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Aanleiding 

Voor u ligt het jaarplan van schooljaar 2021-2022. De doelstellingen die in dit jaarplan 

beschreven zijn, zijn grotendeels voortgekomen uit het strategisch meerjarenplan 2019-

2023. Na een tussentijdse evaluatie met het team, de MR en het bestuur is het aantal 

doelen echter teruggebracht en opnieuw geformuleerd. De analyse en de aangepaste doelen 

zijn vervolgens ter instemming voorgelegd aan de MR en ter vaststelling aan het bestuur. 
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Doelstelling en werkwijze van het jaarplan 

Het jaarplan helpt ons de gestelde doelen succesvol te behalen. De onderwerpen waarvoor 

we doelen hebben gesteld zijn: 

 

Doelstelling 1: Kwaliteitszorg 

Doelstelling 2: Didactiek 

Doelstelling 3: Afstemming en opbrengstgericht werken 

Doelstelling 4: Engels 

Doelstelling 5: Begrijpend lezen  

Doelstelling 6: Rekenen 

Doelstelling 7: Schooltijden 

Doelstelling 8: Rapportage  

Doelstelling 9: Schoolklimaat 

Doelstelling 10: Spelend leren 

 

Daarnaast zijn nog enkele doelen op managementniveau opgesteld, welk zijn opgenomen 

onder doelstelling 1.  

SMART 

Per onderdeel wordt in het jaarplan niet alleen het onderwerp weergegeven, maar ook het 

specifieke doel, de route om het doel te bereiken, het tijdspad waarbinnen het doel bereikt 

zal worden en wie er verantwoordelijk is voor de uitvoering van taken die naar het doel 

zullen leiden. Ten slotte wordt met succescriteria aangegeven hoe uiteindelijk meetbaar is of 

het doel bereikt is. Aan het eind van het traject zal geëvalueerd worden of dit gelukt is. 

 

De doelen worden op deze manier vertaald in een SMART opgesteld uitvoeringsplan.  

SMART staat voor: 

Specifiek 

Meetbaar 

Acceptabel 

Realistisch 

Tijdgebonden 

 

Door ontwikkeltrajecten SMART te formuleren, wordt zowel de uitvoering als de beoordeling 

van resultaten veel gemakkelijker. We weten vooraf specifiek wat we willen bereiken. We 

formuleren onze doelen realistisch. Er is draagvlak voor deze doelen bij de betrokken 

personen. We kunnen achteraf nagaan of het doel bereikt is, binnen een vooraf vastgestelde 

tijd. Ook stellen we vooraf vast welke succescriteria we hanteren om achteraf te kunnen 
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vaststellen of het doel bereikt is. Door deze laatste toevoeging wordt het jaarplan niet alleen 

een instrument om kwaliteit te verbeteren, maar ook een instrument om kwaliteit te meten.  

Kwaliteitscyclus 

In het jaarplan werken we bij ieder onderdeel volgens de cyclus Plan-Do-Check-Act. 

 

In de eerste fase (Plan) bepalen we de kwaliteit die we willen bereiken, meten we de 

kwaliteiten die we nu hebben en maken we plannen hoe we van de huidige situatie naar de 

gewenste situatie kunnen komen. Deze plannen komen tot stand door de huidige situatie te 

vergelijken met de geformuleerde missie en visie van de school. Waar dagelijkse praktijk en 

visie op onderwijs nog niet met elkaar in overeenstemming zijn, worden beleidsvoornemens 

geformuleerd. Deze plannen worden in het jaarplan SMART opgesteld, waarbij we er goed op 

letten ook tussentijdse evaluaties in te plannen en mogelijkheden tot eventuele bijstelling, 

mocht de tussentijdse evaluatie daar aanleiding toe geven. 

 

In de tweede fase (Do) voeren we de gemaakte planning uit. Tijdens dit uitvoeringsproces 

vindt voortdurend trajectbewaking plaats, veelal door de directie of het managementteam 

van de school. Ook de medezeggenschapsraad speelt hier een belangrijke rol in. 

Trajectbewaking betekent dat er voortdurend bewaakt wordt dat de verschillende fases van 

de kwaliteitsbewaking continu en cyclisch uitgevoerd worden.  

 

In de derde fase (Check) controleren we, via een tussentijdse evaluatie, of we met onze 

planning nog wel op de goede weg zitten. Wij evalueren de voortgang van het jaarplan aan 

het eind van iedere maand. 

  

Bij de vierde fase (Act) volgt eventueel (afhankelijk van de uitkomst van de Check-fase) een 

bijstelling in de planning.  

 

Daarmee zijn we dus automatisch weer uitgekomen bij fase 1 (de Plan-fase) en wordt de 

cyclus opnieuw doorlopen. 

Vastlegging en borging 

Om ervoor te zorgen dat, ook na uitvoering van het jaarplan, de behaalde kwaliteit 

gewaarborgd blijft, zal elke definitief vastgestelde beleidsregel worden vastgelegd in een 

kwaliteitsdocument. Hierin staat, na afloop van het proces, weergegeven welke werkwijzen 

de school volgt om de onderwijskwaliteit te behalen en te behouden.  
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Ook zullen activiteiten worden gepland die moeten bewaken dat eerder behaalde successen 

behouden blijven voor de school. 

Betrokkenheid van team en versteviging van de professionele leergemeenschap 

Het is specifiek de bedoeling dat het team in hoge mate (mede) verantwoordelijk wordt voor 

het behalen van de gestelde doelen. Waar mogelijk is daarom per onderdeel een werkgroep 

ingesteld die, onder begeleiding van het MT, ervoor zorg zal dragen dat de gestelde doelen 

binnen de gestelde termijn behaald gaan worden. De werkgroep evalueert maandelijks het 

eigen actieplan en stelt deze indien nodig ook zelf bij. Zij legt deze evaluatie voor aan de 

directeur-bestuurder van de school, waarna deze de evaluatie vaststelt. Besluitvorming vindt 

in die gevallen ook plaats door de bewuste werkgroep. Elk besluit wordt ten slotte door de 

directie bekrachtigd. 

Betrokkenheid van team en ouders 

Ook de ouders zullen, middels de medezeggenschapsraad, betrokken worden. Zij zullen het 

jaarplan beoordelen en zo nodig verbeteringen voordragen. Uiteraard zullen zij steeds goed 

op de hoogte gehouden worden van de stand van zaken tijdens de uitvoering het jaarplan.  

Verantwoording 

Het jaarplan wordt maandelijks schriftelijk geëvalueerd en eventueel bijgesteld. Deze 

evaluatie wordt consequent gedeeld met het team, de MR en met het bestuur.  

 

De doelen van het jaarplan zullen wij opnemen in de schoolgids, zodat ouders op de hoogte 

zijn van de geplande schoolverbeteringen. 

 

In het jaarverslag leggen wij aan het eind van het jaar verantwoording af over het door ons 

gevoerde beleid en de door ons behaalde resultaten. Deze verantwoording wordt jaarlijks 

opgenomen in de schoolgids. 

Monitoring door de Raad van Toezicht 

Om de Raad van Toezicht de kans te geven de voortgang van het jaarplan te monitoren, zal 

de directie maandelijks verslag doen van de tot dan toe behaalde resultaten. Ook zal 

weergegeven worden welke eventuele aanpassingen zijn gemaakt in het jaarplan (volgens 

het pdca-model). 
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Doelstelling 1: Kwaliteitszorg 

Activiteitenschema:  

Activiteit Door wie Wanneer X 
Het planmatig begeleiden van startende leerkrachten MT 

Startende 
leerkrachten 

Augustus e.v. i.a. 

Opstellen van het jaarplan op basis van de vorig jaar 
vastgestelde doelen 

MT 
Team 

September X 

Opstellen van beleid in het kader van de Wet Bestuur 
en Toezicht rechtspersonen (WBTR). Opstellen van 
een tijdpad om volledig aan de wet te gaan voldoen 

Bestuur 
Jeannet 

September X 

Opleiden van MT in het geven van leiding aan het 
team vanuit de PLG; inclusief het inhoud geven aan 
vergaderingen.  

Directie 
MT 

September 
e.v. 

X  

Voortzetting van de Post-HBO opleiding welke door 
een gedeelte van het team gevolgd wordt 

Betrokken 
leerkrachten 

September 
e.v. 

i.a. 

Het opstellen van de begroting 2021 Directie 
MR 

December-
Januari 

x 

Het opstellen van het vakantierooster (inclusief 
studiedagen) 2021-2022 

Directie 
MR 

April X 

Jaarverslag Directie 
RvT 
MR 

April X 

Het opstellen van het formatieplan 2021-2022 Directie 
Team 
MR 

April X 

Het meten van de tevredenheid van leerlingen, 
ouders en medewerkers. 
Het meten van de sociale veiligheid bij 
bovenbouwleerlingen. 

MT April X 

Het opstellen van (verbeterde) doelen voor de 
komende schooljaren, op basis van het meerjaren 
strategisch beleidsplan 

Directie 
Team 
MR 

Mei X 

Het opstellen van de schoolgids 2021-2022 Directie 
MR 

Mei  

Het opstellen van het werkverdelingsbeleid en de 
jaartaken 2021-2022, en het voeren van gesprekken 
hierover met de individuele teamleden 

Directie 
Team 
PMR 

Juli i.a. 

Het maken van een jaarverslag 2020-2021 Directie 
MR 

Juli  

Het opstellen van een schoolkalender 2021-2022 Directie Juli  
 

Succescriteria: 

Er wordt planmatig gewerkt aan schoolontwikkelingen. Aansturing en communicatie vindt op 

plezierige en heldere wijze plaats vanuit directie en MT. Er is een professionele cultuur van 

gezamenlijk werken en leren.  
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Evaluatie september: 

Het jaarplan is opgesteld. Hierbij hebben de verschillende werkgroepen hun eigen actieplan 

geschreven passend bij de eigen doelen.  

Startende leerkrachten worden planmatig en op maat begeleid door de teamleider van de 

bijpassende bouw. Met elke startende leerkracht zijn en worden passende afspraken 

gemaakt om de start tot ene succes te maken.  

 

Het beleid in het kader van de WBTR is volledig in kaart gebracht. Bij check bleek dat op de 

Hoeve al volledig aan deze wet wordt voldaan. Dit is nu ook formeel als beleid opgesteld. Er 

hoeft geen vervolg-actieplan te worden opgesteld 

 

Evaluatie oktober: 

Voor het opstellen van de begroting is een planning gemaakt. Doelstelling is dat de concept 

begroting aan de RVT en de MR wordt toegelicht op 7 december. Namens de MR zal een lid 

van de MR hierbij aanwezig zijn.  

 

De interne opleiding van het MT mbt de PLG verloopt voorspoedig 

 
Evaluatie november 

De begroting is geheel afgerond en verstuurd aan de MR (adviesrecht) en de RvT. Op 7 

december zal de begroting worden toegelicht. Vervolgens zal de begroting (met eventuele 

wijzigingen n.a.v. de reactie van MR en RvT) worden vastgesteld.  

 

Evaluatie december 

De begroting, na goedkeuring door de RvT en een positief advies van de MR, formeel 

vastgesteld.   

 

Evaluatie januari 

n.v.t. 

 

Evaluatie februari 

Het vakantierooster is opgesteld en ter advisering naar de MR gestuurd. 

Voor het opstellen van het jaarverslag is een tijdsplanning gemaakt. Inmiddels is hiermee 

ook gestart. Doel is dat het jaarverslag op 19 april ter goedkeuring voorligt aan de RvT. 

 

Evaluatie maart 

De interne opleiding van het MT is afgrond. 

Het vakantierooster is vastgesteld en gecommuniceerd. 
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Het jaarverslag 2021 is (in concept) volledig afgerond en verstuurd naar Cabo, de 

accountant, de RvT (ter goedkeuring op 19 april 2022) en de MR (ter informatie). 

De geplande metingen worden op dit moment uitgevoerd. 

 

Evaluatie april 

Het financiële jaarverslag 2021 is afgerond en besproken inde RvT. Het is ter informatie 

verstuurd aan de MR 

Het formatieplan is afgrond en ter instemming verstuurd aan de PMR. 

De enquêtes zijn helemaal afgerond. 

De doelen voor schooljaar 2022-2023 zijn opgesteld en ter instemming verstuurd aan de 

MR. Er is over gecommuniceerd naar de ouders in de nieuwsbrief. 

Het werkverdelingsbeleid is, op een haar na, afgerond en staat klaar voor vaststelling door 

het team en de MR 
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Doelstelling 2: Didactiek 

• Verbeteren van de didactische vaardigheden van leerkrachten, waaronder het  

o stellen van lesdoelen 

o differentiëren tijdens de les 

o activeren van leerlingen 

 

Werkgroep: MT 

 

Activiteitenschema:  

Activiteit Door wie Wanneer X 
Studiedag 1:  
Onderbouw 
• Het jonge kind binnen het jenaplanconcept ’10 

ankers’ 
• Kindgerichte ontwikkelingsstimulering met een 

beredeneerd aanbod  
Midden en bovenbouw 
• Opfrissen ‘vraag het de kinderen’ 
• Opstarten didactische grondhouding 

Team 
Schoolbegeleiders 

Maandag 13 
september 
(8.30-15.30 
uur 

X 

Lesobservaties Team 
Schoolbegeleiders 

Woensdag 15, 
donderdag 16 
en dinsdag 21 
september 

X 

Studiedag 2: 
Onderbouw 
• Kennis van ontwikkelingslijnen 
Midden en bovenbouw 
Het EDI-model 
• De structuur 
• Activeren van de voorkennis  
• Het lesdoel 
• Controleren van begrip 

Team 
Schoolbegeleiders 

Dinsdag 12 
oktober 
(8.30-12.30 
uur) 

X 

Collegiale consultaties: leraren observeren elkaars 
didactische vaardigheden 

Team September - 
oktober 

X 

Lesobservaties Team 
MT 

Oktober en 
november 

X 

Studiedag 3: 
Onderbouw 
• Kennis van ontwikkelingslijnen 
Midden en bovenbouw 
Het Edi-model 
• Instructie 
• Begeleide inoefening 
• Kleine lesafsluiting 

Team 
Schoolbegeleiders 

Woensdag 17 
november 
(8.30-12.30 
uur) 

X 

Collegiale consultaties: leraren observeren elkaars 
didactische vaardigheden 

Team November- 
december 

x 
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Lesobservaties Team 
MT 

December en 
januari 

i.a. 

Studiedag 4: 
Onderbouw 
• Kennis van ontwikkelingslijnen 
Midden en bovenbouw 
Het EDI-model: 
• Begeleide inoefening 
• Lesafsluiting 
• Verlengde instructie 
• Zelfstandige verwerking 

Team 
Schoolbegeleiders 

Donderdag 20 
januari  
(8.30-12.30 
uur) 

X 

Collegiale consultaties: leraren observeren elkaars 
didactische vaardigheden 

Team Januari-april X 

Studiedag 5: 
Onderbouw 
• Kennis van ontwikkelingslijnen 
Midden en bovenbouw 
• Didactische grondhouding 

Team 
Schoolbegeleiders 

Vrijdag 18 
maart  
(8.30-15.30 
uur) 

X 

Lesobservaties Team 
MT 

April en mei X 

Collegiale consultaties: leraren observeren elkaars 
didactische vaardigheden 

Team Maart-April X 

Studiedag 6: 
Onderbouw 
• Kennis van ontwikkelingslijnen 
Midden en bovenbouw 
• Didactische grondhouding 

Team 
Schoolbegeleiders 

Woensdag 18 
mei 
(8.30-12.30 
uur) 

 

Collegiale consultaties: leraren observeren elkaars 
didactische vaardigheden 

Team Mei-juni  

 

Succescriteria: 

Leerkrachten van de onderbouw passen dagelijks waarneembaar de 10 ankers voor 

kindgericht werken toe en verzorgen zo per kind het beredeneerde aanbod. 

Leerkrachten van de midden- en bovenbouw passen dagelijks waarneembaar en op 

éénduidige wijze het directe instructiemodel toe bij de vak- en deelgebieden van taal en 

rekenen. Hierbij worden leerlingen geactiveerd middels controle van begrip.   

 

Evaluatie september: 

Bij de eerste studiedag werden de eerste beginselen van de didactische modellen besproken. 

Bij de onderbouw richtte zich dit op het spelend leren; bij de midden- en bovenbouw richtte 

zich dit op het directe instructiemodel.  

Bij de lesobservaties die vervolgens werden uitgevoerd bleek dat bij de midden- en 

bovenbouw meer gerichte aandacht nodig is voor instructie naar het team over het effectief 

inzetten van het Directe instructiemodel. De volgende studiebijeenkomsten zal er daarom 

een meer gerichte focus zijn op het aanleren van dit model.   
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Evaluatie oktober: 

De studiedag is goed verlopen. In de onderbouw is gewerkt aan het plannen van doelen bij 

de thema’s en activiteiten en hoe deze doelen dan aan bod kunnen komen tijdens de lessen. 

In de midden- en bovenbouw is een start gemaakt met het werken met het EDI-model; het 

doel hierbij is het verstevigen van de didactische vaardigheden van de leerkrachten 

 

De collegiale consultaties worden uitgevoerd. Ook de lesobservaties zijn ingepland en de 

eerste observaties hebben al plaatsgevonden. Deze richten zich op de didactische 

vaardigheden van de leerkrachten. 

 

In overleg met de schoolbegeleiders is de inhoud van de trainingen (oktober, november en 

januari) aan de midden- en bovenbouw nog aangescherpt. 

 

Evaluatie november 

Een tweede studiedag m.b.t. dit onderwerp heeft plaatsgevonden. Met de midden- en 

bovenbouw zijn de volgende stappen van het EDI-model toegelicht. Inmiddels zijn alle 

collega’s met het EDI-model aan het oefenen. Er worden veelvuldig lesbezoeken en 

feedbackgesprekken uitgevoerd, waarmee de leerkrachten worden begeleid in het 

verbeteren van hun didactische vaardigheden.  

 

Evaluatie december 

De lesbezoeken hebben voortdurend plaatsgevonden. Er is een duidelijk stijgende lijn 

zichtbaar m.b.t. het verbeteren van de didactische vaardigheden van de leerkrachten. In het 

EDI-model (midden- en bovenbouw) hebben de meeste leerkrachten de startfase (het 

activeren van de voorkennis, het opstellen en markeren van het lesdoel en het toepassen 

van CvB-technieken) onder de knie. Er wordt nu hard geoefend op de 2e fase (uitleg), de 3e 

fase (begeleide inoefening) en de 3e fase (kleine lesafsluiting), waarmee de kern van het 

EDI-model is bereikt. Op schoolniveau zijn aandachtspunten: het gebruiken van stappenplan 

tijdens de uitleg; het door kinderen laten verwoorden van de stappen en daarbij in hele 

zinnen laten spreken.  

 
Evaluatie januari 

De lesbezoeken vinden nog steeds voortdurend plaats. 

De studiedag heeft plaatsgevonden. Deze richtte zich voor de midden- en bovenbouw 

ditmaal op het omgaan met verschillen tijdens de les. In de onderbouw werd extra aandacht 

besteed aan het leren door spel. 

Leerkrachten hebben aangegeven dat het nu niet lukt om collegiale consultaties uit te 

voeren. Dit vanwege de toetsperiode en de grillige bezetting door de Coronaperikelen. De 

periode hiervoor is dus verlengd tot en met april.   
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Evaluatie februari 

n.v.t. 

 
Evaluatie maart 

Op vrijdag 18 maart is de 5e studiedag geweest. Bij de onderbouw is er dieper in gegaan op 

het taalonderwijs en de leerlijnen die daarbij horen. De onderbouw heeft hiervoor 

onderwijsplannen gemaakt.  

Er is begonnen met de lesobservaties in de onderbouw door Lisa. Hiervoor heeft ze een 

observatiemodel ontwikkeld.   

 

Bij de midden- en bovenbouw is er verdieping aangebracht bij het voorbereiden en geven 

van de rekenles. Er zijn drie modellen besproken (drieslagmodel, hoofdfasenmodel en 

handelingsmodel) die de leerkracht handvatten geeft bij het afstemmen van de les. 

De lesobservaties door het MT worden voortgezet en blijven zich richten op EDI. Er is een 

goede vooruitgang te zien in de kwaliteit van de lessen. 

 

Het uitvoeren van de collegiale consultaties verloopt niet naar verwachting vanwege het vele 

invalwerk van het ondersteuningsteam en het vervallen van de administratiedagen. 

 
Evaluatie april 

Na het vertrek van Philippe de Kort worden de lesobservaties ingepland en afgenomen door 

de teamleiders. Dit verloopt volgens planning. 
Vanwege het vervallen van de administratiedagen en afwezigheid van leerkrachten wegens 

ziekte zijn er onvoldoende collegiale consultaties ingepland en gedaan.  
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Doelstelling 3: Afstemming en opbrengstgericht werken 

• Verbeteren van de afstemming van het onderwijs op de onderwijsbehoeften; 

• Vaststellen van passende streefresultaten voor alle basisvakken;  

• Verhogen van de leerresultaten van de vakgebieden spelling en rekenen tot het 

vastgestelde streefdoel. 

 

Werkgroep: MT 

 

Activiteitenschema:  

Activiteit Door wie Wanneer X 
Uitleg geven aan teamleiders MT Juli X 
Afnemen van Cito-toetsen volgens het toetsrooster Team Juli X 
Uitleg geven aan de teamleden  Team Augustus X 
Opstellen van groepsoverzichten. 
Het maken van analyses bij risico-leerlingen. 

Team September X 

Opstellen van een resultatenanalyse. 
Vaststellen van passende streefdoelen voor alle 
basisvakken. 

MT September X 

Bespreken groepsoverzichten in de bouw, werkwijze 
en inhoud, terugkoppeling in het MT 

Bouwteam Oktober, 
Week 40 

X 

Opstellen van een roosterplanning op basis van de 
gemaakte groepsoverzichten 

Team Oktober e.v. X 

Afnemen, registreren en analyseren van de 
methodegebonden toetsen, zoals de methode 
aangeeft 

Team Oktober e.v. X 

Continu doorplannen en uitvoering geven aan de 
roosterplanning 

Team Oktober e.v. X 

Afnemen van Cito-toetsen volgens het toetsrooster Team Februari i.a. 
Opstellen van groepsoverzichten. 
Het maken van analyses bij risico-leerlingen. 

Team Februari X 

Bespreken groepsoverzichten in de bouw, werkwijze, 
inhoud en opbrengsten, terugkoppeling in het MT 

Bouwteam Februari, 
Week 8 

X 

Opstellen van een roosterplanning op basis van de 
gemaakte groepsoverzichten 

Team Februari e.v. X 

Afnemen, registreren en analyseren van de methode 
gebonden toetsen, zoals de methode aangeeft 

Team Februari e.v. X 

Continu doorplannen en uitvoering geven aan de 
roosterplanning 

Team Februari e.v. X 

Afnemen van Cito-toetsen volgens het toetsrooster Team Juni  

Evalueren groepsoverzichten, opbrengsten en 
werkwijze per stamgroep, bouw en schoolniveau. Zijn 
streefdoelen behaald? 

Bouwteam en 
Team 

juni  

 

Succescriteria: 
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• De leerinhouden worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van de individuele 

leerlingen;  

• De passende leerinhouden worden effectief ingepland en uitgevoerd in de dagelijkse 

lespraktijk; 

• Bij alle deelgebieden van de vakken taal en rekenen worden op schoolniveau 

vastgestelde streefdoelen behaald. 

• Streefdoelen zijn: 

o M-toetsen: we behalen bij rekenen en spelling een bovengemiddelde groei 

o E-toetsen: we behalen bij spelling en rekenen ten minste de landelijk gemiddelde score 

 

Evaluatie september: 

Alle geplande activiteiten zijn uitgevoerd.  

Uit de resultatenanalyse bleek (of werd bevestigd) dat er een structurele achterstand is in de 

behaalde resultaten van de vakgebieden taal en rekenen. Dit zal in oktober besproken 

worden in alle geledingen 

 

Evaluatie oktober: 

Er is een goede start gemaakt met het werken met de roosterplanning. Deze manier van 

werken wordt besproken op bouwvergaderingen en groepsgesprekken, waarna deze steeds 

worden aangescherpt en verbeterd.  

 

Evaluatie november 

N.v.t 

 
Evaluatie december 

De laatste week voorafgaande aan de kerstvakantie is de school gesloten, wegens 

Coronamaatregelen. De leerkrachten hebben deze tijd gebruikt om hun roosterplanning voor 

de periode januari-februari helemaal voor te bereiden. De leerkrachten hebben hierbij, naar 

aanleiding van het werk dat de kinderen hebben gemaakt, eventuele hiaten in kaart 

gebracht en activiteiten ingepland om deze hiaten op te lossen. De activiteiten zullen in de 

periode januari-februari worden uitgevoerd, waar mogelijk tijdens de EDI-lessen.  

 

Evaluatie januari 

De toetsen worden momenteel afgenomen. Door het grillige verloop van wel en niet 

aanwezig zijn van leerlingen, verloopt de afname met horten en stoten. Het is mogelijk dat 

het afnemen van de toetsen daardoor langer duurt. Na het afnemen van de toetsen starten 

de leerkrachten met het invullen van hun groepsoverzichten. Hierin worden uitvallers 

gesignaleerd en geanalyseerd.  
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Evaluatie februari 

Tijdens de teamvergadering van 9 februari hebben teamleden in groepjes (bouwdoorbroken) 

de verschillende werkwijzen met elkaar besproken en vergeleken. Er zijn verschillende 

inzichten opgedaan, zoals hoe anderen effectief werken en hoe de eigen werkwijze daarmee 

verbeterd kan worden. 

 

Op basis van de gemaakte Citotoetsen is in de groepen 3 t/m 8 een groepsoverzicht 

gemaakt, welke is vertaald naar de roosterplanning. Er is afgesproken dat vanaf maart 

volledig met de roosterplanning gewerkt zal worden, waarmee de afstemming nu 

daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden. De lesobservaties zullen zich vanaf nu niet enkel 

richten op de didactiek (EDI), maar eveneens op de afstemming (het gebruik van de 

roosterplanning). Met de teamleiders is een gehele (MT-)studiedag gewijd aan het voeren 

van lesobservaties en nagesprekken. Ook zullen eerdaags groepsbesprekingen gaan 

plaatsvinden, die zich richten op afstemming, leerlingenzorg en behaalde resultaten.  

 

Evaluatie maart 

De tussentijdse toetsen zijn afgenomen en hiervan is een analyse gemaakt. In de bouwen is 

gezamenlijk nagedacht over de oorzaak van de behaalde resultaten en de vervolgstappen. 

Streefdoelen voor de M-toetsen waren: we behalen bij rekenen en spelling een 

bovengemiddelde groei. Deze doelen zijn niet overal gehaald.  

Als algemene conclusie kunnen we stellen dat de resultaten in de onderbouw goed zijn. 

Vanaf groep 3 blijven de resultaten structureel achter bij alle vakgebieden. In de vorige 

analyse was begrijpend lezen nog een uitzondering. Daarnaast is het technisch lezen in alle 

groepen onder het landelijk gemiddelde. Dit jaar hebben we groep 6 hierin meegenomen. Bij 

spelling is een stijgende lijn te zien in een aantal jaargroepen.  

 

Evaluatie april 

Er zijn individuele groepsbesprekingen met de leerkrachten geweest naar aanleiding van de 

M-meting van het leerlingvolgsysteem. Er is een groepsoverzicht gemaakt door de 

stamgroepleider en er vindt roosterplanning plaats. 

De planning voor de E-meting van het leerlingvolgsysteem is gemaakt.  

De E-meting zal in mei/juni worden afgenomen.  
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Doelstelling 4: Engels 

• Eenduidig implementeren van de nieuwe methode Engels in de groepen 6 t/m 8. 

 

Werkgroep: Femke, Jorinde, Lisa 

 

Achtergrond:  

In september 2021 is de bovenbouw gestart met de nieuwe methode Join in. Aankomend 

jaar moeten de leerkrachten van de bovenbouw hiermee leren werken. Om te zorgen dat de 

methode juist geïmplementeerd wordt zijn er evaluatiemomenten ingepland.  

 

Activiteitenschema:  

Activiteit Door wie Wanneer x 
Inlezen methode Alle leerkrachten 

BB 
Aug  x 

Schema maken voor de instructies Femke en 
Jorinde 

Sept  x 

Evalueren schema voor instructies + werkwijze BB op 
vergadering. 

24 
november 

i.a. 

Presentaties in het schema verwerken en meer 
tijd inplannen in de periodieke planning. 

Femke  december x 

Uitvoeren van de presentaties in de 
bovenbouwgroepen.  

Allen  Januari en 
februari  

x 

Vanaf Unit 4 observatieformulier invullen naar 
aanleiding van de presentatie 

Alle leerkrachten 
BB 

Vanaf 
week 48 
(29 nov) 

X 

Didactische tussen/einddoelen vaststellen voor 3 
jaargroepen 

BB op 
vergadering 

26 januari X 

Bekijken tussen/einddoelen  Femke en 
Jorinde 

1 februari i.a. 

Unit 4 tussendoelen invullen/evalueren  n.i.v.  
Unit 5 tussendoelen invullen/evalueren  n.i.v.  
Unit 6 tussendoelen invullen/evalueren  n.i.v.  
Unit 7 tussendoelen invullen/evalueren  n.i.v.  
Unit 8 tussendoelen invullen/evalueren  n.i.v.  
Evalueren werkwijze  BB op 

vergadering 
20 april  

Didactische einddoelen evalueren  Juni/juli  

Afspraken maken over komend schooljaar 
Hoe bieden we uitdaging binnen Engels 

Lisa, Femke en 
Jorinde 

Juni/juli   

 

Succescriteria: 

• Met draagvlak van het team is dit schooljaar de nieuwe Engelse methode in de 

bovenbouw geïmplementeerd.  
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• De manier van werken is geëvalueerd en vastgesteld in de bovenbouwgroepen.  

• De tussen- en einddoelen van de jaargroepen zijn in kaart gebracht en zijn na iedere 

unit geëvalueerd.  

 

Evaluatie oktober: 

In oktober zijn er geen acties voor dit punt in het jaarplan.  

 
Evaluatie november:  

Het bekijken van de eind- en tussendoelen is niet gebeurd op 1 november, dit wordt op een 

later moment gedaan. Het schema voor instructie en werkwijze is geëvalueerd in de 

bovenbouwvergadering. Zie evaluatie Engels in map Engels van de bovenbouw.  

Belangrijkste punten waren: iedereen is tevreden over de methode Join in. Het is op niveau 

en goed te geven aan drie jaargroepen. Verwerking is goed zelfstandig te maken. De 

presentaties worden nu niet gegeven en wel voorbereid. We willen meer ruimte pakken om 

deze presentaties voor te bereiden en ook te geven, omdat dit bijdraagt aan het beter leren 

spreken van de Engelse taal.  

 

Evaluatie december:  

De presentaties aanbieden bleek complexer dan in eerste instantie verwacht. Hierdoor 

bereidden de kinderen de presentaties wel voor, maar werden deze niet gegeven. Om deze 

reden is het doel van week 48 niet behaald. Bij nader inzien moest daar een doel tussen 

gevoegd worden, namelijk het inplannen van de presentaties in de periodieke planning. Nu 

werd lesson 4 weggezet als een zelfstandig werken les, maar voor de presentatie is de 

leerkracht nodig, dus vandaar dat er meer ruimte nodig was.  

De datum voor het bekijken van de eind/tussendoelen is verschoven naar 1 februari, 

vanwege andere werkzaamheden die een grote prioriteit hadden.  

 

Evaluatie januari 

We hebben tijdens de bouwvergadering nog niet de tussen en einddoelen geëvalueerd, 

omdat het implementeren van de methode meer tijd in beslag neemt, dan we van te voren 

bedacht hadden. Bovendien vinden we het belangrijker om naar de einddoelen en het 

grotere geheel te kijken, dan per Unit de doelen steeds te evalueren. Twee belangrijke 

doelen waren: spreekvaardigheid bevorderen en met meer zelfvertrouwen Engels kunnen 

spreken.  

Wat we hierover kunnen zeggen is dat deze doelen zeker zijn behaald.  

We zijn nu ook bezig met het voorbereiden en geven van de presentaties die in de lessen 3 

en 4 worden voorbereid. Het is ontzettend leuk om te zien hoe goed de kinderen al Engels 

kunnen praten en hoe enthousiast ze worden van het geven van de presentaties aan elkaar.  

Ook vinden ze het steeds minder spannend om Engels te spreken voor een groep kinderen.  
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Evaluatie februari: 

De presentaties zijn in de meeste bovenbouwgroepen gegeven. We evalueren deze 

presentaties in een volgende bouwvergadering. In april zullen we dit aan de evaluatie 

toevoegen.  

Verder zijn de evaluatiepunten hetzelfde als in januari.  

 

Evaluatie maart:  

Er zijn geen punten uit het jaarplan om te evalueren in maart.  

 

Evaluatie april: 

Op de bovenbouw vergadering is de werkwijze van Engels nog niet geëvalueerd. Dit wordt in 

een volgende bouwvergadering opgepakt.  
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Doelstelling 5: Begrijpend lezen 

• Eenduidig implementeren van de nieuwe methode Begrijpend lezen 

 

Werkgroep: Amber, Inge, Wendy, Jorinde, Anne-Marie 

 

Activiteitenschema:  

Activiteit Door wie Wanneer X 
Evalueren huidige werkwijze  In de bouw oktober x 
Opstellen van een stappenplan voor de gewenste 
werkwijze 

werkgroep Okt/nov x 

Lesobservaties inplannen/collegiale consultatie in 
stamgroep en bouwdoorbroken (bedoeld wordt: de al 
afgesproken collegiale consultatie die zich nu dus 
richt op begrijpend lezen) 

In de bouw Nov/dec x 

Evalueren en reflecteren op observaties In de bouw jan X 
Bijstellen van werkwijze en uitvoeren gewenste 
werkwijze 

werkgroep febr i.a. 

Aangepast: Evaluatie van de huidige werkwijze aan 
de hand van de Citoscores. 

In de bouw Maart i.a. 

Verbeteringen bedenken en invoeren met als doel de 
resultaten te verhogen. 

Werkgroep maart i.a. 

Lesobservaties inplannen/collegiale consultatie  april/mei X 
Evalueren verbeterplan werkgroep en 

in de bouwen 
juni  

Definitief maken stappenplan werkwijze Nieuwsbegrip werkgroep eind juni  
 

Succescriteria: 

• Alle stamgroepleiders van de midden- en bovenbouw weten hoe ze op een effectieve 

manier met Nieuwsbegrip Nieuwe Stijl kunnen werken, zodat alle kinderen actief gaan 

Aangepast lezen.  

• Deze manier van werken is afgestemd in de bouwen en vormen een doorgaande lijn.  

• De leerinhoud is afgestemd op de onderwijsbehoefte van de individuele leerlingen. 

• De werkwijze is vastgelegd. 

 

Evaluatie oktober: 

In de middenbouw en bovenbouw is de huidige werkwijze geëvalueerd. Aan de hand van 

deze evaluatie wordt een stappenplan opgesteld. 

 
Evaluatie november: 

Het stappenplan is in de midden- en bovenbouw besproken. In de periode tot aan de 

Kerstvakantie wordt collegiale consultatie ingepland o.a. bij begrijpend lezen. 

Stamgroepleiders kunnen elkaar helpen bij het voorbereiden van (dezelfde) les. 
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Evaluatie december:  

Er zijn collegiale consultaties geweest tijdens de lessen Nieuwsbegrip. Enkele lesobservaties 

staan nog voor januari gepland, omdat er geen beschikbare ondersteuner was die de groep 

kon overnemen. 

 

Evaluatie januari: 

Vanwege de corona-opleving in januari en inval van alle medewerkers is het niet mogelijk 

geweest om de collegiale consultatie uit te voeren. De termijn van februari is verlengd naar 

april. 

 

Evaluatie februari: 

De resultaten bij de Cito M-toetsen zijn achteruit gegaan, terwijl we hierop altijd goede 

scores behaalden. In de bouwen wordt geëvalueerd hoe dat zou kunnen komen; wordt de 

afgesproken werkwijze wel gehanteerd, of is begrijpend lezen minder aan bod gekomen door 

deze hectische periode? Naar aanleiding van deze evaluatie zal de werkgroep in maart de 

huidige werkwijze evalueren en met elkaar verbeteringen bedenken en invoeren. Hiervoor is 

het activiteitenschema aangepast. 

 

Evaluatie maart: 

De werkgroep is veranderd. Vanwege zwangerschapsverlof is Amber gestopt met de 

werkgroep en hebben Anne-Marie en Jorinde dit overgenomen.  

De basis die op het moment geboden wordt is niet voldoende. Daarom zijn er aanpassingen 

gedaan. Deze aanpassingen worden in het MT en in de bouwen besproken. 

Het plannen en uitvoeren van de collegiale consultaties voor begrijpend lezen verlopen niet 

volgens planning vanwege de vele invalwerkzaamheden van het ondersteuningsteam en het 

komen te vervallen van de administratiedagen van de leerkrachten. 

 

Evaluatie april 

Het inplannen van lesobservaties is niet gelukt door ziekte van teamleden/invallen van het 

ondersteuningsteam. De lessen worden echter wel door de bouwen besproken, zowel tijdens 

het voorbereiden als evaluatie. De verbeterpunten vanuit de werkgroep worden hierin 

meegenomen.  
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Doelstelling 6: Rekenen 

• Het kiezen van een nieuwe rekenmethode 

 

Werkgroep: Amber, Fleur, Gaby, Rutger, Yvette, Wendy 

 

Activiteitenschema:  

Activiteit Door wie Wanneer X 
Aan bouwen vragen huidige rekenmethode te 
evalueren en wensen te inventariseren. 

Werkgroep 
Team 

Oktober x 

Visie uitwerken en op papier zetten Werkgroep Oktober x 
Uitzoeken welke methodes er zijn Werkgroep november x 
Uitzoeken welke methodes aan onze criteria voldoen Werkgroep November x 
Zichtzendingen aanvragen voor OB, MB en BB Werkgroep december x 
Zichtzendingen bekijken en analyseren. Keuze maken 
welke methode(s) we gaan uitproberen. 

Werkgroep Januari X 

Schema maken voor het uitproberen van de 
methodes 

Werkgroep Januari X 

De methodes uitproberen in stamgroep OB, MB, BB Team Na de 
voorjaars-
vakantie 

X 

Werkgroep houden team op de hoogte van 
ontwikkelingen rondom nieuwe methode + ruimte 
voor vragen vanuit de stamgroepen 

Werkgroep 
Team 

Maart-april X 

Uitgeprobeerde methodes evalueren en hieruit één 
methode kiezen.  
Definitieve keuze maken en bekendmaken  

Team mei ia 

Bestellen van methode Werkgroep Mei  
Afspraken maken over de implementatie en 
werkwijze in het nieuwe jaar 

Team   

 

Succescriteria: 

Er is met draagvlak van het onder-, midden- en bovenbouwteam, een methode rekenen 

aangeschaft, die vanaf schooljaar 2022-2023 geïmplementeerd kan worden. Er is in het 

jaarplan 2021-2022 een implementatieplan opgesteld dat ervoor zorgt dat de methode vanaf 

september 2022 eenduidig in gebruik genomen gaat worden. 

 

 

Evaluatie oktober: 

In alle bouwen is de huidige methode PlusPunt geëvalueerd. Hieruit zijn punten naar voren 

gekomen waaraan de nieuwe methode moet voldoen, of wat we niet fijn vinden aan de 

huidige methode en wat we willen veranderen. Daarnaast hebben we ook een visie met 

elkaar opgesteld hoe we ons rekenonderwijs op De Hoeve willen vormgeven. 
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Evaluatie november: 

De werkgroep heeft n.a.v. de evaluatie en inventarisatie wensen een visie geschreven. 

We hebben een lijst gemaakt van alle huidige (nieuwe) methodes en gekeken vanuit onze 

visie. Hiervan zijn er vier methodes die we nader willen bekijken. 

 

Evaluatie december: 

Er zijn zichtzendingen van vier methodes aangevraagd. De visie en methodes zijn 

gepresenteerd aan het team en er is gevraagd welke collega's openstaan voor het 

uitproberen van een methode. Er zijn genoeg collega's die dit willen doen. Na de 

kerstvakantie bespreken we met de werkgroep hoe we dit gaan aanpakken en maken we 

een plan waarin staat omschreven wie welke methode gaat uitproberen en evalueren.  

 
Evaluatie januari: 

We hebben als werkgroep naar vier methodes gekeken, waarvan er één direct afviel. 

Er zijn nog drie methodes over, die we beter onder de loep willen nemen. Niet alle leden van 

de werkgroep hebben naar alle drie deze methodes kunnen kijken door lesuitval/Corona. 

Half februari neemt de werkgroep een besluit welke methodes we gaan uitproberen. 

 
 

Evaluatie februari 

n.v.t. 

 

Evaluatie maart 

In de midden- en bovenbouw zijn Pluspunt en De Wereld in Getallen beiden uitgeprobeerd. 

Alle stamgroepleiders hebben een evaluatieformulier ingevuld. Deze zullen we in april als 

werkgroep met elkaar bespreken. In de onderbouw gaat men de methodes nogmaals goed 

bekijken en worden ook andere methodes bekeken. In de onderbouw was men minder goed 

te spreken over deze methode (Rekenplein), vonden zij Alles telt Q weer meer passend bij 

hun wensen en werkwijze. 

 

Evaluatie april 

De werkgroep heeft aan de hand van het uitproberen van de methodes en de evaluatie 

hiervan unaniem een keuze gemaakt voor de methode PlusPunt 4 voor de midden- en 

bovenbouw. De onderbouw gaat werken met Alles Telt Q. Het team is bij dit proces 

betrokken geweest en op de hoogte gehouden via de bouwen. De werkgroep gaat de 

implementatie voorbereiden. Het team is eind april via Hoevehaan over de vervolgstappen 

geïnformeerd.  
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Doelstelling 7: Schooltijden 

• Overwegen nieuwe schooltijden (dan wel een continurooster) in te voeren m.i.v. 

schooljaar 2022-2023 

 

Werkgroep: Amber, Bernadette, Gaby, Lisa 

 

Activiteitenschema:  

Activiteit Door wie Wanneer X 
Eerste bijeenkomst werkgroep: Bespreken wat 
houden nieuwe schooltijden in voor de school? Wat 
zijn de consequenties?  

Werkgroep 11 oktober x 

Inlezen over wet- en regelgeving. Navraag doen bij 
andere scholen? Wat zijn de ervaringen? Welke 
andere vormen van onderwijstijden zijn er? 

Werkgroep Oktober/nove
mber 

x 

Plan maken en uitwerken, terugkoppelen aan Philippe 
en Jabadabadoe betrekken.   

Werkgroep Oktober/nove
mber 

x 

Voorlichting geven aan het team over het plan Werkgroep 8 december x 
Enquête voor het team maken  December  x 
Team raadplegen (enquête)  December  x 
Tussentijds besluitmoment. Bij "ja” onderstaande 
stappen voortzetten.  

Bestuur December x 

Enquête voor de ouders maken   Januari  x 
Ouders raadplegen (enquête)   Januari x 
Resultaten ouders bekijken en evalueren Philippe/MT Februari  x 
Voorstel n.a.v. resultaten maken voor de MR en 
bestuur 

Werkgroep Februari x 

Voorstel naar MR en bestuur  Maart X 
Besluit schooltijden Bestuur Maart X 

 

Succescriteria: 

Er is een definitief besluit genomen en geëffectueerd over de schooltijden.  

 

Evaluatie oktober: 

De werkgroep is voor het eerst bij elkaar geweest. We gaan dit schooljaar kijken naar 
eventuele nieuwe schooltijden. Alle leden van de werkgroep krijgen een boekje “Naar andere 
schooltijden en dan?”. Voor de volgende keer lezen we allemaal het boekje en vragen we 
rond bij andere scholen over hun ervaringen met het veranderen van de schooltijden.  

Volgende keer:  

- Een plan maken met drie of vier mogelijkheden schooltijden 

- Taken verdelen 

o Een ouderenquête maken 

o Een enquête voor de leerkrachten maken 

o Teampresentatie maken 
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Evaluatie november:  

Het plan is gemaakt, er zijn meerdere scenario's uitgeschreven. Er is overleg geweest met 

Philippe. Er is ook overleg geweest met Petra Koudstaal, zij koppelt nog terug wat de kosten 

zijn voor de tussenschoolse opvang. De enquête voor het team is ook klaar.  

 

Evaluatie december: 

In december is er tijdens de teamvergadering uitleg gegeven door de werkgroep over de 

mogelijkheden voor nieuwe schooltijden. Het team heeft een enquête ingevuld. Bij 67% van 

de stemmen voor verandering van een nieuw rooster gaat de werkgroep door met het 

activiteitenschema. Er is een 100% score gehaald om het rooster te veranderen. Nu wordt 

er een ouderenquête gemaakt, deze gaat met de nieuwsbrief van januari mee. De opties van 

de roosters en uren worden verder uitgewerkt en teruggekoppeld aan het team.  

 

Evaluatie januari:  

In januari is zijn de consequenties van een 5 gelijken dagen rooster met het team 

besproken. Dit ging voornamelijk over een andere indeling van de WTF. Hierna heeft het 

team nog een keer mogen stemmen. Hieruit kwam een voorkeur voor het 5 gelijken dagen 

rooster. Er is ook een brief naar de ouders gegaan met de ouder-enquête. Hierop is door het 

grootste gedeelte van de ouders gestemd op een 5 gelijke dagen rooster. Het bestuur 

(Philippe) zal hierover een besluit nemen en dit op 8 februari voorleggen aan de MR. Als zij 

instemmen wordt het nieuwe rooster definitief en de uitslag bekend gemaakt aan de ouders 

en andere betrokken partijen.  

 
Evaluatie februari 

Vanaf volgend schooljaar (2022-2023) zal op de Hoeve gewerkt gaan worden met het vijf 

gelijke dagen model. Nadat we de mening van alle teamleden en alle ouders hebben 

geïnventariseerd, bleek een ruime meerderheid de voorkeur te hebben voor de andere 

schooltijden. Bij de teamleden was de wens unaniem, waarbij 71 % een voorkeur had voor 

het 5 gelijke dagen model. Bij de ouders gaf ruim 70% aan een voorkeur te hebben voor het 

vijf dagen model boven het handhaven van de huidige schooltijden. Met instemming van 

zowel de personeelsgeleding als de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad is daarop 

het definitieve besluit genomen de schooltijden vanaf schooljaar te wijzigen. Dit zal in de 

nieuwsbrief van 1 maart gecommuniceerd worden met de ouders. 

 

Eindevaluatie 

Er is een definitief besluit genomen en geëffectueerd over de schooltijden.  
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Doelstelling 8: Rapportage 

• Huidige werkwijze van de rapportage naar ouders evalueren en desgewenst 

verbeteren 

 

Werkgroep: Fleur, Gaby, Lysanne, Sharon, Wendy 

 

Activiteitenschema:  

Activiteit Door wie Wanneer X 
Ophalen van wensen van de oudergeleding van de 
MR m.b.t. de rapportage 

Directie 
MR 

Oktober X 

Afmaken van dit activiteitenschema Werkgroep november x 
Evalueren rapport in alle bouwen werkgroep november x 
Inventariseren wensen nieuwe werkwijze Werkgroep januari X 
Opstellen plan nieuwe werkwijze en bespreken in de 
bouwen. 

Werkgroep februari x 

Op- en aanmerkingen toevoegen aan nieuwe 
werkwijze; details  

werkgroep maart x 

Voorstel naar MT en MR werkgroep maart x 
Details uitwerken; welke map/format, welke 
resultaten printen we, etc. 

werkgroep april/mei x 

Nieuwe werkwijze toelichten aan team zodat we het 
nieuwe schooljaar met het nieuwe rapport werken 
(2022-2023) 

Werkgroep mei/juni  

    
    
    

 

Succescriteria: 

• Het rapport moet een verlengstuk zijn van het dagelijks werk in de stamgroep. 

• Het rapport geeft een reëel beeld over de ontwikkeling van het kind. 

• Het rapport is van het kind en geschreven voor kind én ouders. 

• Het rapport voldoet aan de inspectie-eisen. 

• De vorm van het rapport moet de visie van de school weerspiegelen. 

• Tijdens het rapportgesprek evalueren het kind (eind groep 2, eind groep 5 en groep 8), 

de ouders en de stamgroepleider het leer- en ontwikkelingsproces. 

• Het rapport mag niet te veel werktijd vergen en moet makkelijk hanteerbaar zijn bij 

invullen/aanvullen/printen. 

 

Evaluatie oktober: 

Aan de (ouders van de ) MR is gevraagd welke wensen zij hebben t.a.v. rapportage. 

Aangegeven werd dat het huidige rapport goed bevalt en kwalitatief de juiste aandacht geeft 

aan de ontwikkeling van het kind. Hoewel er behoefte aan is om ook de feitelijke cognitieve 
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groei helder in beeld te krijgen, is het rapport daarvoor volgens de MR niet de juiste wijze. 

Daarom heeft het de voorkeur van de MR dat, na afnemen van de M- en de E-toets, aan de 

ouders de LVS-resultaten van hun kind van de cognitieve leergebieden tijdens een gesprek 

worden getoond en toegelicht.  

 

In alle bouwen is de huidige werkwijze met rapporten geëvalueerd. Op basis daarvan zal nu 

het actieplan worden opgesteld. 

 

Evaluatie november: 

Het actieplan is opgesteld n.a.v. de evaluaties van de bouwen en MR. 

 

Evaluatie december: 

Er stonden geen acties gepland voor in december. 

 

Evaluatie januari 

We zien dat er vanuit de huidige werkwijze te veel werkdruk is bij leerkrachten om het 

rapport te schrijven. Uit evaluatie van de bouwen komt naar voren dat het huidige rapport 

drastisch moet veranderen om minder tijd in beslag te nemen om het rapport te schrijven. 

Met de werkgroep zijn we bij elkaar gekomen en hebben we een voorstel op papier gezet. 

Dit voorstel wordt eind februari gedeeld en besproken in de bouw. De bouw mag op- en 

aanmerkingen geven in de uitvoering. 

 

Evaluatie februari: 

In de bouwvergadering van februari heeft de werkgroep een voorstel gegeven voor een 

nieuw rapport. De bouwen mochten hierop hun op- en aanmerkingen geven. Deze op- en 

aanmerkingen nemen we mee naar de werkgroep. 

 

Evaluatie maart: 

De werkgroep heeft de input van de bouwen meegenomen en verwerkt in het nieuwe 

format. Het voorstel is in het MT besproken en zal binnenkort in de MR vergadering worden 

besproken. 

 
Evaluatie april 
N.v.t. 
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Doelstelling 9: Schoolklimaat 

• Het borgen van de gemaakte afspraken en werkwijzen, zoals deze in schooljaar 2020-

2021 zijn vastgelegd 

 

Werkgroep: Marijke, Martine, Sharon, Anne-Marie 

 

Activiteitenschema:  

Activiteit Door wie Wanneer X 
Het invullen van de succescriteria en activiteiten voor 
de werkgroep schoolklimaat 

Marijke en AM Sept. 2021 X 

Overleg met TSO over Kanjertraining AM, Philippe Okt. 2021 X 
Kringgesprek in BB over de gedragsregels van de 
stamgroep, deze afspraken zichtbaar maken in de 
groep en met elkaar naleven. 

Stamgroep 
leiders 

Okt. 2021 X 

Invullen LOVS SEO Kanvas Stamgroep 
leiders 

Nov. 2021 X 

Evalueren afspraken en werkwijze Kanjertraining in 
de stamgroepen 

Werkgroep Nov. 2021 X 

Overleg met TSO over Kanjertraining AM, Philippe Jan. 2022 X 
Afname van de sociale veiligheidsenquête Bovenbouw 

leerlingen 
April 2022 x 

Invullen LOVS SEO Kanvas Stamgroep 
leiders 

Mei 2022  

Evalueren afspraken en werkwijze Kanjertraining in 
de stamgroepen 

Werkgroep Mei 2022  

Opleidingsgroep koppelt ervaring opleiding terug in 
bouw 

Stamgroep 
leiders 

Juni 2022  

 

Succescriteria: 

• De tevredenheid bij de sociale veiligheid enquête is bij bovenbouwers gepeild. De Hoeve 

scoort in alle opzichten op of boven de benchmark.  

• De tevredenheid over het naleven van de gemaakte gedragsregels is in april 2022 

verbeterd. 

• De TSO hanteert de terminologie van de Kanjertraining structureel in het oplossen van 

conflicten en bij het aanspreken van de kinderen op hun gedrag. 

• Borging van: In de stamgroepen wordt er structureel aandacht gegeven aan de 

Kanjertraining door het aanbieden van de lessen en het toepassen van het geleerde in 

het dagelijks handelen. De gedragsregels zijn zichtbaar in de school.  

• In het schoolteam volgend dit schooljaar vijf mensen de opleiding tot Kanjertrainer. 

• Borging van: Het invullen van het sociaal emotioneel leerlingvolgsysteem in november 

2021 en mei 2022. 

 

Evaluatie september: 
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De succes criteria en activiteiten zijn in het jaarplan gezet. 

 

Evaluatie oktober: 

Er vindt op regelmatige basis overleg plaats met de coördinator van de TSO. 

In de bovenbouw wordt een kringgesprek gehouden over gedragsregels. 

Reminder voor SEO Kanvas is gedaan. 

 

Evaluatie november: 

Het kringgesprek in BB over de gedragsregels van de stamgroep, deze afspraken zichtbaar 

maken in de groep en met elkaar naleven.  

De bolletjes voor het SEO zijn ingevuld in alle bouwen. 

Evaluatie van werkwijze en afspraken over werken met Kanjertraining zijn besproken in 

bouwoverleg. 

 

Evaluatie december:  

Er zijn geen punten vanuit het activiteitenschema om in december te evalueren.  
 

Evaluatie januari: 

TSO heeft zich opgegeven voor een Kanjertraining voor onderwijsondersteunend personeel. 

Twee medewerkers van Jabadabadoe zijn voornemens om de cursus te volgen. 

De vijf collega's hebben hun cursus gevolgd, er staat een terugkom dag gepland in maart. 

De veiligheidsenquête die gepland staat voor april wordt voorbereid. 

 

Evaluatie februari 

n.v.t. 

 

Evaluatie maart 

De enquête sociale veiligheid is in maart afgenomen onder de bovenbouwkinderen. De 

resultaten worden in april verwacht. 

Er is in maart een voorlichting over sociale media (verzorgd door Bureau Halt) geweest in de 

bovenbouw. 

 

Evaluatie april 

De leerlingtevredenheidsvragenlijsten zijn afgenomen. Opnieuw is de tevredenheid en 

sociale veiligheid onder de leerlingen van de bovenbouw toegenomen. De resultaten zijn in 

de bovenbouwgroepen besproken en inmiddels gepubliceerd op Scholen op de Kaart en een 

verwijzing op de website. Ouders zijn geïnformeerd over de resultaten in de nieuwsbrief van 

1 mei.  
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Doelstelling 10: Spelend leren 

• Het borgen van de gemaakte afspraken en werkwijzen, zoals deze in schooljaar 2020-

2021 zijn vastgelegd 

 

Werkgroep: Jorinde, Marijke, Petra, Lisa  

 

Activiteitenschema:  

Activiteit Door wie Wanneer X 
Doelen koppelen aan projecten OB 27 augustus x 
De werkgroep maakt het activiteitenschema Werkgroep 21 september x 
    
Opschrijven welke afspraken er over de werkwijze 
zijn gemaakt. 

Werkgroep  11 oktober X 

Schema maken voorbereiden spel tijdens spelling Marijke en 
Jorinde 

11 oktober X 

Bovenbouwgroepen evalueren inzet spel tijdens 
spelling 

Jorinde 27 oktober X 

In bouwvergadering afspraken herhalen OB/MB/BB november X 
In bouwvergadering afspraken herhalen/evalueren OB/MB/BB april  
In bouwvergadering afspraken evalueren OB/MB/BB juni  

 

Succescriteria: 

De onderbouw heeft de doelen uit het Digikeuzebord gekoppeld aan de projecten. Zo kan er 

effectiever gewerkt worden aan de doelen. 

De werkgroep houdt de bouwen actief in het spelend leren tijdens de bouwvergaderingen 

door de gemaakte afspraken te herhalen en te evalueren.  

 

Evaluatie september: 

De OB heeft de doelen gekoppeld aan de projecten en gaan hiermee aan de slag.  

De werkgroep is samengekomen om het activiteitenschema in te vullen. Hierbij zijn de 

momenten gepland om het onderwerp te bespreken in de bouwvergadering.  

 

Evaluatie oktober: 

Afspraken spel inzet tijdens spelling MB/BB 

1. Eén keer per week wordt de spellingscategorie aangeleerd of herhaalt doormiddel van een 
spelactiviteit 

2. Iedere week bereidt een leerkracht van de bouw een spelactiviteit voor.  
3. De activiteit is eenvoudig en zonder veel bereiding in te zetten. 
4. De activiteit duurt maximaal 15 minuten  
5. De leerkracht die het spel verzorgd heeft deze op de maandag klaar. Iedereen is vrij om het spel 

in te zetten wanneer het past.  

Het schema is gemaakt. Deze is terug te vinden in de map MB spelling en BB spelling.  
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De bovenbouw heeft de inzet van spel bij spelling geëvalueerd.  

Het doel van het spellingspel komt voort uit het doel spelend leren van afgelopen schooljaar. 

Nu we bezig zijn met didactiek en afstemming betwijfelen we de effectiviteit en het 

leerrendement. 

 

De onderbouw heeft afspraken gemaakt over het spelend leren. Op 3 november worden er 

een aantal afspraken verder besproken, dit gaat over het inrichten en gebruiken van de 

hoeken op de gang. Ook zijn er een aantal vragen voor Ingrid van 't kan opgesteld.  

 

Evaluatie november:  

In de midden- en bovenbouw zijn we erachter gekomen spelend leren bij spelling niet 

passend is bij het EDI-model. We zijn druk met het oefenen hiervan en komen niet toe aan 

het uitvoeren en bedenken van de spellen. 

 

In de onderbouw is er op 3 november uitgebreid gesproken over de inrichting van de rijke 

leeromgeving in de onderbouw. Hier zijn afspraken en een taakverdeling over gemaakt. Op 

17 november bij de studiedag is het prikkelingen geven in het spel nog niet aan bod 

geweest. De vraag aan Ingrid van 't kan is om dit bij de komende studiedag wel te doen.  

 

Evaluatie december:  

Er zijn geen punten vanuit het activiteitenschema om in december te evalueren.  
 

Evaluatie januari:  

Er zijn geen punten vanuit het activiteitenschema om in januari te evalueren. De onderbouw 

is de laatste maanden heel druk geweest met het traject vanuit 't Kan om spelend leren een 

grote impuls te geven. De onderbouw heeft nieuwe hoeken gemaakt en leert hoe in te 

spelen op het spel van de kinderen om ze naar een volgende stap in hun ontwikkeling te 

helpen.  

 

Evaluatie februari:  

Er zijn geen punten vanuit het activiteitenschema om in februari te evalueren. 
 

Evaluatie maart:  

In de bouwen zouden deze maand de afspraken geëvalueerd worden. Dit is niet in de 

bouwen gebeurd. We verplaatsen deze evaluaties naar april.  

 

Evaluatie april 

De evaluatie in april vervalt, we evalueren in juni.  
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