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Inleiding
Voor u ligt het schooljaarplan van Obs Route 0513. Het schooljaarplan is een uitwerking van
onze ambities zoals beschreven in het schoolplan 2019-2023. Per schooljaar wordt op basis
van een evaluatie van het afgelopen schooljaar en de ambities ons schoolbeleid concreet
uitgewerkt in het schooljaarplan. Hiermee heeft de school enerzijds een instrument in handen
om de schoolontwikkeling vorm te geven. Anderzijds kan de school zich met het
schooljaarplan verantwoorden aan medezeggenschapsraad, schoolbestuur en
onderwijsinspectie.
De scholen van Ambion werken met een uniform format schooljaarplan. Belangrijke
uitgangspunten hierbij zijn:
- Integraliteit; een sterke samenhang creëren tussen beleid, formatie en financiën.
- Een duidelijke rol in de kwaliteitscyclus van de school (plan, do, check, act).
- Een duidelijke rol in de kwaliteitscyclus van Ambion (monitor onderwijskwaliteit en
schoolontwikkeling).
- Transparantie naar andere scholen vanuit het doel om van en met elkaar te leren en
te verbeteren.
- Transparantie; verantwoording naar medezeggenschapsraad, raad van toezicht en
onderwijsinspectie.
Het schooljaarplan is opgesteld door de directie van de school in samenspraak met het team.
Vervolgens is het schooljaarplan ter informatie voorgelegd aan de medezeggenschapsraad.
Tenslotte is het schooljaarplan vastgesteld door de voorzitter van het College van Bestuur van
Ambion.
Het eerste deel van het schooljaarplan bestaat uit een terugblik op het afgelopen schooljaar.
Om de kwaliteit van ons onderwijs te monitoren gebruiken we verschillende instrumenten:
- Eind- en tussenopbrengsten
- Sociale opbrengsten
- Tevredenheidsonderzoeken (twee jaarlijks)
- Audit (twee tot vier jaarlijks)
- Evaluatie van de doelen en acties van het schooljaarplan
Het tweede deel van het schooljaarplan beschrijft de doelen en acties voor het komende
schooljaar.
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1. Terugblik op het schooljaar 2019-2020
1.1 Algemeen
Schooljaar 2020-2021 kenmerkte zich door training en implementatie van IPC plus de
ingezette koers te verstevigen en te verdiepen van het TOM-onderwijs aan de ruim 200
leerlingen met een gemotiveerd team. We hebben einde schooljaar afscheid genomen
van onze interne begeleider en een leerkracht. Tevens zijn/gaan per 1 september 2020
twee leerkrachten met pré-pensioen. Dit betekende een flinke verandering in het team.
We hebben vier nieuwe teamleden aangesteld. De Covid-19 pandemie heeft voorjaar
2020 gezorgd voor een snelle overstap naar digitaal thuiswerken, vervolgens deels met
50% leerlingen op school en thuiswerkende leerlingen en dit eindigde in de laatste
maand weer volledig naar school. Door deze pandemie heeft groep 8 geen Cito eindtoets
gemaakt en zijn onze leerlingen middels ons advies en warme overdracht geplaatst op
het VO. De Cito E-toetsen voor groep 3 t/m 7 worden begin september afgenomen.
Welbevinden, hernieuwde groepsvorming en focus op met name Rekenen en Taal waren
hierbij uitgangspunt.
In bijlage kunt u de evaluatie van de doelen uit schooljaarplan 2020-2021 lezen.

1.2 Personele inzet en ontwikkeling
Obs Route 0513 werkt met twee leerpleinen. Op het beneden leerplein zijn 4 mentorgroepen
(drie Unit 1-2 groepen en één Unit 3-4 groep) en op het boven leerplein 5 mentorgroepen
(één Unit 3-4 groep, twee Unit 5-6 en 7-8 groepen).
Schooljaar 2019-2020 hebben we de Units ingedeeld per twee jaargroepen, zowel vanuit
organisatorisch oogpunt als mede een goede aansluiting van de implementatie en het thema
aanbod van IPC. Daarnaast hebben we ervoor gekozen om één mentorgroep met de vakgroep
Rekenleerkrachten Unit 3-4 beneden te situeren en de andere mentorgroep met de vakgroep
Taalleerkrachten boven. Taal sluit beter aan bij de werksfeer van het boven leerplein en
Rekenen bij de werksfeer van het beneden leerplein.
Alle leerkrachten hebben de vier scholingsdagen van IPC gevolgd, daarnaast zijn er drie IPCcoördinatoren aangesteld en zij hebben de coördinatoren training gevolgd. De directie is
gestart met de scholing ‘Schoolleader for learning’ echter door een tweede scholing
‘Verkennende leergang bestuurlijk leiderschap (VlBl)’ in combinatie met Covid-19 pandemie
is de scholing voor IPC verzet naar schooljaar 2020-2021 en tevens een deel van de VlBl .
De ontwikkeling van het portfolio is een jaar opgeschoven, omdat deze ontwikkeling beter
aansluit bij het tweede scholingsjaar van IPC. Wel zijn in de Units 3 t/m 8 de kindgesprekken
en KOL-gesprekken (KOL=Kind Ouder Leerkracht) voor alle leerlingen geïmplementeerd met
behulp van een gespreksformat.
Schooljaar 2019-2020 kenmerkte zich ook door de bestaande ontwikkelingen te borgen en te
verfijnen. Er is variatie aangebracht in technisch lezen aanbod en dit is schoolbreed keer per
week aangeboden met als resultaat een stijgende lijn in de opbrengsten.
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Door het uitvallen van onze Rekenspecialist zijn niet alle gewenste stappen gemaakt in de
leerlijnontwikkeling. Wel is naar aanleiding van de M-toetsen en analyse een PVA opgesteld
om de rekenopbrengsten te verbeteren: extra rekentijd, gebruik denkschrift, aanschouwelijk
materiaal en inzet automatiseren.
Het vakgroep overleg Taal en Rekenen is aanscherpt, waardoor de doelen helder zijn
beschreven en haalbaar gemaakt.
Het team heeft snel en adequaat het thuiswerken in de Corona lockdown eigen gemaakt.
Voorafgaand aan de lockdown zijn de apps Showbie en Schoolwerk geïmplementeerd,
waardoor team en leerlingen direct aan de slag konden thuis. Gaandeweg werden de
afspraken en de voorspelbaarheid voor ouders en leerlingen aangescherpt om nog beter te
kunnen begeleiden. De eerste periode kenmerkte zich door inzet van automatiseren Taal en
Rekenen, omgaan met planning WO en wennen aan het thuiswerken; de tweede periode
kenmerkte zich door de aangeboden Taal- en Rekeninstructies via FT, zowel individueel als op
niveaugroep. IB en directie ondersteunden en hielden contact met die gezinnen die extra zorg
nodig hadden. De opvang en verwijzing in samenwerking met de gemeente en zorgpartijen
was goed georganiseerd. De periode na 16 maart 2020 was een zeer intensieve periode voor
de leerkrachten die dit heel goed en naar tevredenheid van ouders en leerlingen hebben
uitgevoerd. De leerlingen hebben overwegend goed gewerkt en de extra ondersteuning werd
net als op school ook thuis aangeboden. We hadden met alle leerlingen/gezinnen contact,
echter de kansenongelijkheid werd wel duidelijk zichtbaar in deze periode.

1.3 Eind- en tussenopbrengsten
Bij het beoordelen van de eindopbrengsten wordt primair gekeken naar de score op de
Centrale Eindtoets Primair Onderwijs (voorheen de Cito eindtoets) in groep 8. Op deze toets
kan een score tussen de 500 en 550 gehaald worden. De minimumnorm is niet voor alle
scholen hetzelfde. Dit is afhankelijk van het percentage leerlingen met een
sociaaleconomische wegingsfactor. Deze zogenaamde SE-factor wordt vastgesteld a.d.h.v.
het opleidingsniveau van de ouders. Voor een voldoende beoordeling van de
eindopbrengsten dient de school ten minste eens in de drie jaar boven de minimumnorm te
scoren.
De eindopbrengsten zijn niet gemeten, doordat op besluit van het Ministerie van Onderwijs
& Wetenschappen de Cito Eindtoets van groep 8 is afgelast vanwege de Covid-19 pandemie.
Schooljaar
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Nadere specificatie resultaat eindtoets 2020
Leerlingen zijn volgens advies en warme overdracht geplaatst op het VO.

Een samenvatting van de trendanalyse van de tussenopbrengsten:
Wanneer de score van een leerjaar onder het landelijke gemiddelde ligt, dient ten minste
een duidelijke vooruitgang in vaardigheidsgroei gerealiseerd te worden, zodat de
tussenopbrengsten weer op landelijk niveau komen.
Ontwikkeling van de groep van M 2020 (afgenomen) naar E 2020 (afname september
2020), deze is vergeleken met het gemiddelde van alle scholen in Nederland die
deelnemen aan de Cito toetsen.
In de tabel is derhalve de ontwikkeling van E 2019 naar M 2020 vergeleken.
Leerjaren
Technisch
lezen*
Begrijpend
luisteren (3)
en lezen (4-7)

3>4
II

4>5
IV

5>6
IV

6>7
IV

7>8
II

I+ naar I+

E4 Begr.
Lezen II naar
II

III naar III

IV naar IV

II naar III

0% 1F / 2F

0% 1F / 2F

4% < 1F
58% 1F
31% > 1F

II naar IV

I naar III

II naar III

II naar I
I+ naar I+

III naar IV

II naar IV

IV naar V

V naar V

Spelling
I+ naar I+
Spelling
werkwoorden
Rekenen
II naar II
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0% 1F / 2F

•
•

•

•
•

50% < 1F
31% 1F
8% > 1F

22% < 1F
44% 1F
31% > 1F

Lezen: TL is alleen afgenomen bij die leerlingen die een onvoldoende hebben behaald
op de E-toets 2019. Alle groepen scoren boven landelijk gemiddelde.
Rekenen:
De resultaten op rekenen liggen beneden het niveau in vergelijking met het landelijk
gemiddelde. Er is na de M 2020 in samenspraak met de beleidsmedewerker
Onderwijs van Ambion, de interne begeleider en de directie een Plan van Aanpak
(PVA in bijlage) opgesteld om versneld de resultaten te verbeteren. Ingezet op extra
Tijd, denkschrift en automatiseren/voorwaardelijke doelen.
De Gynzy rekendoelen zijn op focus van domein opnieuw ingericht. De gebieden
metriekstelsel, grafieken en verhoudingen, kloktijden en geldrekenen zijn met
regelmaat ingepland. Alle met consequentere inzet van aanschouwelijk materiaal.
Door met deze aanpak te gaan werken plus met leerlijnen en bijpassende doelen
verwachten we een positief effect op ons rekenonderwijs. Ook de inzet van ‘Met
Sprongen Vooruit’ en de cursus “Effectief rekenen in de onderbouw” (groepen 1 t/m
3) draagt bij om het rekenniveau op school te verbeteren. Daarbij hebben we in ons
horizontale lesrooster de rekentijd verhoogd.
In Unit 3-4 en 5-6 zijn de vaste leerkrachten langdurig uitgevallen, waaronder de
rekenspecialist. Dit heeft géén positief effect gehad op de continuïteit in instructie en
begeleiding vakgroep Rekenen.
Spelling:
De spelling is met de invoering van de methode Staal verbeterd en in alle groepen ligt
het niveau op of boven het landelijk gemiddelde.

1.4 Sociale Veiligheid
Binnen de school worden 2 instrumenten gehanteerd waarmee o.a. het welbevinden en de
veiligheidsbeleving van kinderen in beeld wordt gebracht, te weten Zien! en KiVa. In relatie
tot deze instrumenten zijn de volgende minimum- en streefdoelen geformuleerd:
Norm Zien! Inspectie:
• Niet meer dan 25% van de kinderen behoort tot de laagste scorende m.b.t.
leefklimaat (vragenlijst leerkracht).
• Niet meer dan 25% van de kinderen behoort tot de laagste scorende m.b.t. de sociale
competenties (vragenlijst leerkracht)

Norm KiVa school:
• Tenminste 80% van de kinderen voelt zich veilig op school (leerling vragenlijst – altijd
en vaak), gestreefd wordt naar 90%
• Tenminste 80% van de kinderen gaat met plezier naar school (leerling vragenlijst –
zeer hoog tot redelijk) gestreefd wordt naar >90%
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De vragen- en observatielijsten van Zien! worden twee keer per jaar afgenomen: volledig in
oktober en deels in april/mei. Alleen de resultaten van de oktobermeting maken deel uit van
de monitor. De KiVa-meting vindt ook twee keer per jaar plaats (oktober –mei).
Resultaat:
Oktober 2019
Zien!
Observatielij
stleerkrachte
n
Groep

Zien!
Vragenlijst
leerlingen
BT/WB

1
2
3
4
5
6
7

<25%
<25%
<25%
<25%
<25%
<25%
<25%

SI/SF/SA/IB/
IL
<25%
<25%
<25%
<25%
<25%
<25%
<25%

8

<25%

<25%

BT= betrokkenheid
WB= welbevinden

Groep
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1
2
3
4
5
6
7

BT/WB/RK/
AN
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
<25%
<25%
26% BT en
33% AN
WB en RK <
25%
<25%

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
<25%
<25%

<25%

SI= sociale initiatief SA= sociale autonomie RK= relatie-kinderen
SF= sociale flexibiliteit IB= impulsbeheersing AN= autonomie

Oktober 2019
KiVa vragenlijst welbevinden
leerlingen

Welbevinden

Veiligheid

Unit 5-6 oktober

>80%

<80%
11 lln. niet altijd/soms

Unit 4-6 mei

<80%

>80%

Unit 7-8 oktober

<80%

<80%

Unit 7-8 mei

>80%

>80%

Vanwege de Covid-19 pandemie heeft KiVa geen vragenlijst opengesteld in april/mei 2020 en
is ook de ZIEN! Afname niet gedaan, doordat de groep niet als geheel op school aanwezig is
geweest.
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1.5 Tevredenheidsonderzoek
Schooljaar 2018-2019 is een tevredenheidspeiling gedaan met de vragenlijst van Venster-PO
(zie scholen op de kaart) onder leerlingen en ouders.
Leerlingentevredenheid:
Onze leerlingen geven een gemiddelde score van 8,7 vergeleken met het gemiddelde van alle
basisscholen in Nederland die een 8,1 scoren. De vragen gingen over de sfeer op school (8,1
tegen landelijk 7,5), De lessen op school (9,1 tegen landelijk 8,6) en het gevoelsmatige
rapportcijfer van de school (8,2 tegen landelijk 8,2).
Met name de hoge score op het onderwerp ‘lessen op school’ geeft de bevestiging dat we met
onze visie op onderwijs en de doorontwikkeling hiervan een goede weg zijn ingeslagen.
Oudertevredenheid:
Onze ouders geven een gemiddelde score van 8,2 vergeleken met het gemiddelde van alle
basisscholen in Nederland die een 7,7 scoren. De vragen gingen over het schoolklimaat (sfeer,
omgang en veiligheid) (8,6 tegen landelijk 8,1), Onderwijsleerproces (8,1 tegen landelijk 7,7),
Informatie en communicatie (7,6 tegen landelijk 7,3) en het gevoelsmatige totale rapportcijfer
(8,1 tegen landelijk 7,7)
Ouders zijn boven gemiddeld tevreden over onze school in vergelijking met het gemiddelde
van alle basisscholen. Echter vinden we ouderbetrokkenheid en het verstevigen daarvan een
belangrijk speerpunt voor de komende jaren, evenals het verbeteren van de communicatie en
informatie.
Dit schooljaar wordt opnieuw de tevredenheidspeiling uitgevoerd.
1.6 Audit
Oktober 2020 vindt de audit plaats door het auditteam onder leiding van een externe
voorzitter en rekenspecialist. Dit is een beredeneerde manier van werken. De huidige
directeur heeft jarenlang deel uitgemaakt van het bovengenoemde auditteam en onze
beleidsmedewerker onderwijs is voorzitter auditteam en tevens coach m.b.t. de kwaliteitszorg
in het kader van de rekenopbrengsten. Om de audit zo objectief mogelijk te kunnen uitvoeren
is voor deze handelswijze gekozen.
1.7 Inspectie
In het kader van het thema-onderzoek ‘Frysk’ is onze school april 2019 bezocht. Ons doel is
dat leerlingen de Friese taal kunnen verstaan en worden gestimuleerd deze te spreken. De
inspectie deed de volgende aanbevelingen: starten met een doorgaande lijn Fries en voor het
jaar 2030 tot op niveau van Fries kunnen schrijven en begrijpen aan te bieden. Met deze en
de aanbevelingen van de audit in oktober 2020 kunnen we onze ontwikkeling indien nodig
bijsturen.
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2 Doelen en acties schooljaar 2020-2021

OP 1 Aanbod
Doelen Volledige implementatie IPC met extra aandacht voor
wereldburgerschap/internationalisering en
procesgericht thematisch werken aan doelen.

Wat/hoe
1.
Teamscholing 2e jaar, coördinatoren eindtraining en
directie volledig scholing

Betrokkenen
Team

Verantwoordelijke
Coördinatoren en
directie

Planning
Begroting
4x team
scholing
2x leerkracht
observatie
+feedback
Scholing
coördinatoren
1x en directie
6x

realisatie
Eind
20202021

2.
OP 2 Zicht op ontwikkeling
Doelen 1.PVA Rekenen uitvoeren: niveau 1S en 1F op
landelijk gemiddelde
2.Specialisten Rekenen, Taal, IPC en
projectgroep ontwikkelingsvoorsprong
beschrijven werkwijze en doelen in een
kwaliteitskaart
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3. audit 29 oktober 2020 laat zien dat we
weten waar we staan en naar toe willen

Wat/hoe
PVA Rekenen:
1.

1 uur extra rekentijd per dag t.b.v.
voorwaardelijke rekendoelen, gebruik
(strategie/stappen) denkschrift, actief rekenen
en beklijven automatiseren om opbrengsten op
niveau te krijgen.

2.

Specialisten Rekenen, Taal en IPC beschrijven
werkwijze en doelen n in een kwaliteitskaart.
IPC-co’s inclusief wereldburgerschap en
internationalisering
Projectgroep Ontwikkelingsvoorsprong
beschrijft doelen en werkwijze in
kwaliteitskaart.

3.

Team, IB-er en directie voeren nauwkeurig
PCDA-cyclus uit en PVA, waarbij de werkwijze
uniform en doelgericht is.

Betrokkenen
Rekenspecialist
Ib/Dir
Team
Vakgroep
Rekenen

Verantwoordelijke
Directie
Mentorleerkracht
IB

Planning
Begroting realisatie
6x vakgroep
nvt
Eind
Rekenen/teamoverleg
2020Onderzoek &
2021
monitoren door
Rekenspecialist en IB

Specialisten
Coördinatoren
Vakgroepen

Specialisten
Coördinatoren
Directie/IB

Specialisten en
coördinatoren
worden een dag per
maand uitgeroosterd.

Nvt

Eind
20202021

Projectgroep
Externe HB
specialist

IB plus
projectgroep

6x per jaar
2x in team

€150

Eind
20202021

Team
IB
directie

Team
IB
directie

Voortdurend
2910-2020

nvt

Herfst
2020

OP 3 Didactisch handelen
Doelen Uitvoering doelen PVA rekenen m.b.v. observaties en
collegiale consultatie.
Wat/hoe
Teamleden gaan bij elkaar of extern op collegiale
consultatie t.b.v. PVA Rekenen met een gericht doel
plus nagesprek
IB en Directie voeren gesprekken n.a.v. lesobservaties

Betrokkenen
Team
IB
Directie
Specialisten

Verantwoordelijke
Leerkracht
Directie
IB

Planning
2x per jaar
observatie
en
consultatie

Begroting realisatie
Zit
1e en 2e
informatie, halfjaar
dagdeel
per maand
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Doelen 1.Brede talentontwikkeling verdiepen en
verbreden door coachende procesbegeleiding
Wat/hoe
1
IPC-coördinatoren en directie worden geschoold om
team te begeleiden in toepassen van contextleren
(de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis,
biologie, wereld-/burgerschap, internationalisering
en creatieve vakken worden in samenhang
aangeboden), waarbij het procesgerichte werken
aan doelen erop gericht is tot leren en groei van
leerlingen.

Betrokkenen
3 IPC-co’s
Team
Directie

Verantwoordelijke
IPC-co’s/
Directie

Planning
Begroting
Zie
€3000
koersuitspraak
1
Plus geplande
team
overleggen

realisatie
Eind
20202021
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Doelen 1.Herijken visie
2.Team en unit overleg intensiveren
Wat/hoe
1.
Ineke van Sijl gaat samen met team en nieuwe collega’s
aan de slag om de visie te herijken en op te frissen.
Wat werkt en willen we behouden en wat is nodig om
de visie te versterken.
2.
Schooljaar 2020-2021 wordt iedere dag kort staand
teamoverleg gevoerd en aansluitend kort unit overleg
om doelen teambreed aan te scherpen en cyclisch
werken te versterken

Doelen

Wat/hoe

Betrokkenen
Team
Ineke van Sijl
(SlimFit)

Verantwoordelijke
Team
directie

Planning
08-092020

Begroting
€700

Team

Team
Directie

Ma, di,
nvt
woe en
donderdag

realisatie
Medio
20202021
Continu

1. Ontwikkelen Portfolio
2. Bovenbouw communiceert via MSN (My
Schools Network) om met leerlingen in andere
landen in het Engels te communiceren en van
elkaars cultuur te leren
Betrokkenen

Verantwoordelijke

Planning

Begroting

realisatie
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1.

De ontwikkeling van het portfolio waarin leerlingen
betrokken en waarin zichtbaar de eigen ontwikkeling
en doelen staan beschreven

2.

Bovenbouw communiceert via MSN (My Schools
Network); voertaal Engels en werkt tijdens twee
thema’s gezamenlijk aan MSN-projecten, passend bij
de IPC-thema’s, met leerlingen uit andere landen.

Projectgroep
Portfolio
Team
MR
Team Unit 78/ directie/
MSN-co.

Doelen 1.Doelgerichte gesprekkencyclus op maat inclusief
observatievraag klassenbezoek, inclusief formatief
evalueren.
2. Nieuwe collega’s worden begeleid om werkwijze obs
Route 0513 eigen te maken
Wat/hoe
1.
Teamleden initiëren tenminste 2x per jaar een gesprek
met directie ter bevordering van de eigen ontwikkeling.
Leerkracht is eigenaar m.b.v. 360 graden feedback.
2.
Onderbouwleerkrachten werken eerste twee samen op
met vertrekkende collega om goed in te werken, daarna
nemen unit collega’s dit over. Directie monitort en gaat
op klassenbezoek.

Projectgroep
Directie
Directie/ team Unit
7-8

Betrokkenen
Team

Verantwoordelijke
Teamlid
directie

6x per jaar
€1000
projectgroep
2x in team
2x MR
Medio 2020- nvt
2021

Begroting
nvt

Collega’s
Directie
prepensioen
Nieuwe
collega’s
Directie en IB

Planning
Minimaal
2x per
jaar
Intensief
start
schooljaar
In overleg
door

Conciërge(‘s)

directie

Nvt

8 dagen
extra in
formatie.

Eind
20202021
Eind
20202021

realisatie
Eind
20202021
Herfst
20202021
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Conciërge wordt begeleidt door ‘oude’ conciërge en
directies Spring! en Obs Route 0513

Directies

Directie Obs Route
0513

wekelijks

Inwerken interne begeleider

Vorige IB
Directie
Nieuwe IB

Directie

wekelijks
overleg
tussen
evalutie
eind
evaluatie

Doelen
Wat/hoe

Betrokkenen

Verantwoordelijke

Planning

herfst
2020
formatie

week 41
week 51

Begroting

realisatie

Doelen 1.Ouderavond MFC
2.Door vertegenwoordiging in VVE
Gemeente de samenwerking voor
Ambion te versterken. Directie volgt
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scholing met VVE in de bestuurlijke
opdracht
Wat/hoe

2.

Ouders van beide scholen en
Kinderwoud MFC worden uitgenodigd
voor een informatieve interactieve
avond
Directie vertegenwoordigt Ambion in
het Voor- en Vroegschoolse Educatie
(VVE) platform en koppelt informatie
op Ambion en schoolniveau terug.
VVE met duidelijke
kwaliteitsafspraken uniform en
inzichtelijk Ambionbreed ontwikkelen
m.b.v. leergang bestuurlijk leiderschap
door directie.

Betrokkenen
Ouders
Directies MFC

Verantwoordelijke
Directie
Spring/Route 0513

Planning
3x voor
03-2021

Begroting
€1500

realisatie
Maart
2021

Gemeente/GGD/Kinderwoud/ Directie
BMS/Meilân/Ambion

4x per
jaar

Nvt

Continu
proces

Directie
Ambion/DO en V.v.CB

6x per
jaar

bovenschools Einde
20202021

directie

3x
ambion
overleg

Bijlage 1 Evaluatie Doelen 2019-2020

Doelen

1. Vakgroep Taal, domein Technisch en begrijpend lezen verbeteren
2. Vakgroep Rekenen verbeteren: niveau 1S en 1F op landelijk gemiddelde
3. Vergroten leerling betrokkenheid bij eigen leerroute
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4. Het versterken van een breed aanbod met extra aandacht voor
wereldburgerschap/internationalisering en procesgericht thematisch
werken aan doelen.
Wat/hoe
1.

•
•
•
•

2.

3.

Verhogen opbrengsten Technisch en begrijpend lezen tot op landelijk
gemiddelde door inzetten op leesmotivatie en ‘kilometerlezen’.
Rijke gedifferentieerde Taalleeromgeving in alle hoeken. Verbeteren van
de woordenschat door Logo 3000 in te passen in IPC.
Leerkrachten passen de doelen toe in alle hoeken (unit 1-2), zodat
leerlingen deze doelen veelzijdig en geïntegreerd krijgen aangeboden.
De taal-/woordenschatontwikkeling is zichtbaar op de IPC-leerwand.

Betrokkenen
Taalco’s/Team/I
B/Directie

Verantwoordelijke
Taalco’s/IB/directie

Resultaat
Grotendeels
gerealiseerd
Deels
gerealiseerd
Idem
Gerealiseerd

Opbrengsten Taal verhogen
• PDCA-evaluatie gepland per unit en doorlussen HGW zichtbaar in dagweekplanning

idem

Team

Onderbouw (1-3) volgt scholing effectief rekenen

Onderbouw 1-3

Gerealiseerd

Opbrengsten Rekenen verhogen
PDCA-evaluatie gepland per unit en wordt bij het vakgebied rekenen na ieder blok
door de leerkracht geëvalueerd en gereflecteerd en deze evaluatie besproken
met de ib-er waarbij direct de vertaling naar de dag -en weekplanning wordt
vormgegeven.
KOL (kind-ouder-leerkracht) gesprekken om het eigenaarschap van de leerlingen
te vergroten, de betrokkenheid van ouders en de wisselwerking met de
leerkracht.
Leerling-leerkracht bespreken tijdens het kindgesprek de schoolontwikkeling om
het eigenaarschap te vergroten. Tijdens de kol-gesprekken komen de specifieke
doelen aan bod n.a.v. het kindgesprek en de algehele ontwikkeling van de leerling
m.b.v. een gespreksleidraad.

Team

Leerkrachten/IB/
Rekencoördinator
Team/IB

Units 3-8

Team/IB/Directie

Gerealiseerd

Gerealiseerd

In ontwikkeling
Doel 2020-2021
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4.

Implementeren IPC 1e jaar
• Unitthema wordt in eerste week na vakantie gezamenlijk per unit
voorbereid.
• Woordenschat Logo 3000 wordt gesynchroniseerd met thema IPC om de
opbrengsten te verhogen
• Scholing IPC-coördinatoren
• Scholing directie

Team

Team/IPCcoördinatoren/
Directie

Gerealiseerd

1 IPC training
vanwege covid
naar 2020-2021
Scholing directie
in schooljaar
2020-2021 ivm
studie VLB op
zelfde dag.

Doelen

1. Brede talentontwikkeling verdiepen en verbreden door coachende
procesbegeleiding
2. Stimuleren onderzoekende houding van leerlingen en leerkrachten.

Wat/hoe
1.

Betrokkenen
Tijdens de MaDoWe projecten worden de leerkrachten begeleid door van repertoire van
coachend begeleiden en bevragen door leerkracht van leerlingen tijdens het proces te

Unit 3-8
KEK docent

Verantwoordelijke
Leerkracht/
Directie

Resultaat
Gerealiseerd
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versterken. De KEK-coach volgt de lessen en voert feedback gesprekken na afloop van de
MaDoWe middagen.

2.

Doelen

IPC-coördinatoren en directie worden geschoold om team te begeleiden in toepassen van
contextleren (de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, wereld/burgerschap, internationalisering en creatieve vakken worden in samenhang
aangeboden), waarbij het procesgerichte werken aan doelen erop gericht is tot leren en
groei van leerlingen.
Door reflectie op eigen praktijk en uitbreiden repertoire aan gesprekstechnieken van de
leerkracht ten gunste van de procesbegeleiding en de kindgesprekken.

1.
2.
3.
4.
5.

IPC-co’s/
Directie

1e jaar
gerealiseerd

Team
Ib
Directie
KEK docent
IPC-trainer

Directie
IB

Gerealiseerd blijft
in ontwikkeling

Verrijken van de leeromgeving -van en met elkaar lerenWerken met een digitaal portfolio passend bij uitstroomniveau VO
Ouderbetrokkenheid vergroten bij het leerproces van leerlingen
Kindgesprekken en KOL-(kind-ouder-leerkracht) gesprekken voeren
Vergroten autonomie/bewustwording van de leerling

Wat/hoe
1.

3 IPC-co’s
Team
Directie

Betrokkenen
In iedere Unit (heterogene groep) is op de leerwand zichtbaar het groeiende
proces van doelgericht werken gedurende de IPC-thema’s(units)

Team

Verantwoordelijke
IPC-co’s/team/directie

Resultaat
Gerealiseerd
Leerzuil in
gebruik 20202021
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2.
3.

4.

Doelen

De WO-vakgebieden, creatief, internationalisering en wereldburgerschap
worden verrijkt en zichtbaar gemaakt op de leerpleinen voor leerlingen,
ouders en team.
Budget voor excursies, gastsprekers, inzet uitdagende materialen,
representatie en leerwand realiseren door aanvraag subsidie en
oudervereniging (OV) bijdrage.
Ontwikkelen (Rap)Portfolio.
Begin 2020 gaat de werkgroep aan de slag met het ontwikkelen van een
(Rap)portfolio op basis van IPC en kennis binnen Ambion.
Ouderbetrokkenheid bij het leerproces van de leerling en school vergroten
door:
Deelname KOL-gesprekken; gastspreker en/of begeleider zijn tijdens de IPCthema’s en uitnodigen voor een informatieve ouderavond.
Leerkrachten van Unit 3-8 voeren 2x per jaar met alle leerlingen een
kindgesprek (leer-/ontwikkelgesprek) waarbij het doelgericht leren, sociaal
welbevinden en eigenaarschap centraal staan. De geformuleerde vormen het
uitgangspunt van de KOL-gesprekken.

Team
Leerlingen
Ouders
Directie/
OV

IPC-co’s/team/directie

Gerealiseerd

Directie

Gerealiseerd

Werkgroep

Werkgroep/IB/directie

Doel 2020-2021

Mentoren
/team/ directie

Directie/mentoren

Gerealiseerd

Mentoren/ OA/
IB-er/directie

Mentoren

Gerealiseerd

1. Levensbeschouwing middels IPC aanbieden
2. Bovenbouw communiceert via MSN (My Schools Network) om met leerlingen
in andere landen in het Engels te communiceren en van elkaars cultuur te leren

Wat/hoe
1.
Binnen ieder thema van IPC komt levensbeschouwing/wereldburgerschap aan bod.
Mentor daagt leerlingen uit om op onderzoek te gaan naar andere culturen en
levensopvattingen. Onze openbare identiteit stimuleert het leren van en respecteren
van andere leefwijzen en opvattingen.

Betrokkenen
Team

Verantwoordelijke Resultaat
Mentoren Units
Gerealiseerd
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2.

Bovenbouw communiceert via MSN (My Schools Network); voertaal Engels en werkt
tijdens twee thema’s gezamenlijk aan MSN-projecten, passend bij de IPC-thema’s, met
leerlingen uit andere landen.

Team Unit 78/ directie/
MSN-co.

Directie/ team
Unit 7-8

Niet gestart
i.v.m. Covid
Doel 20202021
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Doelen

1. Leerkrachten leren via goede praktijken het coachend leren verbeteren
2. Vak specialisme door ontwikkelen middels formatief evalueren
3. Privé talenten teamleden inzetten bij IPC

Wat/hoe
1.
Tijdens de IPC-studiedagen en de KEK-coaching tijdens de MaDoeWe middagen
worden de leerkrachten verder geschoold in gesprekstechnieken om coachend het
proces tijdens het onderzoeken en creëren de juiste vragen te stellen aan
leerlingen.
2.

3.

Team oefent middels formatief evalueren hun professionele ontwikkeling te
verbeteren. Aanspreken van elkaar en reflectie op eigen handelen.
Ieder teamlid wordt in de mogelijkheid gesteld om tenminste 1x een school of
collega te bezoeken om de eigen praktijk te toetsen en te verbeteren met de
nieuwe inzichten
Van je eigen talent krijg je energie. We willen bewust ieders privé-talenten in kaart
brengen om deze te kunnen toepassen tijdens de IPC-thema’s.

Betrokkenen
Team/IPCtrainer/ IPCco’s/ KEKcoach/
directie
Team/
Directie/ IB

Verantwoordelijke
Team/ directie

Resultaat
Gerealiseerd

Team/ directie

Deels gerealiseerd
Doel 2020-2021

Team

Team/directie

Team/
IPC-co’s/
Directie

Directie

Doel 2020-2021
mede door Covid19
Te ambitieus.
Gaat organisch.
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Doelen

1. Versterken Vroeg signalering
2. Impuls handelingsgericht werken (HGW)
3. Coaching on the job

Wat/hoe

Betrokkenen

1.

Ouders worden betrokken bij de gesprekken en jeugdverpleegkundige
voor leerlingen met een VVE-indicatie

2.

Teamleden passen de PDCA-cyclus zichtbaar tot vanuit groepsplan naar
dag-weekplanning en logboek. Tijdens de PDCA evaluatieve momenten
1-4 & 5-8 wordt het HGW werken conform afspraak bijgewerkt en
geëvalueerd door de teamleden per unit.
De interne begeleider voert klassenbezoeken uit waarbij de hulpvraag
door de leerkracht wordt geformuleerd. IB-er en leerkracht voeren een
nagesprek. En IB-er voert zonodig CLB-gesprekken met leerkrachten.

3.

Leerkrachten 1-2 MFC De Akkers
Begeleiders Kinderwoud
Directies/IB-ers
Teamleden/IB-er/directie

IB-er/leerkrachten

Verantwoordelij Resultaat
ke
Directie en
Gerealiseerd
leerkrachten
unit 1-2
Teamleden/ IBGerealiseerd
er/directie
IB-er

Deels
gerealiseerd
i.v.m. Covid-19
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Doelen

1. Interprofessionele samenwerking met de peuterspeelzaal op
inhoud versterken
2. Door vertegenwoordiging in VVE Gemeente de samenwerking
voor Ambion te versterken

Wat/hoe

Betrokkenen

1.

Onderbouw leerkrachten Cbs Spring! en Obs Route 0513 voeren met
peuterleidsters Kinderwoud structureel gesprekken en wisselen uit in de
praktijk door bezoeken van elkaar en samenwerken met kinderen

2.

Directie vertegenwoordigt Ambion in het Voor- en Vroegschoolse
Educatie (VVE) platform en koppelt informatie op Ambion en
schoolniveau terug.
VVE-platform organiseert ‘conferentie jonge kind’

Leerkrachten 1-2 MFC De
Akkers/ peuterleidsters
Kinderwoud/directies & IB-ers
Spring! en Route 0513
Gemeente/GGD/Kinderwoud/
BMS/Meilân/Ambion
VVE-platformleden/
Leerkrachten unit 1-2/IB-er

Verantwoordelijk Resultaat
e
Leerkrachten unit Gerealiseerd
1-2( op verzoek
ook IB-er/directie)
Directie
VVE-overleg

Doel 20202021 i.v.m.
Covid-19
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