Schooljaarplan OT6
2021-2022
Onderwijsteam 6 gaat voor samenwerking, kwaliteit en
persoonlijke contact!
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Contactgegevens van de basisscholen in onderwijsteam 6
Daltonschool De Blinker
De Blink 5
8701 LV Bolsward
0515-57 25 33
blinker@gearhing.net
Locatiecoördinator: Annette Boersma
IB-er: Lysbeth Stroosma

OBS de Kogge
De Dassenboarch 23A
8651 CB IJlst
0515-53 16 06
kogge@gearhing.net
Locatiecoördinator: Conny Jansen
IB-er: Conny Jansen

Daltonschool ’t Hazzeleger
Siemen de Jongstrjitte 4
8561 DP Balk
0514-60 21 47
hazzeleger@gearhing.net
Locatiecoördinator: Lieneke Schuurs
IB-er: Lieneke Schuurs

Onderwijsteam 6
Directeur onderwijsteam: Greetje Veenstra
greetje.veenstra@gearhing.net
Manager bedrijfsvoering (MBV): Ria Jongstra
ria.jongstra@gearhing.net
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Inleiding schooljaarplan
Voor u ligt het schooljaarplan 2021/2022 van onderwijsteam 6. In dit plan zijn alle beleidsdoelen van
het onderwijsteam en de specifieke ambities van de scholen opgenomen.
Per schooljaar evalueren we en blikken we vooruit op de ontwikkeldoelen voor het komende jaar.
In dit schooljaarplan kunt u de lezen welke speerpunten binnen
onderwijsteam 6 centraal staan, eventueel uitgesplitst per school. Het
strategisch beleidsplan van Gearhing (paragraaf 1), vormt het kader
waarbinnen wij werken aan de team- en de schoolontwikkeling.

Nationaal Programma Onderwijs
Voor het komende schooljaar hebben we het schooljaarplan
samengesteld met behulp van middelen uit het Nationaal Programma
Onderwijs (NPO). Met dit budget wil de overheid een impuls geven aan
het onderwijs om de achterstanden door de invloed van COVID-19 op
het onderwijs te verkleinen. Gelukkig zien we op dit moment
schoolbreed geen grote achterstanden. Maar bij een aantal leerlingen
zien we wel dat er op individueel niveau een interventie nodig is. We
zetten het NPO-budget daarom in op de ingezette ontwikkeldoelen
binnen de school en de interventies, die nodig zijn op leerlingniveau. In
februari 2022 evalueren we het schooljaarplan en nemen we hierin nu ook de inzet van het NPObudget mee.

Leeswijzer
Het jaarplan bestaat uit drie onderdelen:
1. Strategisch beleid Gearhing en ontwikkeldoelen schoolplan Onderwijsteam 6;
2. Input schooljaarplan OT6: Cito/IEP gegevens, zorgsignalen en aandachtspunten Inspectie van
het Onderwijs;
3. Beleidsdoelen OT6 voor schooljaar 2021/2022.
Bijlagen:
1. Planning WMK-kaarten (Werken met Kwaliteit);
2. Scholingsplan OT6;
3. Samenvatting schooljaarplan (Infographic).
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1. Strategisch beleid van Gearhing
Het strategisch beleidsplan van Gearhing heeft de titel ‘Wat Telt Écht - Onderwijs vanuit de bedoeling’ en
is een dynamisch document. Gearhing wil een actieve en
constante dialoog voeren, waarbij eigenaarschap voor alle
professionals en betrokkenen van belang is en waar ruimte
is voor eigen keuzes.
Onze strategie is een open benadering waarin we de
ontwikkelingen op de voet volgen en inspelen op dat wat
echt telt in de maatschappij. Kern is het in verbinding zijn
met de wereld om ons heen, en ons daarop aan te passen.
Onze scholen staan in allerlei dorpen en steden en we
hebben oog voor de ontwikkelingen die daar plaatsvinden.
We gaan op zoek naar de essentie en stellen ons bij alles
wat we doen de vraag: ‘Wat telt écht? En waarom doen we
dit?’ Op grond hiervan komen we tot keuzes die ons
helpen bepalen wat we wel en niet doen de komende
jaren om onze onderwijsvisie waar te maken.
We focussen ons daarbij op de vier domeinen binnen het
Gearhing klaver en hebben onszelf de volgende ambities
gesteld:
Kind
Kinderen ontwikkelen balans in denken, voelen en doen. We helpen ze hun eigen talenten en
mogelijkheden te ontdekken. Hiermee kunnen ze straks goed voor zichzelf zorgen, hebben ze oog
voor anderen en de wereld om hen heen.
Professional
Onze professionals geven uitdagend onderwijs dat past bij de ontwikkeling van het kind. Zij weten
wat écht telt en hoe zij dat moeten vormgeven.
Onderwijs
Onderwijs volgens de drie O’s (Onderzoeken, Ondernemen, Ontwikkelen) gericht op de complete
ontwikkeling van het kind: emotioneel, theoretisch en praktisch. Zo kunnen kinderen leren
vertrouwen op zichzelf en vanuit flexibiliteit en kwaliteit meegroeien met de veranderende
maatschappij.
Organisatie
We werken samen als netwerkorganisatie, waarbij we continu onze omgeving monitoren en met lef
inspelen op de veranderingen.
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Wat Telt Écht
Door ons te focussen op deze vier domeinen, realiseren we onderwijs vanuit de bedoeling. De
principes van het onderwijsconcept ‘Wat Telt Écht’ van Gearhing zijn:
• We leren de kinderen de wereld begrijpen door te onderzoeken;
• We zijn niet gelijk maar zeker gelijkwaardig;
• We leren kinderen eerst een ander te begrijpen voordat zij zelf worden begrepen;
• We willen onze leerlingen leren verbinding te zoeken: verbinding in het leren, met andere
culturen, in netwerken, maar ook met hun eigen talenten;
• We leren de kinderen zorg te dragen voor een duurzame overdracht van de aarde aan de
volgende generatie (Kerndoel 39A).

Ontwikkeldoelen Onderwijsteam 6
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Werken vanuit leerlijnen en referentieniveaus
Op onze scholen geven de leerkrachten goed en toekomstgericht onderwijs. Zij ontwerpen een
doelgericht, betekenisvol en uitdagend aanbod in de breedste zin en sluiten aan op de
onderwijsbehoeften van de leerlingen. De kerndoelen, SLO-tussendoelen en referentieniveaus
zijn onze uitgangspunten voor de inrichting van ons onderwijs.
Kerndoel 39A
Op onze scholen leren kinderen om voor zichzelf, de ander en de aarde te zorgen. Het
programma van Kerndoel 39A werkt hierin ondersteunend. Het vormt de kapstok voor het
onderzoekend en thematisch leren in de school voor het vakgebied ‘Oriëntatie op jezelf en de
wereld’ en de aandacht voor ‘Wetenschap & Techniek’.
Eigenaarschap & leren zichtbaar maken
Op onze scholen zijn leerlingen mede-eigenaar van hun leerproces. Er is ruimte voor eigen
doelen, ondernemen, ontwikkelen en onderzoek. Het motiveert en draagt bij aan een
positiever zelfbeeld en hogere resultaten. Het leren en de groei van het kind is zichtbaar in
bijv. het (Rap)Portfolio en in de klas.
Didactisch handelen
Op onze scholen geven de leerkrachten instructie op maat, geven groei-gerichte feedback en
passen coöperatieve werkvormen toe om interactie en samen leren te bevorderen. Daarnaast
zetten we bewegend leren en TEACH technieken in om de motivatie en betrokkenheid van
leerlingen te versterken.
IEP-Leerlingvolgsysteem
Op onze scholen gebruiken leerkrachten ‘zachte en harde data m.b.t. hoofd, hart en handen’
om een doelgericht aanbod te realiseren.
Samenwerking teams
Op onze scholen is er een professionele en ontwikkelingsgerichte cultuur. De kernwaarden van
Daltononderwijs zijn hierin leidend. Wij willen met elkaar leren en ontwikkelen, samen in
gesprek gaan over hoe kinderen leren en wat dat betekent voor ons onderwijs.
Samenwerking in de driehoek (ouder, leerling, leerkracht)
Op onze scholen zijn ouders belangrijke educatieve partners. School en ouders werken op een
doelgerichte en respectvolle wijze samen ten behoeve van de ontwikkeling van de leerling.
Extra ondersteuning
Op onze scholen ervaren leerkrachten voldoende (ortho)pedagogische expertise en
ondersteuning om leerlingen met een specifieke onderwijs- of ondersteuningsbehoefte te
kunnen begeleiden.

Schooljaarplan 2021/2022 Onderwijsteam 6 – juli 2021

5

2. Input schooljaarplan OT6
Gegevens IEP Eindtoets
In 2020 is de Eindtoets niet afgenomen i.v.m. de eerste periode van lockdown. De kinderen kregen in de
periode van de Eindtoets thuisonderwijs en minister Slob heeft destijds besloten dat de scholen geen
Eindtoets hoeven af te nemen bij de leerlingen in groep 8.
In 2021 is de Eindtoets wel afgenomen, maar worden de resultaten niet meegenomen door de Inspectie
van het Onderwijs vanwege de tweede periode van lockdown en thuisonderwijs. Het advies voor het
vervolgonderwijs is gebaseerd op het IEP pré-advies, de IEP Eindtoets en de toets- en
observatiegegevens van de leerkracht.
IEP Eindtoets
De Blinker
de Kogge
‘t Hazzeleger
Landelijk gemiddelde

2017
82,1
87,2
82,2
78,3

2018
76,7
83,3
81,3
81,6

De intern begeleider en de leerkracht(en) van groep 8
analyseren de resultaten van de IEP Eindtoets. Voor de
aandachtsgebieden maken we een plan van aanpak voor het
nieuwe schooljaar.

2019
80,8
85,5
82,9
82,4

2020
-

2021
80,4
81,4
82,6
79,7

Legenda scores IEP Eindtoets
Op of boven bovengrens (goed)
Op of boven landelijk gemiddelde (voldoende)
Onder de ondergrens (onvoldoende)

Cito signalen voor schooljaar 2021/2022
In het schooljaar 2020/2021 zijn de eindtoetsen van CITO LOVS (groep 3 t/m 5) en IEP LVS (groep 6 t/m
8) van juni in september 2020 afgenomen. We kregen hierdoor een reëel beeld van de
onderwijsresultaten ten gevolge van de lockdown en de periode van thuisonderwijs. Op basis van deze
gegevens kunnen we ons onderwijsaanbod na de herfstvakantie in alle groepen aanpassen aan wat de
groep nodig heeft en voor een lagere periode werken aan de hiaten. Dit is goed bevallen en gaf de
leerkracht de mogelijkheid om echt maatwerk te kunnen bieden.
De volgende signalen komen naar voren uit de afgenomen CITO LOVS en IEP LVS toetsen van juni 2021
voor technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen:

De Blinker
✓ Door minder herhaling en inoefening zien we bij groep 3 t/m 6 minder groei bij spelling dan
verwacht. Extra inzetten op Letterster en bewegend leren voor de inoefening/herhaling voor
komend schooljaar.
✓ Bij begrijpend lezen laten de kinderen een mooie vooruitgang zien. We bouwen onze aanpak uit
door herhaling te bieden van de strategieën bij andere vakgebieden.
✓ Bij technisch lezen zien we dat in groep 3 en 4 minder groei zichtbaar is ten gevolge van minder
herhaling en inoefening tijdens de periode van thuisonderwijs.
✓ Gemiddelde groei bij rekenen, maar nog verder uitbouwen met automatiseren en maatwerk in
de groep.
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de Kogge
✓ De aanpak met STAAL lijkt zijn vruchten af te werpen en we zien goede scores voor spelling.
✓ Gemiddelde groei bij begrijpend lezen. We zien dat het goed is om begrijpend lezen als ‘vak’
steeds meer los te laten. Het is goed om het deel uit te laten maken van andere vakgebieden.
✓ Mooie groei zichtbaar op het gebied van technisch lezen. Inzet van het boek en de workshop van
Marita Eskes hebben effect gesorteerd.
✓ Rekenen goede resultaten en mooie vooruitgang.
✓ We zien over de gehele linie minder groei in de resultaten bij groep 5 door de wisselingen van
leerkrachten (zwangerschap, ziekte thuis).

’t Hazzeleger
✓ Spelling groep 3 ten gevolge van minder herhaling en inoefening tijdens de periode van
thuisonderwijs.
✓ Starten met Close Reading bij begrijpend lezen om beter grip te krijgen op de tekst.
✓ Technisch lezen: aandacht voor vloeiend en vlot lezen en behoud van leesmotivatie heeft goed
gewerkt. In groep 3 en 4 zien we een wisselend beeld ten gevolge van minder herhaling en
inoefening tijdens de periode van thuisonderwijs.
✓ Rekenen goede resultaten en mooie vooruitgang.

Aandachtspunten Inspectie van het Onderwijs
De Inspectie van het Onderwijs bewaakt de kwaliteit van het onderwijs en stimuleert scholen en
instellingen deze kwaliteit te verbeteren. Op basis van een risicoanalyse en eventueel nader onderzoek
bepaalt de Inspectie het toezichtkader.
Het waarderingskader primair onderwijs (PO) kent de volgende opbouw:
KWALITEITSGEBIEDEN EN STANDAARDEN PO
OP
ONDERWIJSPROCES
OP1
Aanbod
OP2
Zicht op ontwikkeling
OP3
Didactisch handelen
OP4
(Extra) ondersteuning
OP6
Samenwerking
OP8
Toetsing en afsluiting
SK
SCHOOLKLIMAAT
SK1
Veiligheid
SK2
Pedagogisch klimaat
OR
ONDERWIJSRESULTATEN
OR1
Resultaten
OR2
Sociale en maatschappelijke competenties
OR3
Vervolgsucces
KA
KWALITEITSZORG EN AMBITIE
KA1
Kwaliteitszorg
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KA2
KA3
FB
FB1
FB2
FB3

Kwaliteitscultuur
Verantwoording en dialoog
FINANCIEEL BEHEER
Continuïteit
Doelmatigheid
Rechtmatigheid

De scholen van onderwijsteam 6 zitten allen in het basisarrangement. De volgende aandachtspunten
zijn uit de laatste onderzoeken naar voren gekomen:

OBS de Kogge in IJlst, basisarrangement d.d. 26-10-2016
•
•

Over drie jaren bezien (2016, 2015 en 2014) zijn de eindresultaten voldoende, maar risicovol
omdat deze alleen in 2014 boven de ondergrenzen van de inspectie liggen. Dit risico is niet meer
van toepassing.
Op 11 juli 2018 is de Kogge bezocht in het kader van een thema onderzoek over dyslexie. Het
betrof een landelijk onderzoek, waarbij de Inspectie van het Onderwijs onderzoek doet naar
factoren die van invloed zijn op het aantal leerlingen met een dyslexie verklaring en wat de
verschillen zijn tussen scholen wat betreft het aantal leerlingen met een verklaring.

Daltonschool De Blinker in Bolsward, basisarrangement d.d. 07-05-2012
•
•
•
•

Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school de aard van de zorg
voor de zorgleerlingen.
De school evalueert regelmatig de effecten van de zorg.
De school verantwoordt zich aan belanghebbenden over de gerealiseerde onderwijskwaliteit.
In oktober 2020 is er bij De Blinker een online thema onderzoek afgenomen over
‘kwaliteitsverbetering en de leerlingpopulatie’. Daarin kwam naar voren dat we bovengemiddeld
goede resultaten boeken op grond van wat je van onze leerlingpopulatie mag verwachten.

Daltonschool ’t Hazzeleger in Balk, basisarrangement d.d. 18-07-2017
•
•
•
•

De analyses van toets resultaten kunnen hier en daar specifieker.
Het houden van overzicht tijdens de lessen en de beurtverdeling tijdens de instructies.
Het betrekken van leerlingen bij het opstellen van ontwikkelingsperspectieven.
Op 26 april 2021 is er op ’t Hazzeleger een online thema onderzoek afgenomen in het kader van
‘analyse en afstemming’. De werkwijze staat goed en helder op papier en de doorgaande lijn is
ook zichtbaar in de groepen.
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Speerpunten voor OT 6
Didactisch handelen
1.
Doelgerichte en gedifferentieerde instructie, afgestemd op de onderwijs- en
ondersteuningsbehoeften van de leerlingen.
2.
Gebruik van het EDI (voorkennis ophalen, lesdoel benoemen, betekenisvol, interactie met
leerlingen, evaluatie op het lesdoel).
3.
Actieve betrokkenheid (bewegend leren) en taakgerichtheid leerlingen.
4.
Inzet coöperatieve werkvormen volgens doorgaande lijn groep 1 t/m 8.
Afstemming instructie en verwerking
1.
Afstemming instructie op relevante verschillen tussen leerlingen.
2.
Afstemming verwerking van de leerstof op relevante verschillen tussen leerlingen
3.
Extra leer- en instructietijd voor leerlingen met deze ondersteuningsbehoefte.
Zicht op ontwikkeling
1.
Diepgaande analyse van niet-methodegebonden toetsen op leerling- en groepsniveau aan de
hand van formulier. Gezamenlijke analyse op schoolniveau in het team.
2.
Analyse van methodegebonden toetsen n.a.v. analyseformulier en deze bewaren in de
groepsmap.
3.
Op basis van analyse toets- en observatiegegevens de planning afstemmen op onderwijs- en
ondersteuningsbehoeften van de leerlingen. Verwerking in groepsoverzichten.
4.
Bij het opstellen van een ontwikkelingsperspectief (OPP) worden ook de ouders en de leerling
in het proces betrokken.
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LEGENDA
Basisafspraken
Ontwikkeldoelen

3. Beleidsdoelen OT6
KWALITEITSGEBIEDEN EN STANDAARDEN PO
OP
OP1 – Aanbod

Rekenen

Engels
Friese taal & cultuur

Lezen

Wat Telt Echt:
‘Kerndoel 39A’
Wereldoriëntatie
(WO) – thematisch
werken
Daltonontwikkeling

Verantwoordelijk

Borging &
evaluatie

ONDERWIJSPROCES
Overzicht methodes in het schoolplan, handboeken en jaarplanning voor de kernvakken,
tabel onderwijsuren en lesroosters
Team en IB-er
o Dagelijks en op maat aandacht voor
automatiseren door bewegend leren, Met
Sprongen Vooruit, online programma
(Rekenmuurtje, Garfield) of via de methode.
o Implementatie nieuwe methode op de Kogge:
Pluspunt 4.
o Oriëntatie nieuwe rekenmethode voor De
Blinker.
o Aanschaf rekenmaterialen ter ondersteuning van
het rekenonderwijs.
Team en
o Oriënteren op andere methode voor Engels (nu
taalcoördinator
Take it Easy).
Team en
o Inventarisatie doorgaande lijn Fries in alle
taalcoördinator
groepen.
o Visie en aanbod op meertaligheid herijken
binnen het OT.
o Fries meer zichtbaar in de school en in de
nieuwsbrief/website/Parro.
Team en
o Close Reading inzetten bij begrijpend lezen
leescoördinator
o Inzet van Letterster bij lees- en
spellingsproblemen in groep 4 t/m 8 naast BOUW!
in de onderbouw.
o Inzet op leesmotivatie door gevarieerd aanbod,
leestasjes en leesconsulent in samenwerking met
de bibliotheek
Team en loco
o Programma Kerndoel 39A met integratie van
Wetenschap en Techniek projecten.
o Inzet van leskisten en activiteiten Groen Doen.
o Start met Blink Wereld op de Kogge en De Blinker, Team en loco
incl. 2 teamscholingen. Met een gezamenlijke
opening en afsluiting schoolbreed implementeren.
o Oriëntatie nieuwe WO-methode geïntegreerd
voor ’t Hazzeleger.
Team en
o Start Daltonopleiding nieuwe collega’s.
Daltoncoördinator
o Scholing feedback op ’t Hazzeleger en de Kogge
vanuit de kernwaarde ‘reflectie’.
o Bezoek Daltoncongres en regiomiddagen.
o Geiske neemt zitting in het Daltonbestuur.
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KWALITEITSGEBIEDEN EN STANDAARDEN PO
ICT BOOST

Kunst & cultuur

OP2 – Zicht op
ontwikkeling

Team en ICTICT integreren in het bestaande aanbod, zodat
coördinator
het aansluit bij je lessen en het er niet als ‘extra’
bij komt in het rooster.
o ICT overleg gepland binnen het OT om met en
van elkaar te leren.
o Aanschaf Gynzy Kids op De Blinker t.b.v.
herhaling en inoefening voor rekenen, taal en
spelling.
o Aanschaf extra IPads en laptops.
Team en loco
o Inzet van drama, muziek, creatieve lessen en
theater- en museumbezoek t.b.v. de brede
talentontwikkeling en ter compensatie van 2
COVID-19 schooljaren, waarin dit beperkt
mogelijk was.
o Scholing cultuurcoördinator door Siemke.
Handboek zorg verkort, jaarplanning zorg, groepsoverzichten, OPP

o

Kleuterontwikkeling

o

TEACH-technieken

Bewegend leren
Referentieniveaus
& leerlijnen

Borging &
evaluatie

o

(Rap)Portfolio
gesprekken &
reflectie

OP3 – Didactisch
handelen

Verantwoordelijk

o

Integratie IEP LVS in (rap)portfolio van de
scholen & focus op hart, hoofd en handen in de
kindgesprekken.
Evaluatie RapPortfolio op de Kogge.

Team en IB-er

Leerkrachten groep
Borging observatie- en volgsysteem
1/2 en IB-er
‘MijnKleutergroep.nl’ op ‘t Hazzeleger
o Oriëntatie ‘MijnKleutergroep.nl’ op de Kogge of
dit passend is?
o Aanschaf ontwikkelingsmateriaal voor de
kleuters op de Kogge en De Blinker.
o Aanschaf speelwerkverdieping voor de kleuters
op ’t Hazzeleger.
Dalton handboek, EDI-model, differentiatie & afstemming in groepsmap en weektaak
leerling
Team en loco
o Borgen 10 TEACH-technieken en uitbreiden met
meer technieken.
o TEACH-bezoeken bij elkaar inplannen in het
kader van de maatjesbezoeken.
Team en loco
o Integreren van bewegend leren in alle groepen
(groep 1 t/m 8).
Team en IB-er
o Doelgericht werken vanuit leerlijnen en
referentieniveaus.
o Eigen schoolambities stellen n.a.v. IEP LVS
resultaten en referentieniveaus.
o Bewust keuzes maken in de methode (50%).
o Scholing werken met leerlijnen van Renée van
Eijk.
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OP4 – (Extra)
ondersteuning

Talentontwikkeling
en HB aanbod

OP6 – Samenwerking

IKC ontwikkeling
(0 t/m 13 jaar)
OP8 – Toetsing &
afsluiting

IEP LVS

Samenwerking expertisecentrum, IB-netwerk, Handboek Zorg Verkort, School
OndersteuningsProfiel (SOP) OT 6, Handboek HB
Team en IB-er
o Doorontwikkeling TalentLAB en GroeiLAB
(aanbod voor hart, hoofd en handen talenten
van kinderen)
o Executieve functies koppelen aan het HB aanbod
en bij Leren Leren.
o Plan van aanpak De Blinker voor traject Brede
Talentontwikkeling en BegaafdheidProfielSchool
(BPS), zie plan van aanpak
o Opleiding Ritha Specialist door Annette.
Samenwerkingspartners schoolplan
Team en directeur
o Uitbouwen samenwerking met kinderopvang en
opstart gezamenlijke overleggen en projecten.
o Gebruik maken van faciliteiten VO-scholen.
Jaarplanning toetsen
o
o

Implementatie IEP LVS in groep 3 t/m 5.
Scholing Jildou Loen (knoppencursus) en Pepijn
Dousi ‘van data naar inzicht’ voor groep 2 t/m 8.

KWALITEITSGEBIEDEN EN STANDAARDEN PO

Team en IB-er

Verantwoordelijk

SK
SK1 – Veiligheid
SK2 – Pedagogisch
klimaat

SCHOOLKLIMAAT
Anti-pestprotocol, veiligheidsplan, incidentregistratie, RI&E
Handboek Kanjertraining en Vreedzame School, gedragsafspraken in de klas

SEO

o

o
o
o
o
o

Gezonde School:
Mindfulness & Yoga

o

Schoolplein

o
o

Borgen bespreken analyse sociale veiligheid in
het team & eventuele acties gezamenlijk
uitzetten.
Nieuwe collega’s opleiden (Kanjertraining /
Vreedzame School).
Opstart ‘de heldenreis’ in de bovenbouw naast
het aanbod van de Kanjertraining.
Anti-pestprotocol koppelen aan de methodiek
van de Kanjertraining of de Vreedzame School.
Herijken sociale media protocol n.a.v. opleiding
Media Professional van Annette.
Inzet Jongenscoach (Johannes) voor de scholen
binnen ons OT.
Workshops Mindfulness (Ellen) op ‘t Hazzeleger
& Yoga (Doortje) op de Kogge en De Blinker voor
de kinderen continueren.
Schaduwdoek over de zandbak op alle scholen
Groen schoolplein op de Kogge
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OR
OR1 – Resultaten
OR2 – Sociale en
maatschappelijke
competenties
OR3 – Vervolgsucces
KA
KA1 – Kwaliteitszorg

WMK
KA2 – Kwaliteitscultuur

Lerend netwerk

KA3 – Verantwoording
en dialoog
FB
FB1 – Continuïteit
FB2 – Doelmatigheid
FB3 – Rechtmatigheid

ONDERWIJSRESULTATEN
IEP Eindtoets boven de norm, analyse en plan van aanpak IEP Eindtoets, voldoende groei
bij tussenresultaten, schoolbrede analyse tussenresultaten, analyse sociale veiligheid
vragenlijst ZIEN! en Kanvas (Kanjertraining), monitoring en analyse vervolgsucces VO
(drie jaar)
KWALITEITSZORG EN AMBITIE
Strategisch beleidsplan Gearhing, schoolplan, (evaluatie) schooljaarplan, schoolgids,
werkverdelingsplan, inzet werkdrukmiddelen, audits en inspectiebezoeken,
tevredenheidsonderzoeken, koffie ochtenden, ouderavonden
Team en loco
o Afname 3 WMK-kaarten in ParnasSys:
Opbrengsten, Pedagogisch klimaat en Actieve en
zelfstandige rol leerlingen.
Reflectie, klassenbezoeken & continue schoolontwikkeling
Personeelsbeleid Gearhing: POP-, functionerings- en beoordelingsgesprekken
Team, loco en
o Maatjesbezoeken en peer-to-peer gesprekken
directeur
o Starten met 360-graden-feedback (1 top van 3
collega’s) vragen ter voorbereiding op een
functionerings- of beoordelingsgesprek.
Schoolgids, update nieuwsbrief, website, Parro communicatie app, koffie ochtenden
en/of informatie avond
FINANCIEEL BEHEER
Begroting OT6, kwartaalrapportages, jaarverslag
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4. Bijlagen
BIJLAGE 1: Planning WMK-kaarten (Werken met Kwaliteit)
Doel
Aan het eind van het schooljaar zijn de geplande WMK-kaarten afgenomen en zijn de conclusies voor het
beleid voor dat onderdeel bekend.
Acties
Geplande WMK-kaarten worden afgenomen en nieuwe acties worden uitgezet voor schoolverbetering.
Borging
De tien basiskaarten worden in een cyclus van vier jaren doorlopen, aangevuld met de kaarten voor
“Taal” en “Rekenen & wiskunde”. De overige kaarten worden ingezet, als daar behoefte aan is. Vaak
worden deze “afgedekt” door andere instrumenten zoals bv. “contacten met ouders” en door de
(tweejaarlijkse) tevredenheidonderzoeken.
Basis
1. (Leerstof) Aanbod
2. (Leer) Tijd
3. Didactisch handelen
4. Afstemming onderwijsbehoeften
5. Zorg en begeleiding
6. Opbrengsten
7. Kwaliteitszorg
8. Pedagogisch klimaat
9. Schoolklimaat
10. Actieve en zelfstandige rol leerlingen
11. Rekenen & wiskunde
12. Taal
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Aanvullend
13. Professionalisering
14. Interne communicatie
15. Externe contacten
16. Contacten met ouders
17. Inzet van middelen
18. Administratie en procedures
19. Schoolleiding
20. Beroepshouding
21. Actief burgerschap
22. ICT
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Planning WMK
Kaart

20192020

1. (Leerstof) Aanbod
2. (Leer) Tijd
3. Didactisch handelen
4. Afstemming onderwijsbehoeften
5. Zorg en begeleiding
6. Opbrengsten
7. Kwaliteitszorg
8. Pedagogisch klimaat
9. Schoolklimaat
10. Actieve en zelfstandige rol lln.
11. Rekenen & wiskunde
12. Taal
13. Professionalisering
14. Interne communicatie
15. Externe contacten
16. Contacten met ouders
17. Inzet van middelen
18. Administratie en procedures
19. Schoolleiding
20. Beroepshouding
21. Actief burgerschap
22. ICT
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20202021
X
X

20212022

20222023

20232024

X
X
X

X
X

X

X
X

X

X
X
X
X
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BIJLAGE 2: Scholingsplan OT6
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BIJLAGE 3: Infographic schooljaarplan OT6
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