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1. Inleiding: Op de vier gebieden Kwaliteitszorg, Leerlingbetrokkenheid, Samen (werking) met 

ouders en Wetenschap & Techniek evalueren we in dit document de doelen van vorig schooljaar en 

geven we de doelen aan voor schooljaar 2018-2019.. 

Daarbij zullen we met regelmaat de verbinding zoeken met de 2 andere scholen van ons cluster Buren 
Oost, De Sterappel in Lienden en De Regenboog in Ingen.  

Van én met elkaar leren is een belangrijk uitgangspunt in deze samenwerking, om zo ons onderwijs 

beter en sterker te maken.  

2. Jaardoelen en evaluaties 

Doel: Evaluatie 2017-2018 Doel(en) 2018-2019 

 Kwaliteitszorg. 
1.De inhoud  van het rooster en de 
organisatie van onze school is 
gebaseerd op voldoende tijd voor 
instructie en begeleiding voor  elke 
groep/leerling. 

 

Door de ontkoppeling van de 3/4/5 en 
de 6/7/8 op 4 ochtenden hebben de 
leerkrachten voldoende tijd kunnen 
inroosteren voor de instructies en de 
individuele hulp aan de leerlingen.  

We misten daarbij de vrijdag en 
hebben dus als team besloten een 
deel van onze formatie  in te zetten 
voor de ontkoppeling op de vrijdag 
volgend schooljaar. 

 

2.We gaan het komende schooljaar 
ons Protocol Meer- en 
Hoogbegaafdheid herzien. We 
brengen in kaart welke 
mogelijkheden en materialen we in 
school hebben voor leerlingen die een 
verdiepend/uitdagend aanbod  nodig 
hebben en zetten die ook structureel 
in.  

Het protocol is vernieuwd. We hebben 
in kaart gebracht wat er aanwezig is 
aan uitdagende en verdiepende 
materialen binnen onze school.   

De leerlingen in groep 1/2 krijgen 
structureel ander materiaal 
aangeboden als ze daar aan toe zijn. 

De extra plusopdrachten/plusboeken 
bij onze taal/spellingmethode zijn 
toereikend voor de leerlingen uit de 
groepen 3 t/m 8. Voor het vakgebied 
rekenen zetten de leerkrachten op de 
SNAPPET vanaf groep 4 individuele 
leerdoelen en lespakketten klaar.  

Voor individuele leerlingen is er dit 
schooljaar gezocht naar materiaal 
aansluitend op de eigen 
leerbehoefte/interesse van het kind. 
(wiskunde, werk in de Willie Wortel).  

De kracht van ons onderwijs-op-maat 
laat zich hierin zien. Leerkrachten zijn 
gevraagd om tijdens het teamoverleg 
hun vragen/overwegingen te delen 
mbt het aanbod en de begeleiding 
van meer- en hoogbegaafden.  We 
gaan op zoek of het programma 
Digitaal Handelingsprotocol 
Hoogbegaafdheid ons verder op weg 
kan helpen. De nieuwe methode 
“Kleuterplein”voor groep 1/2 heeft 
een extra aanbod voor meer-en 
hoogbegaafde kleuters. 

4.De leerkrachten  bespreken met alle 
leerlingen wat ze nodig hebben om te 
leren/ te ontwikkelen. 

Dit gebeurt tijdens de kindgesprekken 
op minimaal 3 momenten in het 
schooljaar voor de groepen 4 t/m 8 ( 
start, rondom 1e rapport en rondom 
2e rapport en indien nodig nav de 
scores van ZIEN (sociaal emotioneel).  

Er is een praatformulier ontwikkeld 
voor de start van het schooljaar. Dit 
blad wordt herzien voor het komende 
jaar. 
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5.De ouders worden op de hoogte 
gebracht van wijzigingen in het 
onderwijsaanbod van hun kind(eren). 
Er worden afspraken gemaakt voor 
tussentijdse evaluaties met ouders 
mbt (extra) zorg. 

We hebben aan het begin van het 
schooljaar tijdens het omgekeerde 
oudergesprek afspraken gemaakt 
over de mate en wijze van contact. Op 
verzoek van één van de partijen kon 
dit worden aangepast.Leerkrachten 
staan voor schooltijd buiten waardoor 
ze ook makkelijk aan te sprek 

Wordt voortgezet 

Doel: Onderwijs- 
Leerling betrokkenheid: een actieve 
leerling die weet wat hij/zij doet. 
1.Naar aanleiding van het 
bovenstaande worden onze 
kindgesprekken  (vanaf groep 4) 
doelgerichter. Er is een 
praatformulier. We gaan samen met 
de leerlingen  ‘leren zichtbaar maken’.  

De reflectie van leerlingen blijkt 
moeilijk.  Het leerlingen 
tevredenheidsonderzoek en de 
leerlingenraad hebben ons positieve 
antwoorden gegeven op de 
betrokkenheid van de leerlingen bij de 
school. 

We passen het praatformulier aan. 
We gaan de vragen meer toespelen 
op concentratie/gedrag/sociaal 
emotionele aspecten. We evalueren 
met het team de opbrengsten van de 
kindgesprekken. 

 

De nieuwe w.o. methode moet de 
leerling  betrokkenheid vergroten. 

2.We gaan met alle leerlingen en het 
team de Kanjertraining volgen.  

Tot grote tevredenheid de trainingen 
gevolgd en met de leerlingen het 
basisboek doorgenomen.  Tijdens de 
ouderavond hebben de ouders hier 
kennis mee kunnen maken. 

 Implementatie van de lesmaterialen 
van de groepen. Collegiale 
consultatie wordt ingezet ( dmv 
filmbeelden). 

Nog 1 studiedag en een praktijkdag 
voor de certificering. 

3.De wisbordjes worden ingezet bij de 
start van de lessen, met name 
automatiseer opdrachten. 

Het effect van “iedereen is actief 
betrokken bij de start van de les” is 
zichtbaar bij het gebruik. Niet alleen 
bij automatiseer opdrachten van 
rekenen,maar ook bij dicteewoorden. 

Wordt vervolgd. Met name in 
bovenbouw attent zijn op het blijven 
gebruiken. 

Doel: Samen(werking) met ouders. 
1.De klasbord app en Facebook wordt 
gecontinueerd. 

De klasbord app werkt goed en 
Facebook wordt goed bekeken. 
Doordat we er wekelijks iets nieuws 
op hebben gezet bleef het actueel. 

Ivm de nieuwe privacy wetgeving 
gaan we beperkt op Facebook 
plaatsen totdat duidelijk is wat we 
kunnen en mogen doen met 
toestemming van de ouders.  De 
klasbord app wordt gewijzigd in de 
PARRO app omdat deze gekoppeld is 
aan ons administratiesysteem. 
HIermee kunnen we o.a. ook ouders 
uitnodigen voor 
10-minutengesprekken. 

2.De ouderklankbordavonden worden 
ingepland in de jaarkalender. Een 
optie kan zijn om er thema’s aan te 
koppelen. Dit bespreken we tijdens 
de algemene ouderavond. 

Tijdens de algemene ouderavond 
hebben we de behoefte 
geïnventariseerd en afgesproken dat 
indien nodig er een bijeenkomst 
gepland kon worden. Wel hebben een 
aantal ouders de ouderavonden van 
het cluster bezocht ivm de nieuwe 
managementstructuur. 

Inventarisatie in de 
mr/oc/nieuwsbrief  om de behoefte 
te peilen. 

De ouders krijgen een praktijkdag 
aangeboden over de Kanjertraining 
en informatie over de Gezonde 
School. 
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3.De huidige samenwerking met de 
werkgroepen ( klusteam en 
tuinteam) wordt voortgezet. De 
teams brengen verslag uit op de 
algemene ouderavond. 

De teams werken indien nodig( haag, 
parkeerplaats tuin, plantenbakken), 
en het klusteam met name rondom NL 
doet. 

Wordt vervolgd. 

4.Het naschoolse aanbod zal aan het 
begin van het schooljaar worden 
aangeboden in een jaarplanning. 

Er zijn het afgelopen schooljaar 
knutselmiddagen en kooklessen 
geweest, die goed bezocht zijn. 

 

Aangezien er zich geen nieuwe 
ouders gemeld hebben, kunnen we 
voorlopig geen nieuwe activiteiten 
inplannen. 

 

5.We richten ons op PR, zorgen dat 
we veel in krantenberichten staan  en 
vragen de ouders onze ambassadeurs 
te zijn. 

We hebben regelmatig in diverse 
kranten gestaan, er is een film 
opgenomen door de GGD over ons 
fruitabonnement ( op YOUtube) en we 
hebben meegedaan aan een film voor 
Unicef. We hebben met 27 leerlingen 
en leerkrachten meegelopen met de 
Avondvierdaagse in Lienden, 
waardoor we goed zichtbaar geweest 
zijn. Tijdens het schoolkorfbal en 
schoolvoetbal werden we gesupport 
door veel ouders. 

We gaan op dezelfde manier door, 
ook met de nieuwe 
managementstructuur moet er 
voldoende aandacht zijn voor de 
zichtbaarheid van de scholen. 

Doel: Wetenschap&Techniek. 
1.De leerlingen worden uitgedaagd 
om ontwerpen te maken voor de 3D 
printer ism onze omgeving. 

Blijkt moeilijk om uit te voeren. Wel 
hebben we met groep 6/7/8 
meegedaan aan een wedstrijd om een 
munt te ontwerpen. 

Ook doen we jaarlijks mee met de 
Techniekwedstrijd van Rivierenland. 

De leerlingen krijgen de ruimte om de 
verbinding zoeken met de omgeving: 
fruittelers/ zorgcentrum om te 
onderzoeken welk gebruiksvoorwerp 
de leerlingen kunnen ontwerpen. 

2.De leerlingen van de onder- en 
middenbouw  werken minimaal 4x 
per jaar in de Willie Wortels 
Uitvinderij. 

3.De leerlingen van de bovenbouw 
werken minimaal 6 x in de Willie 
Wortels Uitvinderij. 

Dit aantal hebben we voor alle 
groepen ruim gehaald In het begin 
van het schooljaar hebben we hierbij 
ook ondersteuning gehad van 
Kenniscentrum voor Wetenschap en 
Techniek Gelderland. 

 

Wordt vervolgd icm de keuze en 
implementatie van een nieuwe w.o 
methode. 
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