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INLEIDING 
 

Het schooljaar 2019-2020 was voor de J. Emmens weer een enerverend schooljaar. 
Niet in de minste plaats vanwege het Covid-19 virus. Daarnaast was het snelle vertrek van de in 
augustus 2019 aangestelde directeur in september 2019 een situatie die het schooljaar hebben 
vormgegeven. 
 
Het vertrek van de directeur werd opgelost door de aanstelling van een interim directeur medio 
oktober. Aan de hand van een jaarplan, in overleg met schoolteam en MR werd enthousiast 
gewerkt aan de ontwikkeling van de school en het uitwerken van verplichtende 
kwaliteitsdocumenten. 
 
Toen media maart de school gesloten werd in verband met Covid-19 is de aandacht van het 
schoolteam acuut verplaatst naar het verzorgen van onderwijs op afstand. 
Het team heeft zich vol elan op de nieuwe uitdaging geworpen een is uiterst flexibel omgegaan met 
de nieuwe situatie. Daarbij hebben ze zich in sneltreinvaart ontwikkeld om andere, nieuwe 
technieken te gebruiken die noodzakelijk zijn voor het verzorgen van  onderwijs op afstand. 
 
De laatste periode van het schooljaar bleef de schoolontwikkeling op een laag pitje staan. Alle 
‘verplichte’ zaken zijn afgerond, maar de focus heeft zich m.n. gericht op het onderwijs én het 
welbevinden van de leerlingen na de periode van thuisonderwijs. 
 
Ook onze ouders hebben zich enorm ingespannen om het thuisonderwijs succesvol te laten 
verlopen. Het was goed te ervaren dat leerlingen, ouders en schoolteam zich samen zo snel een 
nieuwe onderwijswerkelijkheid eigen hebben gemaakt. 
 
Het jaarverslag bestaat uit een A gedeelte met een beschrijving van algemene schoolactiviteiten en 
een onderwijs inhoudelijker B deel.  
Omdat dit jaarverslag vorm is gegeven vanuit eerdere jaarverslagen, is de link met het 
inspectiekader ietwat diffuus. De onderdelen kwaliteitszorg, onderwijsproces worden 
(gecombineerd) beschreven in de hoofstukken Ontwikkeling & kwaliteitszorg via een evaluatie van 
het jaarplan 2019-2020, en een evaluatie zorg waarin o.a. de leerresultaten/opbrengsten worden 
beschreven en het schoolklimaat wordt verwoord. 
 
In de toekomst zal de school zich op een andere wijze verantwoorden, via jaarlijkse  
ontwikkelgesprekken met de directeur bestuurder en een jaarlijks op te stellen evaluatie en 
ontwikkeldocument (Zicht op Onderwijs). 
 
Het onderwijsjaar 2019-2020 was dus in meerdere opzichten enerverend, maar het schooljaar is 
uiteindelijk naar volle tevredenheid verlopen. 
 
Met een nieuwe directeur op de bok zal het nieuwe schooljaar alle kansen bieden voor een fijne 
periode voor de school. 
 
 
Peter Leiseboer 
Juni 2020 
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Tijdens het schooljaar 2019-2020 zijn er vele activiteiten georganiseerd. 
Feesten, activiteiten op het sportieve vlak, creatieve activiteiten, maar ook hebben we 
deelgenomen aan diverse projecten.  
Veel van deze activiteiten zijn tot stand gekomen in samenwerking met de ouderraad. Binnen de 
ouderraad zijn commissies gevormd die zorgdragen voor de voorbereiding en de uitvoering van een 
activiteit. Dit doen zij in samenwerking met een teamlid. Na afloop wordt er geëvalueerd en wordt 
het draaiboek bijgewerkt. Zonder ouderhulp is het onmogelijk de activiteiten te organiseren en we 
doen dan ook regelmatig een beroep op ouders. We zijn hen dankbaar voor hun hulp en inzet. 
Hieronder volgt een opsomming van de verschillende activiteiten. 
 
 

September  

 
Afscheid meester Jantinus 

Vrijdag 20 september nam meester Jantinus 

afscheid van onze school/   

Rond 09.30 uur wachtten leerlingen en 

teamleden meester Jantinus op voor de Spil 

en vormden ze een erehaag. Uiteraard 

waren ouders en belangstellenden hierbij 

van harte welkom. Daarna gingen de 

leerlingen samen met hun juf of meester 

naar de grote zaal van MFC de Spil. We 

luisterden naar een aantal toespraken en er 

werden cadeaus aangeboden. Ook zongen 

we een afscheidslied. Daarna volgde een 

feestelijk programma voor de kinderen. 

Tussen de middag kregen de kinderen een broodje knakworst. De leerlingen mochten verkleed naar 

school komen.  Vanaf 13.00 uur tot 14.30 uur was er een afscheidsreceptie in de grote zaal waarbij 

belangstellenden de mogelijkheid hadden meester Jantinus de hand te schudden.  

 
 

Oktober 

 
Zoutexpress 
In oktober kwam meester Theo van de Rijksuniversiteit 
Groningen met zijn grote vrachtwagen De ZoutExpress bij 
onze school. Eerst keken de leerlingen van groep 7 en 8 
naar een presentatie over de geschiedenis van de 
zoutwinning. Daarna deden de leerlingen allerlei proefjes 
zoals droge peterselie scheiden van zoutkorrels. Kortom, 
een leerzame ervaring. 
 
Rabo Clubsupport actie 
In oktober deden we mee aan de Rabo Clubsupport actie. Deze actie heeft de ouderraad € 246,75 
opgeleverd! Wat een prachtig bedrag. Het geld wordt besteed aan het schoolplein. 
 

Week tegen het pesten 
In de Week tegen Pesten hebben we stilgestaan met elkaar wat ‘pesten’ en ‘plagen’ is. Vooral ook 
wat het verschil is tussen beide. In verschillende groepjes gingen we aan de slag rondom de 4 
verschillende rollen die er zijn. Namelijk; de pester, de gepeste, de meeloper en de toekijker. 
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Kinderboekenweek 
In oktober deden we mee aan de 
Kinderboekenweek. Het thema in 2019 
was “Reis je mee’. De Kinderboekenweek 
2019 werd  geopend met een circuit met 
kinderen uit alle groepen. In groep 7/8 
waren de kinderen uit de groepen 1 t/m 8 
eerst bezig met een vrolijke vlaggetjeslijn 
te tekenen. Daarna kozen de oudste 
kinderen een prentenboek. Waarna ze in 
groepjes met de jongste kinderen een 
bladzijde uitkozen om voor te lezen en na 
te spelen. Tot slot hebben alle groepjes 
een mini-voorstelling gegeven van hun 
boek. Het naspelen was ontzettend leuk, 
creatief door de kinderen bedacht! 
Ook mochten de kinderen iets meenemen wat te maken had met het thema reizen. Bijv. lees- of 
informatieboekjes over reizen, spannende (kinder)reisverhalen, koffers, autootjes, 
modelvliegtuigjes, leuke posters, ansichtkaarten, landkaarten of bijv. oud spoor(treintjes). De 
meegebrachte spullen werden in de gang tentoongesteld.  
 
Huldigen voorleeskampioen 
Met de start van de Kinderboekenweek was ook de Voorlees Kampioenschap Emmens 2019 
afgetrapt. Een aantal kinderen nam deel aan deze spannende voorleeswedstrijd in groep 7/8. De 
winnaar werd tot SchoolVoorleesKampioen benoemd met een heus certificaat. Natuurlijk werden 
alle deelnemers in het zonnetje gezet. En tot slot hebben we met zijn allen een geweldig vrolijk lied 
over op reis gaan (Yihaaaaa) gezongen. 

Fietscontrole 
In oktober zijn de fietsen van de leerlingen van groep 3 t/m 8 gecontroleerd. 
Er is niet alleen naar de verlichting gekeken, maar zijn ook de banden, remmen, stuur en zadel 
gecheckt. De kinderen hebben de controle kaartjes meegekregen naar huis met eventuele 
opmerkingen. 
 
Zakelijke ouderavond 
De zakelijke ouderavond vond plaats in oktober. De OR en MR legden verantwoording af over het 
schooljaar 2018-2019. 
 
Viering 40-jarig jubileum 
Einde oktober vierden we het feit dat juf Dineke en juf Aly 40 jaar werkzaam waren in het 
onderwijs. Samen 80 jaar juf, dat was een feestje waard. De juffen werden ’s ochtends met een 
antieke auto naar school vervoerd. Kinderen, collega’s en belangstellenden wachtten de juffen op. 
In de grote zaal van de Spil, konden de juffen genieten van een aantal toespraken, van de vele 
cadeaus en van een lied, gezongen door alle kinderen en collega’s. Tussen de middag gingen de 
kinderen ‘high-lunchen’. Ouders hadden hiervoor heerlijke gerechten gemaakt. ’s Middags was er 
een voorstelling in de grote zaal van MFC de Spil. Het was een geslaagd feest. 



 

8 

 
 
 

November 

 
Sint-Maarten  
Voor het Sint-Maarten feest zijn door alle leerlingen prachtige lampions in elkaar geknutseld.  De 
lampionnen werden tijdens een kijkmoment voor ouders tentoongesteld in de hal.  
 
Ontdekpad Energie 
In november hebben alle kinderen gewerkt met het ontdekpad ENERGIE. Het werd een leerzaam en 
energiek project. Met vooral doen, lezen, proeven en verwonderen. 
 
Staking 
Woensdag 6 november was de school gesloten. Er werd al een tijdlang gesproken over de werkdruk 
in het onderwijs, het salaris van de leerkrachten en het leerkrachtentekort. De vakbond riep op tot 
staking en de leerkrachten hebben gehoor gegeven aan deze oproep. 
 
Pepernotenverkoopactie                                                

Vrijdagavond 22 november hebben de kinderen van groep 5 t/m 8 huis-
aan-huis pepernoten verkocht. We kijken terug op een geslaagde actie 
met een prachtige opbrengst! Van de opbrengst werd later in het 
schooljaar een circusdag georganiseerd. 

 

Verkiezingen leerlingenraad 
Sinds een aantal jaar hebben we een leerlingenraad.  Uit de groepen 5 t/m 8 zijn er 8 leerlingen die 
samen praten over wensen en problemen waar de kinderen tegenaan lopen. Kinderen zijn heel 
creatief en hebben vindingrijke oplossingen.  In november vonden de verkiezingen plaats en werd 
de nieuwe leerlingenraad gevormd. 
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December 

 
Sinterklaas 
Voorafgaand aan de Sinterklaasviering werd de verhaallijn van het 
Sinterklaasjournaal gevolgd.  
Ook mochten alle kinderen hun schoen zetten. De volgende ochtend troffen 
ze daar een klein cadeautje aan. 
We kijken terug op een prachtig Sinterklaasfeest. ‘S Ochtends stonden we 
vol spanning voor de Spil te 
wachten op Sinterklaas. 
De leerlingen uit de 
bovenbouw hadden lootjes 
getrokken en moesten 

naast een gedichtje ook nog een surprise maken. 
Van deze surprises werd in de hal een 
tentoonstelling ingericht waarbij prachtige creaties 
te bewonderen waren. Ook vele ouders kwamen 
een kijkje nemen bij deze tentoonstelling 
 
Sinterklaasmusical 
De leerlingen van groep 3 voerden op het podium in de grote zaal een prachtige Sinterklaasmusical 
op. 
 
Kerststukjes maken 
Woensdag 19 december gingen we kerststukjes maken in alle groepen. 
Er zijn prachtige creaties gemaakt. De kinderen namen zelf groen mee 
en ze kregen een kaars van school. In de groepen 1 t/m 4 waren ouders 
aanwezig om de kinderen te helpen. E 
en succes te maken met de allerkleinsten 
Kerstviering 
Het kerstfeest vierden we in de vorm van een kerstbuffet in alle klassen. Elke groep had een 

kerstbuffet in het eigen lokaal waarvoor ze zelf iets moesten meenemen. De kinderen hebben 

heerlijk gegeten van de lekkere gerechten. 

Voorafgaand presenteerden alle groepen een kerstlied op het 

podium. Mooie verhalen werden verteld in prachtig gezongen 

liederen. Daarna hebben  

Iedereen heeft genoten van het heerlijke eten en de gezellige 
sfeer. 
 
Kersmusical 

Een sprookje van Andersen over een arm meisje tijdens Oudejaarsavond. De musical is prachtig 
gespeeld en bezongen door groep 4, 5 en 6.  
 

 

Januari 
 
Opening nieuwe jaar/Zilveren week 
We zijn het nieuwe kalenderjaar begonnen door een toost uit te brengen 
op het nieuwe jaar. Daarnaast stond tijdens de eerste week van het 
nieuwe jaar (de zilveren week) het samenwerken centraal.  
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Letterfeest 
15 januari, een bijzonder moment in groep 3. De kinderen hadden alle letters geleerd. Tijd voor een 
klein feestje. Er werd een feestelijke lettermuts geknutseld en een letterspeurtocht gedaan. Tot slot 
heeft er diploma-uitreiking plaatsgevonden. 
 
Voorleesontbijt 
Zoals elk jaar doen we schoolbreed mee met de hele school aan het nationaal voorleesontbijt. Dit 
jaar waren onze voorlezers ouders. In kleine groepjes werden er allerlei boeken, waarin dieren 
voorkomen, voorgelezen, bekeken en over gepraat.   
Na het voorlezen had de OR een heerlijk ontbijt verzorgd. 
  
NNO-concert 
De kleuters bezochten een concert van het NNO in Annen. Ouders zorgden voor het vervoer en de 
begeleiding. 

Ook kregen de kleuters kregen vioolles in het kader van Kunst & Cultuur: 

spelen in het orkest. Na de kennismaking met verschillende instrumenten, 

mochten de kinderen de viool hanteren. Ze leerden onderdelen als de krul, 

de snaren, de strijkstok met paardenharen en hoe houd je de viool vast. De 

kinderen vormden een heus orkest.  

 
 
 

Februari 
 
Circusdag                                                                           
Eén van de hoogtepunten in het schooljaar 
was het Circusfeest.  Donderdag 13 februari 
straalden de leerlingen in de piste van het 
circus. In november hadden de leerlingen 
een huis-aan-huis pepernotenverkoopactie 
georganiseerd. De leerlingenraad van de 
school mocht meedenken over de 
besteding van de opbrengst van deze actie. 
Samen werd bepaald dat er een feestelijke 
circusdag georganiseerd moest worden. De 
circusdag begon voor de leerlingen met een 
spetterende show door circusartiesten. 
Vervolgens studeerde elke groep, onder 
begeleiding van de circusdocenten, een 
circusact in. Inmiddels werd de grote zaal 
omgetoverd in prachtig circus. Aan het eind 
van de dag was het zover; de show ging 
beginnen! Iedere groep trad voor een groot publiek op met een eigen circusact. Na één ochtend 
oefenen schitterden de kinderen o.a. als behendige jongleurs, slangenbezweerders, fakirs en 
mimeclowns. Het was een onvergetelijke dag. 
 
Drentse kinderboekenjury 
De educatie consulent van de bibliotheken in onze gemeente) gaf een mooie presentatie gegeven 
van het project Drentse Kinderboeken Jury in groep 7 en 8. Een 10-tal boeken wordt in gelezen en 
beoordeeld door de kinderen.  
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Maart 

 
Coronavirus 
Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het 
coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Nu de scholen 
dicht moesten vanwege het coronavirus, is ook het team van obs J. Emmens uit Gasselternijveen 
druk bezig geweest om ‘onderwijs op afstand’ op te zetten. Naast het aanbieden van lesmaterialen 
in een digitale leeromgeving, hebben de leerkrachten de kinderen een tasje met lesmaterialen 
thuisbezorgd. Met inachtneming van gepaste afstand, leverde dit leuke gesprekken met ouders en 
leerlingen op.  

 
Een aantal activiteiten kon geen doorgang vinden. Hierbij 
een opsomming van afgelaste evenementen: Voorlezen in 
het kader van Meermoand-Dialectmoand, de landelijke 
pannenkoekdag, paasviering, Koningsspelen, 4 mei 
herdenking, Schoolzwemwedstrijden, Run van Gieten, Eind 
Cito groep 8, schoolreizen. 
 
 
Maandag 11 mei ging de school weer deels open. Ouders 

werden geïnformeerd over de richtlijnen waaraan we ons moesten houden. 
En 8 juni mochten alle kinderen weer tegelijk naar school, een feest op zich! 
 
 

Juli 

 
Feestelijke dag 
Woensdag 1 juli…traktaties …. 
 
Afscheid groep 8 
Aan het eind van het schooljaar hebben we afscheid genomen van groep 8. Samen met hun ouders 
volgden de kinderen ’s middags een actief programma. 
’s Avonds vond het officiële gedeelte plaats in aanwezigheid van alle meesters en juffen. Ieder kind 
ontving een diploma, een boek en meester David had voor iedereen een prachtige toespraak 
geschreven. Ook de ouders van de leerlingen waren hierbij aanwezig.  
Toen was de tijd om afscheid te nemen van de basisschool. Na de vakantie wacht een nieuwe 
toekomst op het voortgezet onderwijs. 
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Daarnaast waren er activiteiten die gedurende het schooljaar terugkeerden. 
Hieronder volgt een opsomming. 
 
Viering verjaardagen 
De leerkrachten vierden hun verjaardag in de klas zelf.  
                                                                                   
Bakken 
Leerlingen uit groep 7 en 8 gingen regelmatig bakken. Zo zijn 
er vele (boeren-, marmer-, roomboter- en choco)cakes 
gebakken. Leerzaam, leuk en nog lekker ook.  
 
Cultuurmenu                                                                                                              
Ook dit schooljaar maken we gebruik van het cultuurmenu. De 
eerste lessen gingen in september van start. Dit betekent dat 
de kinderen kunstlessen in verschillende kunstvakken volgen. 
Tevens maken de kinderen kennis met professionele 
voorstellingen en kunst-educatieve projecten in de disciplines 
muziek, literatuur, nieuwe media en theater (Kunstontmoetingen). Er werden kunstlessen verzorgd 
voor alle groepen. Ook werden er voorstellingen bezocht die aansloten bij de lessen. 

 

Docenten van het ICO verzorgen gedurende het schooljaar een aantal Kunstlessen in de klas.  
Kunst & Cultuur Drenthe verzorgt de Kunstontmoetingen voor de leerlingen en de 
Kunstbegeleidingen voor de leerkrachten. Elk jaar staat een andere discipline centraal. 
 
Oud papier 
Twee keer haalden wij op zaterdagochtend het oud papier op in het dorp. De oud papier actie 
leverde onze OR behoorlijke inkomsten op waarvan leuke dingen voor onze leerlingen gekocht en 
georganiseerd konden worden. We konden rekenen op een grote groep vrijwilligers.  
 
Hoofdluiscontrole 
Een aantal keren per jaar controleerde een groepje ouders de kinderen op hoofdluis. 
 
Schoonmaakdagen 
We organiseerden een paar keer een schoonmaakochtend. Een groepje ouders haalde kasten van 
de kant en maakte het speelgoed schoon. 
 
Van alle activiteiten waren foto’s te bewonderen en verslagen te lezen op het ouderportaal. 
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Schooljaarverslag deel B 

(inhoudelijk) 
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1. ALGEMEEN 

 

Gegevens van de school 

Naam school: OBS J. Emmens 

Directeur: Peter Leiseboer (interim) 

Adres: Ceresstraat 8 

Postcode en Plaats: 9514 CA Gasselternijveen 

Telefoonnummer: 0599-512743 

E-mail adres: directie.emmens@primah.org 

Website: 

Aantal leerlingen (01-10-2018): 

Aantal groepen: 

www.obsjemmens.nl 

103 

5 (1-2, 3, 4-5, 5-6, 7-8) 

 

  

Gegevens van de stichting 

Naam stichting: Stichting PrimAH 

Directeur-Bestuurder: Dhr. J. Kleyberg 

Adres: Spiekersteeg 1 

Postcode en Plaats: 9461 BH Gieten 

Telefoonnummer: 0592-333800 

E-mail adres: jeroenkleyberg@primah.org 

Website: www.primah.org 
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2. PERSONEEL 
 

Verdeling beschikbare FTE’s 
De school had in 2019-2020 de beschikking over bijna 7 fte, verdeeld over 12 teamleden, die als 
volgt werd ingezet: 

 5 fte groepsformatie 
 5 dagen onderwijsassistentie 
 1 dag IB 
 1 dag administratie 
 2,5 dagen directievoering 
 4 uur gymnastiek 

 
Leeftijdopbouw: 
  

Functie  M V <25 25-34 35-44 45-54 55-59  60 Totaal 

Dir.  1    1     1 

OP  1 8  2 3 1  3 8 

OOP   2  1  1   2 

totaal 2 10  3 3 3  3 12 

 
Verzuim 
Het verzuimcijfer over het jaar 2019 was 5,84 vnl. veroorzaakt door de afwezige directeur in het 
schooljaar 2018-2019. Van 1 januari 2020 tot 30 mei 2020 was het verzuim 0,7%! 
 
Door het niet beschikbaar zijn van vervanging, hebben we gedurende het schooljaar (slechts) één 
maal een groep naar huis moeten sturen. 
 
Directievoering 
De school is op 1 augustus 2019 getart met een nieuwe directeur. Eerst, vanwege de afronding van 
werkzaamheden bij zijn vorige werkgever, voor twee dagen per week, later zou zijn aanstelling 0,8 
fte bedragen. 
Kort na de start van het schooljaar zijn school en directeur met wederzijdse instemming weer uit 
elkaar gegaan omdat er weinig wederzijds vertrouwen bleek te zijn, en geen chemie met ouders en 
leerlingen. 
Vanaf half oktober heeft de school onder leiding gestaan van een interim directeur (gemiddeld 0,6 
fte). 
   
Aandachts- en verbeterpunt(en): 
Naar verwachting zal de school per 01-08-2020 een nieuwe directeur aanstellen. Er zal gezien de 
ervaringen vanuit het verleden, extra aandacht geschonken moeten worden aan de samenwerking 
tussen school en directeur, met het schoolbestuur, de directeur, het schoolteam en de MR als 
stakeholders. 
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3. ONTWIKKELING/KWALITEITSZORG 
 
3.1. Evaluatie jaarplan 

 

OP = 1. aanbod, 2. zicht op ontwikkeling, 3.didactisch handelen, 4. (extra) ondersteuning, 5. 

samenwerking, 6. toetsing en afsluiting 
 

 

Nr. 

 

Actiepunt  

 

Gewenst resultaat (SMART) 

(Prestatie indicatoren / norm)  

 

Stappen  

 

 

Wie 

 

Budget 

(kostenplaats) 

(uren) 

 

 

Evaluatie 

1 OP1 

 

Rekenen 

en 

wiskunde 

De school heeft een 

beleidskeuze gemaakt over het 

werken met de huidige 

rekenmethode dan wel de 

(versnelde) aanschaf van een 

nieuwe methode 

Omdat de huidige 

rekenmethode ‘Alles telt’ 

aan het einde van het 

schooljaar haar digitale 

ondersteuning staakt, 

zal de werkgroep 

onderzoeken of en hoe de 

methode nog gebruikt 

kan worden. 

  

WG Rekenen Evt. budget 

voor 2020-

2021, in 

overleg met 

bestuur 

Er is geen ruimte voor een nieuwe 

methode. De werkgroep rekenen heeft 

een start gemaakt met het maken van 

een rekenverbeterplan.  

 

Het rekenverbeterplan zal in het 

schooljaar 2020-2021 verder 

ontwikkeld worden en er zal 

aansluitend mee gewerkt gaan worden. 
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2 OP 1 

 

Lezen 

De 4e periode van het actieplan 

Lezen wordt uitgevoerd. Het 

actieplan (16-20) wordt 

afgesloten met een 

Leesbeleidsplan 

 

De school stelt daarnaast vast 

of de huidige didactische 

aanpak van Begrijpend Lezen 

kan en zal leiden tot voldoende 

resultaten. 

Op basis van het 

actieplan Lezen 

(bijgevoegd) worden 

teamoverleggen 

georganiseerd 

 

Op basis van overleggen 

en klassenbezoeken 

worden achtergronden en 

afspraken t.a.v. de 

huidige aanpak herhaald 

en de doorgaande lijn 

gewaardeerd.  

Hele team 

 

Werkgroep 

Lezen 

 

Directie 

€ 0  

xxxx 

 

 

Door de thuiswerkperiode heeft de 

school niet stil kunnen staan bij 

didactische aanpak van Begrijpend 

lezen. 

Doordat de resultaten op dit gebied 

achter blijven, is de school voornemens 

om (deels) een nieuwe methode aan te 

schaffen. 

3 OP 2 Er zijn uniforme en 

schoolbrede afspraken over het 

gebruik van Planb2. 

In verschillende 

overleggen zullen de 

IBers met vorm en 

inhoud geven aan het 

gebruik van Planb2, op 

basis van bestuurlijke en 

schooleigen afspraken. 

IBers 

Team 

€ 0 Het uniforme gebruik van Planb2 werd 

gestart na de afname van de 

middentoetsen, en bij de bespreking 

ervan met leerkrachten en IBer. 

 

Door de afwijkende gang van zaken 

zijn de afspraken nog niet geborgd in 

een document, dat zal z.s.m. alsnog 

moeten gebeuren. 

  

Het werken met Planb2 is een continue 

proces. 

4 OP 3 De 4e periode van het actieplan 

Klassenmanagement en 

doorgaande Leerlijn wordt 

uitgevoerd en daarmee het 

actieplan afgerond. 

Op basis van het 

actieplan 2019-2020 sluit 

de werkgroep het 

actieplan af met een 

beleidsdocument met 

afspraken. 

Werkgroep K&D 

Team 

€ 0 xxxxxx 



 19 

 

 
 

 
 

Uitwerking beleidsvoornemens schooljaar 2018 – 2019: Kwaliteitsgebied SK = Schoolklimaat 
 

 

 

SK = veiligheid, pedagogisch klimaat 
 

 

Nr. 

 

Actiepunt  

 

Gewenst resultaat (SMART) 

(Prestatie indicatoren / norm)  

 

Stappen 

 

 

Wie 

 

Budget 

(kostenplaats) 

(uren) 

 

 

Evaluatie 

 1 SK1 

Geen 

 

  

 

   

 

nvt 

 

 
  



 20 

Uitwerking beleidsvoornemens schooljaar 2018 – 2019: Kwaliteitsgebied OR = Onderwijsresultaten 
 

 

OR = resultaten, sociale en maatschappelijke competenties  
 

 

Nr. 

 

Actiepunt  

 

Gewenst resultaat (SMART) 

(Prestatie indicatoren / norm)  

 

Stappen 

 

 

Wie 

 

Budget 

(kostenplaats) 

(uren) 

 

 

Evaluatie 
 

 OR1 

 

Begrijpend 

Lezen 

Zie OP 1, actiepunt 2    Zie evaluatie OP 1, actiepunt 2 
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Uitwerking beleidsvoornemens schooljaar 2019-202: Kwaliteitsgebied KA = Kwaliteitszorg en Ambitie 
 

KA = kwaliteitszorg, kwaliteitscultuur, verantwoording en dialoog 
 

 

Nr. 

 

Actiepunt  

 

Gewenst resultaat (SMART) 

(Prestatie indicatoren / norm)  

 

Stappen 

 

 

Wie 

 

Budget 

(kostenplaats) 

(uren) 

 

 

Evaluatie 
 

1 KA1 

 
 

De school formuleert een 

schoolplan 2020-2023 

Op basis van beschikbare 

gegevens, eventueel 
tevredenheidsonderzoeken 
wordt schoolbeleid 

geformuleerd voor de 
komende 4 (3) schooljaren 

Directie en 

team 

€ 0 Afgerond en vastgesteld 

2 KA1 De school herformuleert het 
SchoolOndersteuningsProfiel 

Op voorzet van de IBers 
worden de wijzigingen in 
het schoolteam besproken 
en vastgesteld. 

IB 
Team 

€ 0 Afgerond en vastgesteld 

3 KA1 Document ‘Zicht op 

Kwaliteit’ wordt uitgewerkt. 

Op basis van bestuurlijke 

kaders krijgt het document 
vorm. 

Directie € 0 Met het schoolbestuur is afgesproken 

dat de school een jaarverslag en 
jaarplan opstelt zonder daarbij het 
bestuurlijke document Zicht op 

kwaliteit te gaan gebruiken. 
De school zal daarom ook voor het 
jaarverslag 2019-2020 en het 
jaarplan 2020-2012 het dit schooljaar 

gebruikte format gaan gebruiken.  
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4 KA2 De school stelt een beeld 
van de leerling- en 
ouderpopulatie open stelt 

vast 
Daarnaast wordt ook een 
beeld vastgesteld van het 
schoolteam. 

Via teamoverleggen wordt 
een beeld van de 
schoolpopulatie vastgesteld 

en in relatie gebracht met 
het teambeeld. 
 
De ‘beelden’ vormen de 
basis voor de 

schoolontwikkeling en bij 

de invulling van de 
directievacature.  

Team en 
directie 

€ 0 Het schoolteam heeft leerling- en 
ouderbeelden geformuleerd.  
 

De beelden zijn nog niet uitgewerkt 
naar concretere uitwerkingen voor het 
onderwijs op school maar worden 
verwerkt in de ontwikkelactiviteiten 
voor het schooljaar 2020-2021 

(jaarplan). 

 
De beelden (inclusief teambeelden) 
zijn gebruikt bij het opstellen van de 
profielschets t.b.v. de 
directievacature. 

 



   

 

EVALUATIE Interne Begeleiding 

 

3.2. Algemeen 

Het zorgteam van onze school bestaat uit Claudia Bolland en Marcella Speelman, beide Intern 

Begeleiders. Claudia heeft vanaf de zomer t/m de kerstvakantie Marcella vervangen i.v.m. haar 

zwangerschapsverlof. Daarna hebben ze samen de zorg opgepakt. Elke week overlegden zij over de 

verschillende onderwerpen wat betreft zorg. Er was minimaal één keer per maand een vastgelegd 

overleg tussen Intern Begeleider en directeur. Ook waren er meerdere keren per jaar 

zorgvergaderingen met het hele team waar we onder andere bezig zijn geweest met nieuwe 

methodes, leerlingenzorg, Scol, analyseren van toetsgegevens en PlanB2. Dit jaar waren er minder 

zorgvergaderingen dan andere jaren door verschillende omstandigheden (wisseling directeur, 

interim-directeur en het Coronavirus). Ook zijn hierdoor niet alle zorgtopics behaald.  

Sinds twee jaar werken we met het zorgsysteem PlanB2. Het brengt schoolbeleid, 

doelen, kindkenmerken en data op een overzichtelijke manier samen op drie niveaus: school, groep 

en leerling.  Op dit moment zijn we bezig om PlanB2 goed mogelijk te gebruiken en voeren we het in 

fases in. Een aantal vakken wordt bijgehouden in een groepsoverzicht. Daarnaast wordt alle 

relevante informatie over een leerling bijgehouden en gelabeld in het chronologisch overzicht. 

Het papieren dossier wordt langzaam vervangen door een digitaal dossier PlanB2. 

Eind februari was de eerste besmetting van het Coronavirus in Nederland geconstateerd. Op 15 

maart werd besloten om de scholen te sluiten, om verdere uitbreiding te voorkomen. Vanaf toen 

zijn we Google Classroom gaan gebruiken om kinderen thuiswerk te geven en hebben we om de 

dag via Google Meet instructies gegeven. Voor de leerlingen was er een mogelijkheid om vragen te 

stellen. We hebben twee keer een thuiswerkpakket aan de kinderen meegegeven. De eerste keer 

hebben we die rondgebracht en de tweede keer konden ze hun thuiswerk ophalen. In de 

onderbouw werd er vooral ingezet op spelend leren met verschillende opdrachten binnen een 

thema. In de middenbouw is er veel gewerkt met de boeken en werkboeken vanuit de methode in 

combinatie met online software. Het werk werd regelmatig geüpload in Google Classroom of 

gemaild, zodat er zicht was op wat ze maakten. In de bovenbouw is er veel gewerkt met de online 

software, waardoor de leerkrachten konden zien wat en hoe ze het werk maakten. We zorgden 

voor noodopvang van kwetsbare leerlingen en voor leerlingen van ouders met een vitaal beroep.  

Op 11 mei gingen de scholen weer open en zijn we gestart met halve klassen, we hebben gewerkt 

met de jaargroepen.  De leerlingen gingen twee vaste dagen naar school en woensdag was een 

wisseldag. De vaste dagen gaven zo duidelijkheid: het werken in jaargroepen was goed voor de 

groepsvorming van de groepen en onderwijskundig het meest optimaal. De leerlingen kregen werk 

mee voor de dagen dat ze thuis waren, dit werd voor- en nabesproken op de dagen dat ze op 

school waren. 8 juni zijn de scholen weer helemaal geopend.  

Onze school werkt voortdurend aan de verbetering van haar onderwijs, zodat kwalitatief goed 

onderwijs gewaarborgd blijft. Het instructiegedrag van de leerkrachten wordt kritisch bekeken. In 

het schooljaar 2014-2015 heeft onze school van de Inspectie van het Onderwijs in het kader van het 

huidige toezichtkader het basisarrangement toegekend gekregen, hetgeen betekent dat de waliteit 

en randvoorwaarden in orde zijn. De laatste inspectierapporten zijn te bekijken op www.owinsp.nl. 

http://www.owinsp.nl/
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De evaluatie zorg bestaat uit de volgende hoofdstukken:  
1. Opbrengsten met stichting gerelateerde normen en behaalde vaardigheidsgroei 
2. Groepsanalyse  

3. Uitstroom VO 

4. Schoolklimaat 

5. Zorgtopics  
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3.3. Opbrengsten met stichting gerelateerde normen en behaalde vaardigheidsgroei 

Doordat er op 15 maart werd besloten om de scholen te sluiten, hebben de leerlingen zes weken 

thuisonderwijs gekregen, zijn ze 11 mei weer 50% naar school gegaan en gingen ze vanaf 8 juni 

weer helemaal naar school. De prioriteit van het weer volledig naar school gaan lag op het 

pedagogische vlak. Vanuit de stichting is toen besloten dat er voor de zomervakantie geen CITO 

toetsen meer werden afgenomen. Deze eindtoetsen worden begin september 2020 alsnog 

afgenomen, na vier weken onderwijs in het nieuwe schooljaar. Het doel is dan om de beginsituatie 

(opnieuw) vast te stellen. De uitslag van de toetsen wordt niet meegenomen in een rapport of 

gebruikt voor een verwijzing. Er wordt geen oordeel aan de uitslag gegeven.  

Op 18 maart heeft het kabinet besloten dat er geen eindtoets voor groep 8 wordt afgenomen voor 

dit schooljaar. Het schooladvies dat de leerlingen in maart hebben gekregen, heeft nu bepaald naar 

welk niveau de leerlingen gaan. Hierover zijn geen nieuwe gesprekken gevoerd, omdat de 

kinderen/ouders het eens waren over het gegeven advies van maart.  

Dit jaar zijn we begonnen met de eerste stap naar het toetsen op maat. We hebben gekeken naar 

het functioneringsniveau van de laatste toets. Volgend jaar staat dit ook op de agenda van het IB-

netwerk en worden hier stichtingbreed afspraken over gemaakt.  

 

3.3.1. Begrijpend lezen   

Begrijpend  
lezen  

Doel 
planB2  

Groepsgemiddelde 
 

Doel  
VS groei  

% VS groei behaald  

Groep  M  M  M  M 

  2018/2019 2019/2020  2018/2019 2019/2020 

Groep 3        

Groep 4 135 144.8 121 17 71% 43% 

Groep 5 157 144.2 139 17 33% 33% 

Groep 6 175 157.5 159 13 50% 15% 

Groep 7 191 39.8 170 16 8% 17% 

Groep 8 
oud 

57 54.5 51 11 70% 42% 

 
Sinds het schooljaar 2017-2018 gebruiken wij geen methode meer voor begrijpend lezen. Aan de 
hand van zes leesstrategieën geven wij nu begrijpend lezen geïntegreerd in alle vakken.  We 
hebben afgelopen jaren mooie stappen gemaakt met het implementeren van de zes 
leesstrategieën, elke maand stond er een leesstrategie centraal en hing deze zichtbaar in de klas. 
 
Conclusie:   
De school is niet tevreden over de opbrengsten voor het vakgebied begrijpend lezen (alle groepen 
scoren onvoldoende op de middentoetsen van Cito). Ook heeft minder dan de helft voldoende 
vaardigheidsgroei behaald.  
 
Actie:  
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De werkgroep Taal/lezen gaat in samenwerking met Janneke Bor (Cedin) kijken naar een nieuwe 
methode voor begrijpend lezen, omdat onze leerlingen baat hebben bij de structuur van een 
methodische aanpak. Het toepassen van de zes leesstrategieën in alle vakgebieden is niet 
voldoende voor onze doelgroep. Daarnaast gaan we een groepsplan begrijpend lezen in PlanB2 
maken voor de groepen 3 t/m 8, zodat alle afspraken, maar ook doelen/aanpak en leertijd worden 
gewaarborgd. Ook worden hierbij groepsevaluaties gemaakt, waar goed wordt gekeken naar het 
handelen van de leerkracht. 
 
 

3.3.2. Rekenen/ wiskunde  

Rekenen/w
iskunde   

Doel 
planB2  

Groepsgemiddelde 
 

Doel 
VSgroei  

% VSgroei behaald  

Groep  M  M  M  M 

  2018/2019 2019/2020  2018/2019 2019/2020 

Groep 3  117 95.2 128 - -  

Groep 4 166 167.5 161 25 85% 43% 

Groep 5 205 205.0 190 21 67% 7% 

Groep 6 230 231.7 219 14 67% 0% 

Groep 7 252 104.2 241 11 33% 8% 

Groep 8 
oud 

112 110.9 111 6 40% 7% 

 
Alleen groep 3 heeft het doel behaald, zij hebben een mooi groepsgemiddelde. De meeste 
leerlingen hebben niet voldoende vaardigheidsgroei behaald.  Vorig schooljaar hebben de 
leerkrachten van groep 3 en 4 de vervolgcursus van “Met Sprongen Vooruit” gevolgd en dit jaar de 
leerkrachten van de groepen 1 en 2.  
 
Conclusie:   
De school is nog niet tevreden over de rekenopbrengsten.  
 
Actie:  
Voor het vak rekenen wordt een groepsplan gemaakt, waarin wordt beschreven welke doelen de 
leerlingen moeten halen. Ook wordt duidelijk omschreven hoe en waarmee (aanpak en leertijd) ze 
dat gaan doen. Onze rekenspecialist gaat in samenwerking met een andere leerkracht aan de slag 
met een rekenverbeterplan. Zij is in mei 2020 begonnen om ons rekenonderwijs in kaart te brengen 
en gaat hier volgend schooljaar mee verder (ontwikkeling en uitvoering).   
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3.3.3. DMT  

DMT    Doel 
planB2  

Groepsgemiddelde 
 

Doel 
VSgroei  

% VSgroei behaald  

Groep  M  M  M  M 

  2018/2019 2019/2020  2018/2019 2019/2020 

Groep 3  14 15.0 14 - - 14% 

Groep 4 44 45.1 43 21 57% 29% 

Groep 5 63 59.0 61 14 58% 62% 

Groep 6 77 82.8 72 9 50% 92% 

Groep 7 90 92.8 96 3  100% 

Groep 8 
oud 

97 97.7 106 2  14% 

 

De groepen 3, 5A, 7 en 8 hebben de cito-norm van de DMT behaald.  Vorig jaar hebben we de 
methode Veilig Leren Lezen (Kim versie) aangeschaft en we zien dat de opbrengsten van groep 3 
zijn verhoogd. Tevens hebben er dit jaar verschillende teaminstructies plaatsgevonden op het 
gebied van lezen.  
 
Conclusie:   
De school is tevreden over de leesopbrengsten in de bovenbouw, maar nog niet over de 
leesopbrengsten van de middenbouw.    
 
Actie:  
We continueren de extra inzet bij de zwakke lezers: Er wordt elke ochtend met de risicolezers 
m.b.v. de zogenaamde Doelkaarten gelezen op de Ralfimanier.  De inzet van het digitale schoolbord 
bij het leerstofaanbod is een sterk motiverende factor. Alle leerlingen oefenen dagelijks met de 
computersoftware die hoort bij de methode Timboektoe. De leerkracht deelt de leerlingen in, 
waarbij er gevarieerde oefenstof is voor de vertraagde, de radende en de spellende lezer. De scores 
worden bijgehouden in het leerlingvolgsysteem waarmee de leerlingen goed gevolgd kunnen 
worden door de leerkracht. De analyses van de toetsen worden verwerkt in het groepsplan, op 
basis van deze analyses wordt geëvalueerd en wordt het groepsplan bijgesteld voor de volgende 
groepsplanperiode.  
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3.3.4. Spelling  

 

Spelling    Doel 
planB2  

Groepsgemiddelde 
 

Doel 
VSgroei  

% VSgroei behaald  

Groep  M  M  M  M 

  2018/2019 2019/2020  2018/2019 2019/2020 

Groep 3  156 155 182 - - 71% 

Groep 4 242 239.1 253 40 64% 44% 

Groep 5 295 299.1 288 31 25% 36% 

Groep 6 320 321.2 324 7 42% 39% 

Groep 7 350 138 342 15 42% 23% 

Groep 8 
oud 

143 141.5 143 13 70% 0% 

 
Groep 5B en groep 7 hebben de cito-normen van de midden-toetsen niet behaald.  
 
Conclusie:   
De school is tevreden over de leeropbrengsten bij het vakgebied spelling.   
 
Actie:  
Bij de start van het nieuwe schooljaar wordt op basis van de geanalyseerde spellingtoetsen in alle 
groepen een groepsplan voor spelling gemaakt: hierin wordt beschreven welke interventies er 
exact worden uitgevoerd. In de groepen wordt nog meer ingezet op het oefenen van de 
spellingregels m.b.v. de verschillende computerprogramma’s, het visueel maken van de regels 
(regelplaten en spellingsmaatje). De leerkracht controleert na elk blok hoe de toets gemaakt is, en 
past daarop zijn spellingaanbod aan. Zo nodig worden er remediërende werkbladen aangeboden. 
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3.4. Groepsanalyses 2019-2020 (ten opzichte van E en M vorig jaar) 

 

Groep 3:  

 
Rekenen:  geen bijzonderheden (mooie A score) 

DMT: scoort onder het gemiddelde 

Spelling: geen bijzonderheden (mooie A score) 

 

Groep 4:  

 
Begrijpend lezen: een daling in het D-gebied  

DMT: van een B score,  gedaald naar onder het gemiddelde (C score) 

Rekenen: gestegen ten opzichte van de midden, maar niet van eind, nu net boven het gemiddelde 

Spelling: mooi voldoende (A score), lichte daling 
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Groep 5: 

 
Begrijpend lezen: t.o.v. eind licht gezakt, t.o.v. midden vorig jaar een forse daling 

DMT: gezakt t.o.v. midden en eind, zit nu onder het gemiddelde (Rekenen: dalende lijn, van C naar 

grens D/E 

Spelling: gezakt t.o.v. midden en eind, zit nu onder het gemiddelde  

 

Groep 6:  

 
Begrijpend lezen: gezakt van C naar een hoge E 

DMT: gestegen in D 

Rekenen: sterk gezakt (van halverwege B naar onder in D) 
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Spelling: ligt zakkend, binnen B 

 

 

 

 

 

Groep 7:  

 
Begrijpend lezen: gezakt, blijft onvoldoende (hoge E/D) 

DMT: mooi gestegen, A score  

Rekenen: sterk gezakt (B naar D) 

Spelling: gezakt (A naar C) 

Werkwoordspelling: onvoldoende, lage D 
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Groep 8: 

 
Begrijpend Lezen: heel licht gestegen (hoge D/C) 

DMT: ook gestegen, nu A score 

Rekenen: dalende lijn, net onder het gemiddelde 

Spelling: licht gezakt in B 

Spelling werkwoorden: mooi gestegen naar een B 

Studievaardigheden: licht gezakt in C 
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3.5. Uitstroom naar het Voortgezet Onderwijs  

 
Uitstroom naar het Voortgezet Onderwijs:  

  2018  2019 2020 

Advies type  
Voorgezet onderwijs  

Aantal  
Leerlingen  

%  Aantal  
Leerlingen  

%  Aantal  
Leerlingen  

%  

Gymnasium TT        

Gymnasium        

VWO TT        

VWO  4 26.7 3 27.3 2 16.7 

HAVO  3 20 1 9.1 3 25 

VMBO T+        

VMBO T  3 20 2 18.2 3 25 

VMBO KB  2 13.3 2 18.2 4 33.3 

LWOO KB  2 13.3     

VMBO BB    3 27.3   

LWOO BB        

PRO  1 6.7     

ISK        

TOTAAL  15 100 11 100 12 100 

 
Wanneer we het advies opstellen kijken we naar de volgende aspecten: de resultaten uit het 
Leerling Volg Systeem vanaf groep 6 geplaatst in de Plaatsingswijzer, de Cito toets 
Studievaardigheden, methodetoetsen. Sociaal-emotionele ontwikkeling en werkhouding.  
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3.6. SCHOOLKLIMAAT 

 
Voor het volgen van de sociale competentie, het welbevinden en de sociale veiligheid gebruiken wij 

het volgsysteem Scol (Sociale Competentie Observatielijst).  

Jaarlijks meten we twee maal (voorjaar en najaar) de stand zaken. De resultaten worden besproken 

en indien van toepassing vertaalt naar groeps- en leerlingactiviteiten.  

De laatste afname in 2019-2020 was in het voorjaar. Bijna alle scores waren >75% (=groen), behalve 

groep 1. Twee keer in het jaar wordt het groepsplan gedrag geëvalueerd (na afname van de Scol) 

en waar nodig aangepast. De individuele scores waren in sommige situaties wel reden tot gesprek, 

overleg actie.  

 

 

 
In het schooljaar 2019-2020 zijn ouders bevraagd over het welbevinden hun kinderen op school. De 
ouders geven daarin aan dat ze tevreden zijn over de school (7.6) en dat de kinderen met plezier 
naar school gaan (8.5), teven voelen de kinderen zich veilig (8.1). De school krijgt in z’n totaal een 
7.7.   
 
 
Aandachts- en verbeterpunt(en): 
Er zijn geen aandachts- of verbeterpunten. 
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3.7. Zorgtopics   

 

3.7.1. Evaluatie zorgtopics schooljaar 2019-2020: 

1. Verder implementeren van het PlanB2; groepsplannen voor meerdere vakgebieden 
(begrijpend lezen en gedrag) en aanbod/registraties van kleuters in PlanB2 

Er is een start gemaakt met het groepsplan gedrag. Dit wordt volgend jaar verder 
geïmplementeerd. Het aanbod/registratie van begrijpend lezen staat voor volgend jaar op de 
planning (aanschaffen van nieuwe methode), dit geldt ook voor aanbod/registratie van kleuters 
in PlanB2 (in samenwerking met Janneke Bor van Cedin).  
 
2. Het maken van individuele leerroutes (voorheen OPP) in PlanB2 
Een aantal leerlingen is samen met het PET een individuele leerlijn opgesteld. Dit zetten we 
voort.  
 
3. Het implementeren van leerstofaanbod voor meervoudige intelligentie en 

een protocol/beleid schrijven voor hoogbegaafdheid (n.a.v. het bovenschoolse beleid).  
Er is gestart met een Prikl bovenschoolse klas op locatie OBS Bonnen waar één leerling heen 
gaat. Verder krijgen 2 leerlingen elke week begeleiding voor Levelwerk. Er zijn Levelspellen in 
groep 3 ingezet. Vanuit de bovenschoolse HB-coördinatoren is er een format aangeleverd, deze 
wordt nog schoolspecifiek gemaakt.  

 
4. Uitspraak doen over doorgaande lijn woordenschat (cito, methode enz.) en het 

implementeren van “Speel je wijs” (woordenschat).  
Wordt meegenomen naar volgend jaar.  

 
5. Toetsen op maat (adaptief toetsen) 
Dit jaar zijn we begonnen met het toetsen op maat. Volgend jaar staat dit ook op de agenda 

van het IB-netwerk en worden hier stichtingbrede afspraken over gemaakt.  

6. Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 
Het SOP staat klaar en behoeft nog instemming van de MR.. Het SOP wordt jaarlijks aangepast. 

Er wordt gekeken naar welke ondersteuning de school wel of niet kan bieden (basis- en 

specialistische ondersteuning, waar ligt onze grens?).  

 

3.7.2. Voor het schooljaar 2020-2021 staat gepland: 

 

1. Aanschaffen nieuwe methode Begrijpend Lezen onder begeleiding van de Taal/Lees 
werkgroep en Janneke Bor (Cedin). 

2. Verbeterplan Rekenen onder begeleiding van Janine (leerkracht) 
3. Overdraagbaarheid van de huidige kennis en expertise in groep 1/2 borgen  
4. Deelname project Kansen4Kinderen Kansen4Kinderen (investeren in het realiseren van een 

netwerk van samenwerkende scholen en instellingen dwars over de gemeentegrenzen 
heen) 

5. Vervolg visieontwikkeling  
6. Verder implementeren van het PlanB2; groepsplannen voor meerdere vakgebieden 

(begrijpend lezen en gedrag) en aanbod/registraties van kleuters in PlanB2 
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7. Het implementeren van leerstofaanbod voor meervoudige intelligentie en het schrijven van 
een protocol/beleid voor hoogbegaafdheid (n.a.v. het bovenschoolse beleid) 

8. Uitspraak doen over doorgaande lijn woordenschat (cito, methode enz.) en het 
implementeren van “Speel je wijs” (woordenschat) 

9. Stichtingbreed afspraken maken over toetsen op maat.  
 



   

 


