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Algemeen  
Voor u ligt het jaarverslag van het schooljaar 2020-2021. Dit schooljaar zal bij een ieder bekend blijven als het schooljaar dat gekenmerkt werd door de 

COVID-pandemie. Aan het einde van het vorige schooljaar kregen we al te maken met een eerste periode waarin de school werd gesloten en we 

overgingen naar afstandsonderwijs. We dachten (en hoopten) dat dit schooljaar een “normaal” schooljaar zou worden. Tóch moest de school weer dicht, 

nu nét voor de kerstviering. Opnieuw werd er veel gevraagd van kinderen, van ouders, maar zeker ook van ons team. Met elkaar moesten we ook nu 

weer aan de slag met het geven van onderwijs via de computer, de laptop, de tablet. Noodopvang werd opgezet, zodat kinderen van ouders met een 

cruciaal beroep én kinderen in een kwetsbare omgeving tóch onderwijs geboden kon worden. Dit was voor de één eenvoudig, maar vroeg van de ander 

meer energie. Periodes van afstandsonderwijs werden afgewisseld met fysiek onderwijs, waarbij soms ook de laptop aanstond in de groep zodat afwezige 

leerlingen thuis tóch de lessen konden blijven volgen. Sommige leerlingen pakten het snel op en veel leerkrachten bleken ICT-vaardiger te zijn dan dat ze 

zélf dachten.  

Door het afstandsonderwijs zijn veel mooie, nieuwe dingen ontwikkeld. Niet alles dat gepland stond voor dit schooljaar heeft op de van tevoren bedachte 

wijze doorgang kunnen vinden. Toch hebben we met veel enthousiasme en flexibiliteit op nieuwe manieren aan thema’s gewerkt en goede resultaten 

behaald. Door een mooie samenwerking tussen onze kinderen, hun ouders en ons team hebben we dit bijzondere jaar tot een goed einde gebracht.  

Graag delen wij met u de successen van het afgelopen schooljaar: 

• De afwisseling tussen fysiek en afstandsonderwijs ging boven verwachting goed. Vanaf groep 5 werd gewerkt met Google Classroom: 

instructievideo’s werden gedeeld door leerkrachten, op afgesproken tijden konden leerlingen inloggen voor “live-instructies”, huiswerk werd in 

de digitale omgeving klaargezet en ingeleverd;  

• In de groepen 3 werd hard gewerkt aan het lees-onderwijs, een echte uitdaging omdat hierbij veel begeleiding komt kijken; ook in deze groep 

werd gebruik gemaakt van instructiefilmpjes en leverden leerlingen hun oprdachten digitaal in; 

• De kleuterleerkrachten boden elke week (en soms elke dag) opdrachten aan via filmpjes of tijdens korte gesprekjes; kleuters konden met elkaar in 

gesprek gaan en kregen beweeglessen aangeboden;  

• De leerlingen met extra begeleiding in de ZEN-klas kregen deze begeleiding online of konden naar school komen voor extra instructie; 

• Ook online zijn wij steeds met de leerlingen en ouders in gesprek gebleven: ouder-kind gesprekken waren digitaal; ook studiedagen werden 

digitaal gevolgd;  

• Voor de groepen 8 was dit schooljaar extra bijzonder: hun kamp ging op het laatste moment (aangepast)  door, hun musical werd opgevoerd in de 

hal van de H2O en online gestreamed. Ondanks vele beperkingen konden we hen zo een mooi afscheidsjaar aanbieden; 
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• In de aanloop op het nieuwe schooljaar heeft Karina Birksteiner voorbereidingen getroffen om in het schooljaar 2021-2022 het Vita-College te 

starten, een 10-14 school waarbij het CPOW en de PSG nauw samenwerken;  

• Dit schooljaar zijn we gestart met de invoering van PBS (Positive Behavior Support), online hebben we meerdere studiemomenten gehad; 

• Directie en IB hebben verdere stappen gemaakt bij het invoeren van Focus PO, ons groepsplanloos leerlingvolgsysteem.  

COVID heeft ook een grote weerslag gehad op ons eigen team. Veel collega’s moesten thuisblijven in verband met klachten of een positieve testuitslag. 

De een was eerder hersteld dan de ander maar door de enorme inzet en flexibiliteit van het team zijn er slechts in enkele gevallen groepen naar huis 

gestuurd zónder onderwijs. Meestal was het echter mogelijk om intern vervanging te regelen óf om vanuit huis onderwijs aan te bieden door de (eigen)  

leerkracht.  

Maar…. 

Komend schooljaar zullen we opnieuw aandacht moeten besteden aan het nijpende leerkrachtentekort, dat ons zeker ook heeft getroffen. Zo zullen aan 

het einde van dit schooljaar 5 leerkrachten gebruik gaan maken van hun pensioen. We zijn druk bezig om de te verwachten leegte op te vullen… 

Daarnaast blijven we met de gemeente in gesprek over de herinrichting van het Karekietpark en de plek en inrichting van een nieuw schoolgebouw. Het 

wordt tijd dat al onze leerlingen weer in 1 gebouw komen!  

Het jaarverslag 2020-2021 is opgebouwd uit twee delen: 

1) Feiten en data over de school in het schooljaar 2020-2021, afkomstig uit o.a. Schoolvensters (www.schoolvensters.nl)  (blz 4 – 15) 

2) Organisatorische en onderwijsinhoudelijke ontwikkelpunten, afkomstig uit ons jaarplan. (blz 16 -36)  

Dit schooljaar hebben onze leerlingen, onze ouders en zeker ook ons team een groot compliment verdiend. Samen 

hebben we dit bijzondere jaar tot een goed einde gebracht. Op naar een “normaal schooljaar”! 

 

Marjolijne Mulders, directeur  

Ingrid van Koningsbruggen, directeur 

Karine Birksteiner, adjunct directeur 

http://www.schoolvensters.nl/
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Deel 1: De KlimOp in kaart met feiten en data  

 

 

 
 

 

  
Wat betekende 2020-2021 voor:  

* Leerlingenaantallen 

* Organisatie van het onderwijs, het team 

* Schooltijden en onderwijstijd 

* Tussentijdse resultaten  

* Eindresultaten en schooladviezen 

* Kwaliteitszorg en onderwijsontwikkeling 
* Sociale opbrengsten en tevredenheid 

* School en partners 
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*Leerlingenaantallen 
De KlimOp is populair in Purmerend en is de laatste jaren uitgegroeid tot één van de grootste basisscholen van Purmerend. Wij zijn trots op de 
goede naam en trots dat zovele ouders de school, vanuit verschillende wijken, weten te vinden. Inmiddels hebben wij leerlingen op school van wie 
de ouders ook op de KlimOp hebben gezeten.  

Gezien de tevredenheidsonderzoeken van de laatste jaren voldoen we aan de verwachtingen van onze ouders en leerlingen. Ook het team van 
leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel werkt naar grote tevredenheid op de KlimOp.  

Er is weinig personeelsverloop en wij mogen ons gelukkig prijzen dat wij (in de afgelopen hectische COVID-periode) slechts in uiterste gevallen 
groepen naar huis hebben hoeven sturen. Veel leerkrachten zijn bereid extra in te vallen als dat nodig is. Dat tekent de sfeer en betrokkenheid op 
de KlimOp. 

De grootte van de school creëert ook meer onderwijsmogelijkheden, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van een interne Plusklas, een 
Bovenschoolse Plusklas, leerpleinen en een voorziening voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. 

Er wordt gewerkt aan groei en ontwikkeling door gepassioneerde mensen die het leren dagelijks uitdagend en vernieuwend aanbieden, vanuit een 
(sociaal) veilige omgeving, waarbij de leerlingen zich met elkaar en met de school verbonden voelen en er aanspraak gedaan wordt op de eigen 
verantwoordelijkheid.  

De KlimOp streeft een gezonde leefstijl na. Wij geven onze voorkeur aan gezonde tussendoortjes en een gezonde lunch (of traktaties). Wij hebben 
watertappunten geplaatst op de speelpleinen. Daarnaast zijn wij een rookvrije school.  

Leerlingaantal KlimOp totaal 2020-2021 Leerlingaantal KlimOp per groep 2020-2021 
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Voedingsgebied 

De KlimOp is een oecumenische basisschool in de wijk Overwhere in Purmerend. Er komen veel leerlingen uit deze wijk maar ook aan de 
aangrenzende wijken zoals de Wheermolen en de Molenkoog. Een klein percentage leerlingen komt uit wijken van Purmerend die verder weg zijn. 
De goede naam van de school  trekt leerlingen uit ander wijken en dorpen uit de omgeving. 

 

*Organisatie van het onderwijs, het team 
In het schooljaar 2020-2021 bestond het team op de KlimOp uit meer dan 30 gediplomeerde leerkrachten, 3 onderwijsassistenten, een LIO-stagiaire 

(iPabo-student in het laatste jaar van de opleiding), een conciërge en meerdere vakspecialisten. Zo konden wij gebruik maken van vakdocenten 

gym voor de bewegingslessen, een specialist hoogbegaafdheid voor het aanbod aan Plusklas-leerlingen en leerkrachten die zich hebben 

gespecialiseerd in het aanbod op het gebied van Wetenschap en Techniek. Op de leerpleinen van de onderbouw, middenbouw en bovenbouw 

kregen leerlingen lesaanbod onder begeleiding van een gediplomeerde leerkracht of onderwijsassistent.  

Leerlingen die behoefte hebben aan extra ondersteuning werden begeleid in de ZEN-klas door leerkrachten met veel ervaring en kennis op dit 

gebied. 

Drie intern begeleiders zijn op de KlimOp verantwoordelijk voor de ontwikkeling, coördinatie en uitvoering van de leerlingenzorg. In het afgelopen 

schooljaar vroeg dit veel flexibiliteit en improvisatie van hen (en de leerkrachten). Daarnaast hebben zij zich bezig gehouden met verschillende 

onderwijsontwikkelingen (zie jaarplan) in nauw overleg met de twee schoolleiders.  

Op de KlimOp is het verloop binnen het team minimaal. Er zijn leerkrachten die al ruim 25 jaar werkzaam zijn op onze school. Het afgelopen 

schooljaar hebben meerdere leerkrachten een onderwijsjubileum mogen vieren. Deze ruime ervaring van leerkrachten wordt met enthousiasme 

doorgegeven aan een nieuwe lichting leerkrachten: ook in het afgelopen schooljaar hebben wij meerdere stagiaires mogen begeleiden. Een aantal 

stagiaires hebben wij een vaste aanstelling kunnen bieden.     

Het afgelopen leerjaar heeft veel van de flexibiliteit en de inzet tot extra werken van ons team gevraagd. Wij hebben doordat meerdere collega’s 

bereid waren om dagen te ruilen, extra dagen te komen werken of van groep te wisselen kunnen voorkomen dat groepen naar huis gestuurd 

moesten worden. Hoewel wij zeer zeker te maken hadden met leerkrachten die geveld werden door COVID en thuis moesten blijven, hebben wij 

slechts in enkele gevallen groepen zonder onderwijs naar huis moeten sturen.  

Aan het einde van dit schooljaar zullen 5 leerkrachten afscheid nemen omdat zij de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. De KlimOp zal ook 

te maken krijgen met het probleem om gediplomeerde leerkrachten aan te trekken. Het leerkrachtentekort komt dichterbij… Een uitdaging!  
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*Schooltijden en onderwijstijd 
Elk schooljaar maken wij een berekening van het aantal lesuren dat gegeven moet worden en dat in werkelijkheid gegeven wordt. Het aantal 
schooluren bedroeg het afgelopen jaar 950 uur, ruim boven de vereiste 940 uur per leerjaar. Elke leerling maakt op de KlimOp in 8 jaar 
basisonderwijs ruim de vastgestelde minimale lesuren van 7520 uur.  

De officiële schooldag duurde ook het afgelopen school jaar van 8.30 uur tot 14.15 uur. Op beide locatie konden ouders hun kinderen al vanaf 8.20 
uur brengen. Voor ouders met kinderen op beide locaties werd de mogelijkheid gegeven om de kinderen tot 8.40 uur te brengen. Tijdens de 
lunchpauzes werd het buitenspeelmoment ingevuld door medewerkers van Sportify. Zij kwamen naar beide locaties om samen met de kinderen het 
beweegmoment extra uitdagend te maken door het aanbieden van (nieuwe) spellen en beweegactiviteiten.  

Voor en na schooltijd kunnen kinderen gebruik maken van de BSO (Buitenschoolse Opvang). Onze school heeft het afgelopen jaar met meerdere 

BSO-partners samengewerkt. De Tinteltuin is de BSO-organisatie die in het schoolgebouw gehuisvest is en voor- en naschoolse opvang biedt. 

SKOP biedt naschoolse opvang op locatie de Klimroos. Deze locatie ligt aan de overkant van de KlimOp. Sportifykids is een BSO-organisatie die de 
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leerklingen ophaalt op school en meeneemt naar een locatie buiten de school. Veelal is dit een sport locatie binnen de gemeente. Sinds afgelopen 

schooljaar gaan sommige leerlingen naar de BSO Villa Wilhelmina, de BSO van de Zorgcirkel.  

 

 

Onderwijstijd 
In de groepen 1/2 werkten we ook het afgelopen 

schooljaar thematisch. Hierbij volgden we de 

ontwikkelingslijnen van het observatiesysteem KIJK. Het 

leerplein van de onderbouw nam een speciale plek in bij 

het aanbod van activiteiten. De inrichting van het OB-

leerplein was dan ook een belangrijk speerpunt.  

Vanaf groep 3 t/m 8 wordt gewerkt met methodes voor de 

verschillende vakken. De wereldorientatievakken 

(aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, techniek) worden 

thematisch aangeboden met de lessen van WO-los als 

inspiratie. Het invoeren van EDI, Close Reading en 

bewegend leren werden tijdens sprints aangeboden. Door 

het thuisonderwijs kon niet alles op de geplande wijze 

ingevoerd worden, maar leerkrachten bleken zeer inventief 

te zijn. De ICT-vaardigheden hebben het afgelopen 

schooljaar een enorme “boost” gekregen. Digitaal 

onderwijs is versneld ontwikkeld.  
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Tussentijdse resultaten  
 
Om na te gaan of de kinderen goed geprofiteerd hebben van het onderwijs wordt na elk aangeboden blok/thema een methodetoets afgenomen. 
Aan de hand van deze toets wordt op groeps- en leerling niveau het vervolgaanbod bepaald. Sommige leerlingen kunnen al starten met nieuw 
aanbod, andere leerlingen hebben meer baat bij extra oefening en herhaling. Er is daarnaast ook een groep die extra uitdaging nodig heeft, dat kan 
zowel in de eigen groep door plustaken of levelwerk aan te bieden óf buiten de groep door 1 keer per week het aanbod in de eigen plusklas te 
volgen.  
 
Ook het afgelopen schooljaar hebben we de ontwikkeling van onze leerlingen nauwlettend gevolgd. Dit vroeg soms om aanpassing in het 
(toets)rooster óf om aanpassing in de manier van het afnemen van tussentijdse methodetoetsen. Het lesstofaanbod is zoveel mogelijk gewoon 
doorgegaan, soms op school, op andere momenten digitaal. We merkten al tijdens het tussentijds toetsen, dat het digitale onderwijs voor sommige 
leerlingen heerlijk was (zij konden zich thuis rustig concentreren en op hun eigen snelheid de opdrachten maken zonder al te veel ruis van de 
groep), andere leerlingen hadden beduidend meer moeite om thuis aan het werk te gaan én te blijven. Er is veel aandacht besteed aan het 
“bijtrekken” van de leerlingen die vertraging hadden opgelopen.  
 
In januari/februari werden de CITO middentoetsen afgenomen voor de groepen 3 t/m 8. Op groepsniveau waren we erg tevreden over de 
resultaten. Er waren geen noemenswaardige achterstanden op groepsniveau te zien, sommige leerlingen waren juist boven verwachtingen 
gegroeid! Waar nodig werden interventies ingezet op groeps- of (en voornamelijk)  op individueel niveau. Voor deze interventies werd het nieuwe 
interventie-format gebruikt. De groepsbesprekingen vonden digitaal plaats met de intern begeleiders.  
 
Ook in de groepen 3, waar de leerlingen een deel van het leesonderwijs thuis hebben moeten volgen, waren de leesresultaten boven 
verwachtingen. Ouders zijn hard aan de slag gegaan, leerkrachten werden ondersteund door de methodesoftware en probeerden op inventieve 
manieren de leerlingen aan het lezen te krijgen én te houden. 
 
De ontwikkeling van kleuters wordt normaalgesproken in de groep geobserveerd. Aan de hand van deze observaties wordt het aanbod aan de 
leerlingen bepaald. Ook van de kleuterleerkrachten werd flexibiliteit en inventiviteit gevraagd om (soms digitaal) kleuters op het juiste niveau uit te 
dagen.     
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Eindresultaten en schooladviezen
 

Wat waren de gemiddelde resultaten van de CITO eindtoetsen (groep 8) de afgelopen jaren? 

 

Schooljaar Aantal leerlingen Score 

 2016-2017 62 536,6 

2017-2018 62 533,4 

2018-2019 51 538,6 

2019-2020 Geen toetsscore Geen toets afgenomen 

2020-2021 67 528,4 
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Schooladvies en plaatsing in het vervolgonderwijs 

 

 
  



 

Jaarverslag Klimop 2020-2021  Pagina 12 

Kwaliteitszorg en onderwijsontwikkeling 
 
Op de KlimOp werken we dagelijks in een verbetercultuur waarin de slogan "elke dag samen een beetje beter" centraal staat. Er heerst een 
veilige leercultuur in het team, samen gaan we voor beter. Om de 4 jaar stellen we een schoolplan op. Dit is een document waarin wij het 
beleid van de kwaliteit van ons onderwijs beschrijven. Het geeft aan wat onze visie is op goed onderwijs en welke ambities en doelen we 
hebben op diverse beleidsterreinen in 4 jaar tijd. De ambities en doelen vanuit het schoolplan worden vertaald naar een jaarplan. Sommige 
doelen staan een heel schooljaar centraal, denk hierbij aan het invoeren van PBS (Positive Behaviour Support) of het gebruik van EDI 
(Expliciete Directie Instructie). 
 
Het schooljaar 2020-2021 werd bij aanvang van het jaar (in de laatste teamvergadering) verdeeld in kleinere periodes van ca. 4/6 weken, een 
"sprint". In elke periode werd een bepaald doel (gebied)  centraal gesteld. Elke sprint zou een aftrap/start krijgen met een studiedag/ 
studiemiddag, geleid door de desbetreffende werkgroep. Werkgroepen zijn  samengesteld uit leerkrachten, aangevuld met de intern 
begeleiders. Dit schooljaar stonden de volgende sprints centraal:  

• Verder ontwikkelen EDI (meerdere sprints) 

• Close Reading / Close listening 

• Invoeren PBS 

• Ontwikkelen inzet leerpleinen 

• Aanbod Wetenschap en Techniek/WO-los lessen 

• Verder toepassen LeerKRACHT-bord in de klas 
De evaluatie van de beoogde doelen kunt u in deel 2 van dit jaarverslag nalezen. Waar doelen zijn behaald werd dit gevierd en zijn de 
afspraken geborgd. Waar doelen niet zijn bereikt zijn deze meegenomen (eventueel waar nodig aangepast) naar het volgende schooljaar. Ook 
nu werden we ingehaald door de COVID-maatregelen en was niet alles mogelijk.  
 
Ook de kwaliteit van leerkrachten werd het afgesproken jaar volgens de gesprekkencyclus besproken. Er was dit jaar extra aandacht voor het 
persoonlijk welbevinden en waar mogelijk werd ingezet op het wegnemen van werkdruk. In een open en veilige sfeer werd de persoonlijke 
ontwikkeling van de leerkrachten met de schoolleiders besproken. Waar mogelijk werd er bij elkaar gekeken in de groep en werden lessen 
samen voorbereid. Opleidingen en cursussen konden fysiek niet doorgaan, maar daarnaast zijn we wel expert geworden in het volgen van 
digitale studiedagen en het volgen van webinars!   
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Sociale opbrengsten en tevredenheid 
  

Wat was in 2020-2021 de werkwijze van de school op het gebied van sociale opbrengsten?  
In het afgelopen schooljaar is er een start gemaakt met de invoering van PBS (Positive Behavior Support). Tijdens verschillende (online) 
studiemomenten hebben wij als team de school- en groepsregels vastgesteld. Wélk gedrag willen we terugzien bij de leerlingen (en onszelf)? 
Welke beloningen staan daar tegenover? Welke consequenties zijn er wanneer het even mis gaat. De nadruk blijft echter altijd liggen op wat 
we wél willen zien, wat we wél verwachten.  

Hoe zijn de sociale opbrengsten gevolgd? 
De sociale opbrengsten en de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen zijn ook het 
afgelopen jaar gemonitord in de leerlingvolgprogramma’s Scol (groep 3 t/m 8) en Kijk (groep 1/2). 
Leerlingen in de groepen 6, 7 en 8 vullen zélf een vragenlijst in binnen het programma Scol. Deze 
uitkomsten zijn meegenomen in de ouder-kind gesprekken en tijdens de groepsbesprekingen met de 
intern begeleider. In één van de groepen 8 heeft afgelopen jaar een groepsinterventie 
plaatsgevonden onder leiding van onze cursusleider van PBS. In de groepen 1/2 stond een sociale 
vaardigheidstraining gepland voor een aantal leerlingen uit groep 2. Deze heeft helaas niet plaats 
kunnen vinden door de COVID-maatregelen.  

Tijdens het thuisonderwijs is er veel aandacht besteed aan het welbevinden van onze leerlingen. 
Niet iedereen had het thuis even fijn. In de noodopvang was er plek ingeruimd voor leerlingen voor 
wie het beter was om de dag op school door te brengen onder begeleiding van leerkrachten en 
onderwijsassistenten. De afwisseling tussen thuisonderwijs en weer opnieuw opstarten in de groep 
heeft veel extra aandacht gekregen. In elke groep werden de lessen en activiteiten van de Gouden 
Weken meerdere keren ingezet om de groepsvorming te ondersteunen.  

 

  

De interventiedriehoek van PBS 
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Tevredenheidsonderzoeken 
Ook het afgelopen schooljaar is de tevredenheid gemeten bij leerlingen, ouders en de medewerkers.  

Leerlingtevredenheid  
Leerlingen in de groepen 6, 7 en 8 hebben in mei 2021 de vragenlijst vanuit Scholen op de Kaart ingevuld waarin werd gevraagd naar hun 

tevredenheid over de school. Ze gaven de school een mooi rapportcijfer van 8,1. 

   

 

Oudertevredenheid      
Ook aan ouders werd in mei 2021 gevraagd naar hun mening over school. 115 ouders vulden de enquête in en gaven de school een 

rapportcijfer van 7,3. Zij waren vooral tevreden over de (sociale)  veiligheid van hun kind op school. De resultaten zijn in het team besproken en 

waar nodig zijn verbetertrajecten ingezet.  
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Medewerkers 
Uit de medewerkersenquete kwam naar voren dat de medewerkers erg tevreden zijn over de school. Het algemene rapportcijfer was een 8,6. 

Vooral het schoolklimaat, de sfeer binnen school en de samenwerking tussen de collega’s scoorden hoog. Ook deze resultaten zijn met het 

team besproken en samen hebben we besproken hoe we deze tevredenheid vast kunnen houden.  

 

School en partners 
Elke school heeft partners nodig om goed te kunnen draaien. In het afgelopen schooljaar hebben ook onze partners zich flexibel op moeten 

stellen. Op sommige momenten was de school geheel dicht, soms was de school wel open maar niet voor ouders en andere externe partijen. 

Ook bij onze partners zijn mooie, nieuwe initiatieven ontstaan, soms door “out-of-the-box-denken..”.  

Ouders: op de KlimOp vinden we het erg belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de schoolontwikkeling van hun kind. Een goede en 

laagdrempelige relatie tussen leerling, ouders en school is hierbij van groot belang. In het afgelopen jaar waren ouders nóg belangrijker als 

partner van school, zeker op de momenten van thuisonderwijs. Communicatie verliep over het algemeen digitaal, via Teams-gesprekken 

(eventueel samen met de leerling) of via de Social-Schools app. Ook werden mededelingen vanuit de directie en de leerkrachten via de app 

verstuurd, vaak met foto’s of filmpjes om een ieder tóch op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen. Ook de nieuwsbrief werd twee-

wekelijks via Social Schools verstuurd.  

Helaas mochten de hulpouders, leesouders etc (en op de KlimOp hebben we altijd veel hulpouders!) niet de school en we hebben ze gemist! De 

ouders van de ouderraad hebben zich enorm ingespannen om de jaarlijkse activiteiten zoals Sinterklaas, kerst en Pasen door te laten gaan. 

Hier en daar op een aangepaste manier. Maar ook hier werden er nieuwe manieren gevonden en dit werd zeer gewaardeerd.   

Onderwijskundige partners: ook het afgelopen schooljaar hebben wij nauwe samenwerking gehad met onze onderwijskundige partners. Vaak 

via Teams-vergaderingen of op afstand: OSA (Fleur Noom), APO, KLAARR, SWV Zaanstreek-Waterland, SMW (Larissa Winter), logopedisten, 

Praktijk4You, Psychro, Peuterspeelzalen, voortgezet onderwijs (o.a. Triade) e.a.  

Overige partners: BSO Tinteltuin, SKOP De Klimroos, BSO Sportify Kids, Villa Wilhelmina, Spurd, Muziekschool Waterland, bibliotheek, Clup 

Welzijn 
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Deel 2: De KlimOp in kaart met het jaarplan 2020-2021 
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Domein opbrengsten 

Doel  Acties  Evaluatie  Plan voor 2021-2022 

Rekenen en begrijpend 

lezen 
- EDI model wordt bij 

alle rekenlessen goed 
ingezet.  

- Lessen worden 
gezamenlijk 

voorbereid 
- Nieuwe inzichten in 

ontwikkeling van 
begrijpend lezen zijn 
gedeeld en er wordt 

een keuze gemaakt in 
aanpak.  

- Taalbeleidsplan is 
opgezet  

 

M.b.t. rekenen/EDI 

- Klassenbezoek 
tijdens de rekenles 

gericht op het EDI-
model, 

handelingsmodel, 
hoofdfase model en 

inzet materialen; 
start Sprint I. 

- Sprint II: doelen op 
de verbeterborden; 

- SLO doelenlijsten, 

leerroutes en 
profielschetsen 

structureel in gebruik 
nemen. 

- Dagelijks staat tijd 
gereserveerd voor 

groepsoverleg tussen 
leerkrachten. In deze 

tijd bereiden 
leerkrachten 

gezamenlijk hun 
rekenlessen voor.  

- De rekenlessen 
worden verrijkt met 

concreet en passend 
materiaal 

 
 
 

Reken/EDI: deze sprint 

stond gepland tijdens 
de thuiswerkperioden 

en is doorgeschoven 
naar begin volgend 

schooljaar. 
EDI vraagt zeker nog 

aandacht. Leerkrachten 
geven zelf aan behoefte 

te hebben aan ‘good 
practice’. 
De onderwijsplannen 

voor rekenen zijn 
definitief gemaakt. 

 
SLO doelen en 

profielschetsen zijn in 
gebruik genomen, maar 

kunnen planmatiger 
weggezet worden in 

een ihp/opp.  
 

Dagelijkse 
groepsoverleg voor een 

gezamenlijke 
lesvoorbereiding heeft 

niet plaatsgevonden. 
Wel zijn er werksessies 

gebruikt hiervoor.  
 

Sprint rekenen keert terug. De Edi stappen 

worden daarin gepland. Daarnaast willen de 
theorie ‘Effectief rekenonderwijs op de 

basisschool’ erbij betrekken.  
Inzet van Rekenroute 

 
 

 
 

Hoe dit in te zetten tijdens de basisinstructie 
en de verlengde instructie moet een vast 
onderdeel zijn van de gezamenlijke 

lesvoorbereiding.  
 

Onderwijsplan begrijpend lezen moet 
definitief gemaakt worden. Fase 2-3 ‘lezen 

met de pen’ van Close Reading terug laten 
keren om door te ontwikkelen.  

 
Onderwijsplan moet nog worden definitief 

gemaakt worden.  
Technisch lezen moet weer dagelijks worden 

aangeboden. Hierbij is het cruciaal dat we 
blijven samenwerken/leren en dat de 

doorgaande lijn blijft.  
 

Collectie boeken en teksten moet worden 
uitgebreid, zodat goede instructie en 

inoefening verzorgd kan worden.  
Daarnaast komt er meer aandacht voor 
leesmotivatie.  
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M.b.t. Taalbeleidsplan  
Begrijpend lezen 

- Studiemiddag: het 
team wordt 
meegenomen in de 

nieuwe didactiek van 
Begrijpend Lezen. 

Praktische 
vertaalslag maken 

van deze visie naar 
onze aanpak 

begrijpend lezen met 
input van experts 

(extern), waarbij we 
een verdeling maken 

tussen groep 3-4 en 
de groepen 5 t/m 8.  

 
Protocol Technisch 

Lezen implementeren  
- Consultatie expert 

technisch lezen; 
- Opstellen van een 

gezamenlijke 

aanpak/ protocol 
technisch lezen 

- Uitvoeren van dit 
plan en zorgdragen 

voor borging. 

Er is materiaal 
aangeschaft om de 

instructie te kunnen 
ondersteunen. 
Materiaal is te vinden in 

de groepen en in het 
magazijn.  

 
Close Reading: dit is 

een sprint geweest. 
Leerkrachten geven 

lessen uit het 
lessenboek van Close 

Reading. Hiermee 
worden ze geholpen om 

lesfase 1-2-3 uit te 
voeren en leren ze de 

juiste vragen te stellen. 
Close Reading moet 

volgend jaar een 
vervolg krijgen. 

Leerkrachten hebben 
aangegeven behoefte 
te hebben aan good 

practice.  
 

Technisch lezen: de 
theorie uit het boek 

Technisch lezen in een 
doorlopende leerlijn is 

gelezen vanaf gr 1 t/m 
8. Er werd dagelijks 

ingezet op effectief 
leesonderwijs met 
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verbeterde instructie en 
inoefening. Door de 

thuiswerkperiode is hier 
wel een dip in 
gekomen. Vanaf begin 

volgend schooljaar 
pakken we dit weer 

stevig op. 
Leerkrachten geven 

aan een te kort te 
hebben aan 

teksten/boeken om alle 
leesvormen aan te 

bieden 

Opbrengstgericht 

Passend Onderwijs (OPO) 
- OPO (groepsplanloos 

werken) wordt verder 
geïmplementeerd 

• We werken van eind 
naar begin; Gestelde 

doelen 
(onderwijsambities) 
bepalen het 

onderwijsaanbod; 
• Op school- en 

groepsniveau bepalen 
we een basisaanpak 

en maken 
onderwijsplannen 

voor groep 1-2 en 3 
t/m 8; 

Toelichting: 

 
- We hebben reeds 

eerder bepaald wat 
onze basisaanpak is. 

Deze basisaanpak 
(gemene deler is de 

middenmoot) staat 
beschreven in 
Onderwijsplannen. 

Het rekenplan is 
gemaakt voor groep 

1 t/m 2 en 3 t/m 8. 
Dit is de nieuwe 

standaard. Bij de 
eerste data 

teambespreking 
gebruiken we dit als 

ankerpunt op school- 
en groepsniveau, 

 

 
Het team is 

meegenomen in de 
uitgangspunten van 

OPO. Focus po is 
gebruikt bij de data-

analyse; hiervoor 
hebben we een vast 
format. Het wordt voor 

het team concreter. 
Toch zien we dat er nog 

weinig echt wordt 
stilgestaan bij de 

schooldata en of die 
passend is bij ons 

ambitieniveau/ 
opdracht.  

Leerkrachten zijn bij 
het analyseren en 

 

 
De onderwijsplannen vragen aandacht: 

- Rekenen: aanpassen bij aanschaf 
nieuwe methode; 

- Begr lezen: moet nog worden 
besproken in het team; 

- Techn lezen: afronden en bespreken 
in het team; 

- Spelling: afronden en bespreken met 

het team 
 

Implementatie traject invoering focus PO; 
cruciale leerdoelen passend bij de 

leerlingpopulatie/schoolambities. 
Focus PO en groepen 1/2-> meenemen 

tijdens de studiedagen 
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• We organiseren 
halfjaarlijks een 

schoolbespreking; 
• We bepalen de 

aanpassing van het 

onderwijsplan 
(interventie) op een 

bepaalde groep of 
leerlingen; 

• We zorgen voor een 
passende aanpak voor 

de leerling met de 
behoefte aan 

uitdaging of 
intensievere 

ondersteuning;  
• Om te beoordelen of 

het onderwijsaanbod 
opbrengstgericht en 

passend is geweest, 
maken we per groep 

een overzicht van de 
drie responsen op 
instructie: 

leerdoelbeheersing, 
vaardigheidsgroei en 

betrokkenheid  
 

waar we ons 
onderwijs op 

inrichten. Van daaruit 
bepalen we welke 
aanpassingen nodig 

zijn voor de 
leerlingen die 

respectievelijk meer 
uitdaging of meer 

ondersteuning nodig 
hebben. Dit is de 

interventie op de 
basisaanpak. Om te 

beoordelen of het 

onderwijsaanbod 
opbrengstgericht en 

passend is, hebben 
we de drie responsen 

(vaardigheidsgroei, 
leerdoelbeheersing 

en betrokkenheid). 
Deze moeten 

voldoende zijn. Per 
groep wordt dit in 

kaart gebracht. 
Hiervoor gebruiken 
we de vaste formats.  

 

plannen van hun 
onderwijs gericht op 

VIX/ I t/m V scores en 
minder op de 
fundamentele 

doelniveaus 1F/2F en 
1S. 

 
De matrix van 

betrokkenheid is nog 
niet gebruikt.  

Helder onderwijsadvies 
heeft het focus PO 

systeem 
doorontwikkeld op 

cruciale leerdoelen.  
Het systeem is 

complexer geworden. 
Dit vraagt om een 

ander 
implementatietraject.  

 

Extra aanbod 

- WO lessen worden 
ook op het leerplein 

uitgevoerd. 
 

WO LOS 

- De voorbereiding 
voor WO los thema’s 

wordt door de 
leerkrachten samen 

WO-LOS  

Per thema waren het 
verschillende 

leerkrachten die het 
voortouw namen bij de 

voorbereiding.  

WO-LOS 

De voorbereiding voor WO los thema’s wordt 
door de leerkrachten samen met de leerplein 

collega voorbereid. Aanbod op het leerplein 
voor alle groepen;  
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- Muziek en 
cultuurlessen worden 

door eigen 
leerkrachten 
uitgevoerd. CMK is 

het laatste jaar. 
 

- Bewegend leren wordt 
een onderdeel van 

ons lesaanbod 
 

 
- Wetenschap en 

techniek heeft een 
vaste plek in ons 

lesaanbod 
 

 

met de leerplein 
collega voorbereid.  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Muziek en cultuur 

- Begeleiding vanuit 
CMK en 

muziekimpuls voor 
het laatste jaar. In 

sprint 2 is het 
schoolthema: Kunst 

& Cultuur gepland 
waarbinnen deze 

onderwerpen een 
plek krijgen. 

Dit werd meegenomen 
in het paralleloverleg 

waar het thema verder 
werd uitgewerkt.  
Tijdens de 

thuiswerkperiode is het 
veel minder aanbod 

gekomen, zijn er wel 
losse opdrachten 

gegeven rondom de 
thema’s om thuis uit te 

werken.  
Na deze periode is er 

eerst tijd uit getrokken 
voor de ‘zilveren’ 

weken en daarna weer 
een van de thema’s. 

Nieuwe thema’s staan 
voor het volgende jaar 

gepland. 
 

 
Muziek en cultuur 
Muziekaanbod door 

externen heeft 
stilgelegen door 

Corona-maatregelen 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Muziek en cultuur 

- Muzieklessen aan gr 5 door de 

Muziekschool worden opnieuw 
opgepakt 

- Naschools aanbod door Watermusic 
wordt voortgezet 
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Bewegend leren 
- Een werkgroep onder 

leiding van de 
vakdocenten 
bewegingsonderwijs 

gaat zich dit jaar 
richten op het 

optimaliseren van 
het aanbod, het 

aantrekkelijker en 
stimulerender maken 

van het buitenspel, 
versterken van de 

sociaal-emotionele 
veiligheid tijdens het 

buitenspelen en de 
samenwerking met 

partners uitbreiden. 
 

 
Wetenschap & Techniek 

- Dit staat als 
speerpunt centraal in 
de derde sprint en 

wordt aangeboden 
als schoolthema door 

de hele school. Op de 
studiedag 21 

september volgt het 
hele team deel II  

van de teamtraining.  

Bewegend leren 
Tijdens het 

thuisonderwijs is op 
verschillende manieren 
aandacht gegeven aan 

het belang van 
bewegen: door filmpjes 

en/of opdrachten 
werden leerlingen 

aangespoord om tóch 
te blijven bewegen;  

Werkgroep 
buitenspelen 

introduceerde “spel van 
de week”, dat in de 

gymles werd uitgelegd 
en op het speelplein 

werd verder gespeeld. 
 

 
Wetenschap & 

Techniek 
Schoolthema is niet 
gelukt vanwege het 

thuisonderwijs;  
Uitwisseling geweest 

met Triade, Gerrit 
Rietveld/PSG en H2O 

m.b.t. aanbod 
techniek- en ICT-lessen 

Bewegend leren 
- Vakdocenten gym en werkgroep 

bieden opnieuw elke week “spel van 
de week” aan. 

- Spelaanbod tijdens pauzes door 

medewerkers Sportify 
- Verwerking lessen wordt ook door 

bewegend leren aangeboden 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Wetenschap & Techniek 

- Lokaal Wetenschap en Techniek wordt 
ingericht 

Leerlijn W & O wordt uitgerold door Mascha 

en Irma   
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Domein personeel 
Doel  Acties  Evaluatie  Plan voor 2021-2022 

Tevredenheid en 
werkdrukvermindering  

- Inzet van de gelden voor 
werkdrukvermindering 

leiden daadwerkelijk tot 
het verminderen van 

werkdruk. 
 

- De medewerkers scoren 
minimaal een 7,9 voor de 

medewerkerstevredenheid 
 

- Iedere collega krijgt een 
functioneringsgesprek 

 

Inzet werkdrukgelden 
- Geld wordt ingezet voor 

inzet OA en vakdocent 
bewegingsonderwijs én 

begeleide surveillance 
met sportief aanbod door 

medewerker Sportify. 
Halverwege het jaar 

worden collega’s 
bevraagd over de 

werkdrukervaring.  
 

 
 
Medewerkerstevredenheid 

- Jaarlijkse medewerkers 
enquête wordt 

afgenomen 
 

- In het eerste kwartaal 
worden alle 

functioneringsgesprekken 
afgenomen 

Het schooljaar heeft veel van 
de inzet van leerkrachten 

gevraagd. Hybride-onderwijs, 
het schakelen van fysiek en 

online onderwijs (en soms 
tegelijk) was niet voor alle 

leerkrachten even eenvoudig. 
Daarnaast hebben wij als 

school (helaas) te maken 
gehad meet meerdere 

leerkrachten die CORONA 
kregen. Sommige 

leerkrachten waren hier 
zieker van dan anderen (en 
dus ook langer afwezig); Dit 

heeft de werkdruk bij 
sommige medewerkers wel 

vergroot;  
 

Om de werkdruk te 
verminderen en het 

teamgevoel tóch te 
behouden, werden er op 

ludieke wijze via TEAMS 
teambuildingsbijeenkomsten 

gehouden (pubquiz). Ook 
studiebijeenkomsten gingen 

grotendeels online.  

We hopen het komend schooljaar 
vooral fysiek onderwijs te kunnen 

geven, dat voelt voor de meeste 
medewerkers het “prettigst”. 

 
Werkdrukgelden worden opnieuw 

ingezet om OA in te zetten,  
Sportify-medewerkers zorgen voor 

surveillance. Elke groep krijgt 
daarnaast 1 LUKIDA-dag.  

 
 

 
  

 

 
 

 

 
  

 
 



 

Jaarverslag Klimop 2020-2021  Pagina 25 

Scholingsplan 
 

- Muziekimpuls scholing 
wordt dit jaar afgerond 
 

 
 

 
 

- De nascholing van 
leerKRACHT wordt door 

het hele team gevolgd 
 

 
 

- De IB-ers wonen het 
jaarlijks symposium bij  

 
 

 
 

- Teamtraining PBS het 
eerste jaar  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

- Hele team: muziekimpuls 
(derdejaars 

teamtraining). 
Individuele collega’s 
doorlopen het laatste 

begeleidingsjaar. 
 

- Hele team: 2 workshops 
leerKRACHT en 1 

snacksessie. De 
schoolcoaches wonen de 

veranderfora bij.  
 

- Symposium wordt 
bezocht. De 

terugkomdag is op 14 
november voor directie 

en IB 
 

 
 

 
- Teamtraining wordt 

uitgevoerd door directie 

en IB 

Muziekaanbod door externen 

heeft geen doorgang 

gevonden.  

 

 

Nascholing LeerKRACHT ging 

voornamelijk via TEAMS 

 

 

Het symposium is niet 

doorgegaan.  

PBS; De eerste laag van de 

PBS piramide is geheel 

doorlopen. Er ligt een 

beleidsstuk met daarin alle 

afspraken; 

- Matrix 

gedragsverwachting; 

- Visualisatie: door de 

school hangen 

gedragsverwachtingen 

per ruimte.  

- Tokensysteem; 

- Jaarplanning regels 

van de week en 

lessencyclus; 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PBS: 
Invoeren van de plannen. Verder 

focus op de tweede laag van de 
piramide en PBS op het schoolplein; 

- Eerste sprint is PBS. Het staat 
centraal op zowel de 
leerkracht-als op de 

leerlingborden; 
- Starten met een PBS ouder 

klankbordgroep 
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- Teamtraining Focus PO 
door directie en IB-ers.  
 

*Elke werknemer kan een verzoek 

indienen voor professionalisering. Het 

persoonlijk budget (€500 voor voltijds) 

wordt hiervoor beschikbaar gesteld. 

Directie besluit of het passend is bij de 
persoonlijk- en/of schoolontwikkeling. 

 

- Consequenties klein 

en groot ongewenst 

gedrag; 

- Betrekken van de 

ouders 

 

 

Focus PO: 

Teamtraining aan het begin 

van het volgende schooljaar  

 

 

Parnassys 

Training en herinrichting 

Parnassys: IB, directe en 

OOP (Motel Katwoude) 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Implementatietraject focus PO; 
- September: Eerst met 

IB/directie en 
bouwcoördinatoren 

- Meerdere 
scholingsbijeenkomstmomenten 

met het team (start oktober) 
 

Parnassys 

Toepassen gemaakte afspraken met 

het team (training start schooljaar) 

Begeleiden team door IB’ers 

 
 

 

 

Domein leerlingen en schoolklimaat 

Doel  Acties (wat en door wie) Evaluatie  

Sociaal emotionele ontwikkeling 
• Carola en Natalie worden ingewerkt 

als nieuwe anti-pest coördinatoren  

 

- Opleiden tot twee anti-pest 

coördinatoren. 

 
- Heeft niet plaatsgevonden 
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- SCOL wordt beter benut en 

verbonden met tools uit Grip 
 

 
 

- Tools (groepsscan)uit Grip worden 
ingezet. 

 
 

 
 

- De gedragsladder en emotieladder 
worden besproken in de 

bouwoverleggen. Afspraken 
hieromtrent worden gemaakt.  

 
 
- Alle groepen scoren hoger op het 

onderdeel ‘welbevinden’ binnen de 
monitor sociale veiligheid. 

 
- Het veiligheidsplan is up to date 

 
- PBS: Het creëren van een positieve, 

sociale omgeving, die het leren 
bevordert en gedragsproblemen 

voorkomt. 
 

 

- Pestprotocol aanpassen aan de 

gestelde eisen en gedragsladder 

opnemen 
 

- SCOL en leerlingscol schoolbreed 

analyseren, op groepsniveau en 

leerling niveau. Het SCOL  programma 

gebruiken bij opzet plan van aanpak. 

(IB) 

 

- Zowel in het voorjaar als in het najaar 

wordt de tool ‘positieve of negatieve’ 

groep gescoord. Nav deze score 

worden er interventies ingezet.  

 

 

 

 

 

 

 

PBS 

- Start schooljaar is een introductie 

bijeenkomst gegeven door W. Weel. 

(Klaarr) 

 
 

 
 
 

 
- SCOL is een vast onderdeel geweest 

tijdens de groepsbesprekingen 
 

 
 

 
- Dit is deels gebeurd; door het 

gedeeltelijke thuisonderwijs gedurende 
het schooljaar hebben sommige 

groepen meerdere keren in het 
schooljaar het programma van “de 

gouden weken” gevolgd: na een tijd 
thuis zitten, moesten leerlingen weer 

aan elkaar en aan het werken in een 
groep wennen;  

 
 
 

 
 

 
 

PBS 
- Deze bijeenkomst werd als zeer positief 

ervaren; piramidelaag 1 is uitgezet, 
schoolregels zijn besproken en verdeeld 

over een schooljaar; 
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Aanvulling leerling en schoolklimaat  
- Aan het einde van sprint 1; ‘De 

gouden weken’ worden tools uit GRIP 
op de groep ingezet; doel: ‘Ik hoor 
erbij’. We vullen de quickscan 

positieve en negatieve groep in. 
Daarnaast gebruiken we de 

sociogrammen van Sometics.  
 

- We maken een datamuur van alle 
quickscans en verbinden hier 

interventies aan (SCOL). Deze 
databespreking herhalen we in het 

najaar.  
 

 
 
 
 
 

 

- Wendela is ingezet bij een 
groepsinterventie in groep 8 

 
 
 

 
 

 
- Dit heeft in alle groepen plaats 

gevonden 

Ouder- en leerling tevredenheid 
- Ouders scoren minimaal een 7,6 score 

op de oudertevredenheid  
 

 
- Leerlingen scoren minimaal een 8 

 

 
- De enquêtes uitzetten en evalueren 

met het team 
 

 
- Middels leerlingarena’s de mening van 

de leerlingen ophalen en hier op 
anticiperen 

 
 

 
In mei 2021 heeft dit onderzoek 

plaatsgevonden, de oudertevredenheid 
scoort een 7,3 (rapportcijfer 7,4) 

 
In mei 2021 heeft dit onderzoek 

plaatsgevonden, de leerlingtevredenheid 
scoort een 8,1 (rapportcijfer 8,2) 

Excellente leerlingen 
- Laika is ingezet 

 

- Laika inzetten voor (level)werken in 

de groep en de begeleidende rol van 

de leerkracht 

Linda van Laika is ingezet om mee te kijken 
naar een goed aanbod voor de Levelwerkers, 

ook is er advies naar de leerkrachten toe 
geweest voor  het begeleiden van deze 

leerlingen. 
DHH is aangeschaft. 
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Domein ontwikkeling 

Doel  Acties  Evaluatie  Plan voor 2021-2022 

NPDL  

- Wordt verder 
ingevoerd in alle 

groepen  
- Schoolconditions 

worden gescoord 
- Teacher self 

assesment wordt 
ingevuld.  

- Leerlingen vullen 
rubrics ten aanzien 
van student succes 

in  
- NPDL krijgt een 

vast onderdeel 
binnen iedere sprint 

  

 

Door NPDL 

- Uitrollen van de 6 C’s. Bij 

elk thema een C centraal.  

- Verkennen van het werken 

met rubrics 

- Zorgen voor inspiratie 

momenten.  

- Designteam richt zich dit 

jaar op het verder 

implementeren van NPDL: 

Verdiepingsmogelijkheden: 

- Schoolconditions scoren: 

- Teacher selfassessment 

gebruiken; van hieruit 

eigen en gezamenlijke 

leerdoelen uitzetten.  

- De deeplearning 

progressie (rubrics) door 

leerlingen laten invullen. 

(student succes) 

- Onderzoekend leren 

vanuit wetenschap en 

techniek uitbreiden.   
 

 

Het NPDL blijkt niet erg te 

leven binnen het team. 

Niet alle acties zijn 

uitgevoerd, deels te 

wijten aan het 

thuisonderwijs. Tijdens 

het thuisonderwijs 

kwamen de WO-LOS 

lessen en/of de 

thematische lessen 

minder aan bod.  

Men is wel gestart met 

het inzetten van de C’s 

tijdens de WO-LOS 

lessen.  

 

Er wordt gebruik gemaakt 

van het vragenwieltje en 

de ontwerpcirkel 

 

Beraden (Directie/IB/team)  over 

inzetten NPDL-onderdelen. 
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- WO Los wordt verweven 

met NPDL 

Spelend en ontdekkend 
leren 

- Alle thema’s 
worden gezamenlijk 

voorbereid (1 t/m 
3) en geïntegreerd 

op het leerplein 
- Er wordt gekozen 

voor een 
vervolgtraject om 

de collega’s verder 
op dit onderwerp 

bij te scholen: 
- Groep 4 maakt een 

start met het 
implementeren van 

het spelend 
ontdekkend leren, 

aanvullend op het 
bestaande 
programma. 

 

 
 

Elk thema wordt ‘voor’ 

voorbereid door 1 collega 

van groep 1/2, 1 collega 

van groep 3 en de collega 

van het leerplein. 

Hierbij wordt gebruik 

gemaakt van een thema-

voorbereidingsformulier. 

Er wordt op het leerplein 

rekening gehouden met de 

(overlap van) de doelen 

van de groepen 1, 2 en 3 

• Voortzetten van de 

werkwijze op het leerplein 

zoals afgelopen jaar. 

• De cursus van groep 

3/leerplein/IB gaat dit 

schooljaar nog door, 

inclusief klassenbezoeken 

en individuele 

nagesprekken. 

 

 
 

• De thema’s zijn dit 
jaar gezamenlijk 

voorbereid zoals 
afgesproken. Het 

leerplein is 
vanwege Corona 

een groot deel van 
het jaar dicht 

geweest. 
• Door Corona is het 

ontdekkend leren 
zoals we het voor 

ogen hadden 
(leerplein was 

gesloten, alle 
groepen moesten in 

hun eigen klas 
blijven) niet van de 
grond gekomen 

• Groep 1/2/3: 
Doelen vanuit de werkgroep: 

1. Doelen zichtbaar maken voor de 
kinderen bij de hoeken.  

2. EDI-rekenen inzetten om een 
goede instructie bij het spel te 

geven. 
3. Wetenschap en techniek 

meenemen in de 
themavoorbereiding. 

4. Beredeneerd aanbod opnemen in 
de themaplanning, zodat 

duidelijk is welke kinderen welk 
aanbod krijgen. (Komt tijdens 

Focus PO) 
 

• Groep 4/5: 
Doelen vanuit de werkgroep: 

1. Bij elk wo-los thema zorgen we 
voor een onderzoekende of 
ontdekkende activiteit.  

2. We willen zorgen voor 
groepsdoorbroken activiteiten.  

3. We gaan een twee jaren planning 
maken zodat we deze voor 

volgende jaren ook kunnen 
gebruiken.  

4. Bij elk wo-los thema zorgen we 
voor een wetenschap en techniek 

activiteit (ontwerpende 
activiteit).  
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5. We willen zorgen voor 
activiteiten bij rekenen en taal 

die passen bij de doelen om deze 
uit te voeren op het leerplein.  

verbeterKRACHT 

- De constante 
verbetercultuur in 

de school wordt 
voortgezet en 

gemonitord door 
schoolcoaches en 

directie 
 

- Vaste ritmiek in gebruik 

verbeterborden per sprint 

en gekoppeld aan 

schooldoelen. 

 

- Team volgt de 

nascholingsbijeenkomsten, 

twee workshops naar 

keuze en één snacksessie 

 

- Verbeterborden worden 

ook organisatorisch 

ingezet o.a. voor 

directieoverleg en intern 

ondersteuningsoverleg.  

 

- Iedere groep hanteert het 

verbeterbord in de klas 

met de leerlingen  

Zelfs tijdens het 

thuisonderwijs werd 
het LeerKRACHT-bord 

soms ingezet.  
 

De borden in de 
groepen zijn zichtbaar 

aanwezig (vanaf de 
kleuterbouw!) en 

spelen een belangrijke 
rol.  

 
 

 
 

Verbeterbord wordt 
inderdaad ingezet 

tijdens het IB/directie-
overleg. Dit geeft 

overzicht en houvast.  

Doorgaan met verbeterborden en de 

ritmiek opnieuw terugvinden.  
 

Verbetercoaches aanstellen met 
duidelijke doelen om de borden 

“levend” te houden; 
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Domein ICT en huisvesting 

Doel  Acties  Evaluatie  Plan voor 2021-2022 

Tijdelijke huisvesting en 
verbouwing 
 

- In december maakt de 

gemeente bekend of er 
nieuwbouw of verbouw 

gaat plaatsvinden 
 

- Pas wanneer er 
meer bekend is over 
de uitbreiding van 

de nieuwe school 
kunnen wij hier een 

aansluitend ICT plan 
voor opstellen. 

In het afgelopen 
schooljaar zijn er 
verschillende 

gesprekken geweest 
met de gemeente. In de 

buurt is een plan m.b.t. 
de herinrichting van het 

Karekietpark met de 
bewoners gedeeld;  

We weten in ieder geval 
dat de KlimOp in een 

nieuw gebouw terecht 
gaat komen;  

 

ICT 
- Er wordt een ICT-

leerlijn opgezet  
 

- IPads sluiten aan bij 
VLL methode groep 3 

 
- Digitale geletterdheid 

vergroten door aan te 
sluiten bij de week van 
de mediawijsheid. 

 
- Kinderen kennis laten 

maken met 
programmeren d.m.v. 

scratch en ozobots. 
 

- ICT commissie 
maakt inzichtelijk 

wat de 
basisvaardigheden 

zijn waar we op de 
basisschool aan 

(kunnen/willen) 
werken. In een 

teamvergadering 
gaan de leerkrachten 
deze vaardigheden 

verdelen over de 
groepen. Mieke zal 

dan de informatie 
vanuit de 

vergadering 
omzetten in een 

Door de CORONA-
maatregelen en het 

thuisonderwijs heeft het 
digitale onderwijs een 

enorme (ongeplande) 
sprong genomen in dit 

schooljaar. Leerkrachten 
(en leerlingen/ouders) 

waren eind schooljaar 
2019-2020 al 
geconfronteerd met het 

afstandsonderwijs en 
moesten zich ineens 

noodgedwongen 
verschillende ICT-

vaardigheden eigen 
maken. Dat lukte de een 

- ICT leerlijn wordt ingevoerd vanaf 
gr 1 t/m 8  

- Software IPads gr 1 t/m 3 sluit 
aan bij aanbod/behoeften in de 

groep; Software VLL methode 
groep 3 wordt toegepast; 

- Digitale geletterdheid vergroten 
door aan te sluiten bij de week 

van de mediawijsheid (gr 1 t/m 8 
-> Mediamasters) 

- Inzet CPOW-leskisten ICT in gr 1 

t/m 8  
- Uitbreiding programmerings-

vaardigheden MB en BB door inzet 
Ozobotjes en Scratch 

- Alle groepen maken tijdens het 
thuisonderwijs gebruik van Google 
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leerlijn en dit 
terugkoppelen naar 

het team. 
- De week van de 

mediawijsheid 

bekend maken onder 
het team en gerichte 

lessen aanbieden per 
groep. De lessen 

gaan zij die week 
geven aan de 

groepen. 
- Tweede deel 

teamtraining ozobots 
wordt op 21 

september door 
team gevolgd.  

beter dan de ander, maar 
de ICT-vaardigheden 

hebben hierdoor wel ineens 
een enorme boost 
gekregen: Google 

Classroom, Padlets, 
instructiefilmpjes via 

YouTube.  
 

Het gebruik van Social 
Schools m.b.t. 

communicatie met ouders 
nam enorm toe.  

 
Eind van het schooljaar 

konden we nog even 
gebruik maken van de 

leskisten van het CPOW 
met daarin nieuwe 

Robotjes, digitale 
leermiddelen.  

 
Teamtrainingen konden 
vaak geen doorgang 

vinden.  
 

Classroom -> training 
leerkrachten 

 

Chromebooks  
- Inzetten bij de groepen 

4 en 5 (basispoort/ 
Nieuwsbegrip) 

- Verdieping bij de 
groepen 6,7 en 8 

(Google Classroom) 

- De leerlijn zal per 
groep aangeven wat 

er aan bod moet 
komen en wat 

kinderen aan het 
eind van het 

schooljaar moeten 
beheersen bij het 

 Verzoek aanschaf meerdere 
Chromebooks en iPads voor inzet in 

groep ½, 3 (iPads) en gr  (CB); 
Scholing leerkrachten OB m.b.t. inzet 

Google Classroom 
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werken op een 
Chromebook.  

Ipads 
- Ipads sluiten aan bij 

VLL-methode groep 3 

 

- Contact leggen met 
VLL naar de 
mogelijkheden en 

functies die er zijn 
binnen hun 

oefensoftware.  

Zwijsen heeft tijdens het 
thuisonderwijs fantastisch 
ingespeeld op de behoeften 

van leerkrachten en 
leerlingen: digitale lessen 

werden klaargezet, 
software werd aangepast 

voor thuisgebruik 

 

 

Domein ondersteuning 

Doel  Acties  Evaluatie  Plan voor 2021-2022 

Domein ondersteuning 

- We hebben op beide locaties een 
ZEN-lokaal. Dit is een 

prikkelarme, gestructureerde 
leerwerkomgeving waar 

kinderen geconcentreerd kunnen 
werken. 

- We gaan met het team aan de 
slag met OPO vanaf de eerste 

databespreking.  
- PBS wordt ingevoerd 

 

 
 

 
 

 
 

 

Door IB 

- Inplannen 
ondersteuningsstructuur 

in jaarplanner: wekelijks 
een IB-bijeenkomst, 

waarbij we een 
bordoverleg afwisselen 

met een werkoverleg. 
Maandelijks overleg met 

SMW/OSA. 
- Gepland GOO (groot 

ondersteuningsoverleg) 

met directie, ouders en 
externen 

 
 
 
 

 

 

Ondanks Corona heeft 
dit voor een groot deel 

(mede online) 
plaatsgevonden. De 

afwisseling tussen 
bord- en werkoverleg 

is niet van de grond 
gekomen. We missen 

overleg met de 
directie. 
 

-Gebeurd 
 

-Gebeurd 
 

-Start is gemaakt, 
mede door Corona en 

vernieuwingen binnen 

 

De ZENklas: 
Is dit schooljaar voor de extra 

ondersteuning. De 
prikkelarme gestructureerde 

leeromgeving willen we 
vormgeven als we in één 

gebouw zitten. 
 

De extra ondersteuning in de 
ZENklas zetten we voort 
zoals afgelopen schooljaar. 

D.w.z. dat er twee 
leerkrachten zijn die vanuit de 

ondersteuningsgelden 
leerlingen extra ondersteuning 

bieden. 
4 keer per jaar is er een 

evaluatiegesprek met ouders, 
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ZEN-klas  
• Er zijn 

concentratieplekken voor 
verwerking en een aantal 
instructietafels voor 

individuele begeleiding en 
instructie door een 

speciale leerkracht; 
• We hebben twee ZEN-

leerkrachten. Zij worden 
betaald vanuit de extra 

ondersteuningsaanvragen. 
 

ZEN-klas  
- Monitoren van de ZEN-

klas; doen we de juiste 
dingen goed, wat kan 
beter/effectiever? 

Evaluatie momenten met 
de ZEN- leerkrachten 

inplannen en met het 
team.  

- Inzet en verantwoording 
ondersteunings-gelden 

- OPO uitrollen 
 
 
 
 
 

 

Focus PO wordt dit 
volgend schooljaar 

verder uitgerold. 
 
 

 
De concentratieplekken 

komen niet van de 
grond. Dit heeft ook te 

maken met dat de ZEN 
leerkracht steeds 

tussen de 2 locaties 
moet wisselen. Zodra 

we in één gebouw 
zitten gaan we dit 

opnieuw uitproberen 
• Dit is gebeurd 

zoals 
afgesproken 

leerkracht en ZEN-
leerkracht/IB. We gaan ons 

bezighouden met het beter 
opstellen van OPP’s en het 
uitrollen van KindKans. 

 
 

Focus PO: 
We gaan dit jaar verder de 

onderwijsplannen uitrollen en 
een start maken met het 

werken met cruciale 
leerdoelen 

 
PBS: 

Implementatiejaar 2. Hierbij 
worden we begeleid door 

Wendela Weel 

Ondersteuning/coaching 
leerkrachten bij: 

• Verbeteren pedagogisch klimaat 
in groepen waar nodig 

• Inzet leerpleinen 

• Onderwijsontwikkeling: 
- WO-los 

- Spelend en ontdekkend 
leren/NPDL 

- Verbeteren opbrengsten: 
Rekenen/begrijpend lezen en 

EDI-model 
 

 
• Passend onderwijsaanbod 

Inzet OSA: 
- Klassenbezoeken  

- Helpen opzetten van diverse 
handelingsplannen 

Inzet SMW: 

- Gesprekken met 
leerlingen 

- Gesprekken met ouders 
Inzet IB en directie: 

• Klassenbezoeken (EDI-
model) 

• Groepsbesprekingen 
• Analyseren opbrengsten 

en bespreken met 
leerkrachten 

Inzet OSA 
• Niet door Corona 

• In mindere mate 
door Corona 

Inzet SMW: 

- Is doorgegaan, 
online indien 

nodig 
Inzet IB en directie: 

• Door de 
thuiswerkperiode 

hebben we 
gezamenlijk een 

manier moeten 
vinden om tóch 

Inzet OSA: 
- Klassenbezoeken  

- Helpen opzetten van diverse 
handelingsplannen 

Inzet SMW: 

- Gesprekken met 
leerlingen 

- Gesprekken met ouders 
Inzet IB en directie: 

• Klassenbezoeken (EDI-
model) 

• Groepsbesprekingen 
• Analyseren opbrengsten 

en bespreken met 
leerkrachten 
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 • Coaching gesprekken 
• Bijwonen van 

gezamenlijke 
voorbereidingen spelend 
en ontdekkend leren 

(groep 1,2 en 3) en 
voorbereidingen/evaluatie 

thema WO-LOS, 
gekoppeld aan NPDL 

• De leerpleinen verder 
ontwikkelen op basis van 

een gezamenlijke visie op 
leerpleinen.    

 
 

 
 

 

met elkaar in 
contact te 

kunnen blijven 
en de 
ontwikkeling van 

school te kunnen 
blijven 

monitoren. Dit is 
ons goed gelukt, 

hoewel vaak 
online.  

Meerdere werkgroepen 
zijn niet of nauwelijks 

bij elkaar gekomen, dit 
wordt komend 

schooljaar opgepakt.  

• Coaching gesprekken 
• Bijwonen van 

gezamenlijke 
voorbereidingen spelend 
en ontdekkend leren 

(groep 1,2 en 3) en 
voorbereidingen/evaluatie 

thema WO-LOS, 
gekoppeld aan NPDL 

• De leerpleinen verder 
ontwikkelen op basis van 

een gezamenlijke visie op 
leerpleinen.    
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