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Evaluatie	  borgingstaken	  
Afgerond	  
Weekplanning	  
Er	  zijn	  afspraken	  gemaakt	  en	  vastgelegd	  over	  een	  min	  of	  meer	  uniforme	  wijze	  binnen	  de	  school	  over	  
de	  manier	  waarop	  de	  weekplanning	  door	  de	  leraren	  wordt	  gerealiseerd.	  

	  
	  Alle	  leraren	  krijgen	  regelmatig	  begeleiding,	  feedback	  en	  ondersteuning	  bij	  het	  invullen	  en	  evalueren	  
van	  hun	  weekplanning	  door	  de	  locatiecoördinator.	  
augustus	   Afspraken	  maken	  over	  de	  kolom	  extra	  instructie	   intern	  begeleider	  
	  

Is	  besproken	  in	  de	  teamvergadering	  
	  	  
september	   Samen	  met	  de	  leerkracht	  de	  groepsmappen	  doornemen	   locatiecoördinator	  
	  

Dit	  heeft	  niet	  plaatsgevonden.	  
	  	  
februari	   samen	  met	  de	  leerkracht	  de	  groepsmappen	  doornemen	   locatiecoördinator	  
	  

Er	  is	  vooral	  naar	  de	  zorgkolom	  gekeken	  en	  hier	  afspraken	  over	  gemaakt.	  
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Kwaliteitszorg	  
Het	  plaatsen	  van	  de	  leerlingen	  op	  verschillende	  niveaus	  in	  een	  groepsplan	  vergt	  van	  de	  leraar	  dat	  zij:	  
-‐	  de	  toetsgegevens	  kunnen	  analyseren	  
-‐	  dat	  hij/zij	  zicht	  heeft	  op	  de	  leerlijnen	  van	  de	  methode	  (van	  het	  eigen	  leerjaar	  maar	  ook	  van	  het	  
vorige	  leerjaar	  en	  het	  komende	  leerjaar)	  
-‐	  leerkrachten	  zijn	  in	  staat	  leerstof	  van	  de	  leerjaren	  te	  verbinden	  en	  (basis)instructie	  te	  geven	  aan	  de	  
hele	  	  
heterogene	  groep	  
-‐	  op	  basis	  van	  de	  analyse	  een	  diagnostisch	  gesprekje	  kan	  voeren	  met	  de	  leerlingen,	  die	  zwak	  scoren	  
(of	  juist	  	  
hoog	  scoren)	  om	  te	  achterhalen	  waarom	  de	  leerling	  (en)	  met	  de	  problemen	  kampt	  
-‐	  op	  basis	  van	  de	  analyse	  en	  de	  diagnose	  de	  juiste	  keuzes	  maken	  voor	  handelingsgericht	  werken,	  
waardoor	  	  
de	  leerlingen	  de	  achterstand	  kan	  verkleinen	  of	  wegwerken	  	  
-‐	  gebruik	  moet	  maken	  van	  de	  handleiding	  van	  de	  methode,	  van	  de	  aanwijzingen	  die	  de	  methode	  
geeft	  voor	  	  
uitval	  op	  de	  methodegebonden	  toetsen	  
-‐	  de	  leerkracht	  kan	  dan	  tot	  echte	  afstemming	  komen,	  gaat	  plannen	  wat	  zij	  gaat	  doen	  aan	  de	  
instructietafel	  en	  	  
welke	  materialen	  zij	  daarbij	  gebruikt.	  De	  planning	  en	  evaluatie	  hiervan	  wordt	  zichtbaar	  in	  de	  
dagplanning.	  De	  	  
IB-‐er	  en	  directie	  zullen	  dit	  proces	  moeten	  plannen,	  sturen	  en	  ondersteunen,	  zodat	  leraren	  goed	  	  
inzicht	  krijgen	  in	  wat	  van	  hen	  wordt	  verwacht.	  	  
augustus	   Zorgoverleg	  IB-‐er	   directie	  
	  

Zorgoverleg	  heeft	  plaatsgevonden.	  
	  	  
oktober	   Analyse	  en	  evaluatie	  methode	  gebonden	  toetsen	  van	  

afgelopen	  periode/	  bijstellen	  groepsplannen	  
leerkrachten	  

	  
Methode	  gebonden	  toetsen	  zijn	  door	  de	  leerkrachten	  geanalyseerd.	  	  

	  	  
oktober	   Analyse	  en	  interventie	  LOVS	  sociaal	  emotioneel	   leerkrachten	  
	  

Analyseformulier	  van	  CITO	  toepassen.	  
Resultaten	  van	  ZIEN	  zij	  geanalyseerd	  en	  zo	  nodig	  zijn	  er	  afspraken	  gemaakt	  voor	  
interventies.	  

	  	  
oktober	   Klassenconsultaties	  	   intern	  begeleider	  
	  

Er	  is	  vooral	  naar	  de	  zorgkolom	  gekeken.	  
	  	  
november	   Schoolzelfevaluatie	  LOVS	  sociaal	  emotioneel	   intern	  begeleider	  
	  

Als	  onderdeel	  van	  de	  teamvergadering	  hebben	  we	  gekeken	  naar	  de	  resultaten	  
en	  er	  afspraken	  over	  gemaakt.	  

	  	  
februari	   Zorgoverleg	  IB-‐er	   directie	  
	  

Maandelijks	  overleg	  met	  MT	  
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februari	   Analyse	  en	  evaluatie	  leerresultaten	  CITO	  en	  interventies	  
opstellen	  

intern	  begeleider	  

	  
Toetsen	  zijn	  geanalyseerd	  en	  geëvalueerd.	  Groepsbespreking	  en	  
leerlingbespreking	  hebben	  plaatsgevonden.	  OPP’s	  zijn	  opgesteld	  en	  bijgesteld.	  

	  	  
februari	   Schoolzelfevaluatie	  CITO	   intern	  begeleider	  
	  

Deze	  heeft	  plaatsgevonden.	  

	  	  
april	   Analyse	  en	  evaluatie	  methode	  gebonden	  toetsen	  van	  

afgelopen	  periode/	  bijstellen	  groepsplannen	  
leerkrachten	  

	  
De	  betreffende	  OPP's	  zijn	  bijgesteld	  

	  	  
juni	   Analyse	  en	  evaluatie	  leerresultaten	  CITO	  en	  interventies	  

opstellen	  
intern	  begeleider	  

	  
Analyse	  is	  gemaakt	  m.b.v.	  de	  analyseformulieren.	  Evaluaties	  hebben	  
plaatsgevonden.	  Nieuwe	  groepsplannen	  worden	  gemaakt.	  

	  	  
juni	   Schoolzelfevaluatie	  CITO	   directie	  
	  

Schoolzelfevaluatie	  staat	  gepland.	  
	  	  
	  
Voorspelbaarheid	  
Er	  worden	  in	  het	  team	  afspraken	  gemaakt	  over	  een	  doorgaande	  lijn	  met	  betrekking	  tot	  het	  
voorspelbaar	  maken	  van	  lessituaties:	  	  
-‐	  het	  nadrukkelijk	  openen	  en	  sluiten	  van	  lesmomenten.	  
-‐	  het	  gebruik	  van	  symbolen	  en	  afspraken	  om	  kinderen	  te	  leren	  om	  te	  gaan	  met	  uitgestelde	  aandacht.	  
-‐	  er	  is	  onderscheid	  tussen	  start-‐,	  hulp-‐	  ,	  instructie-‐	  en	  afsluitngsronde.	  
september	   Schooldocument	  Voorspelbaarheid	  in	  teamvergadering	   locatiecoördinator	  
	  

Document	  is	  in	  teamvergadering	  besproken	  en	  aangepast.	  
	  	  
oktober	   klassenconsultatie	  m.b.v.	  checklist	   locatiecoördinator	  
	   Klassenconsultaties	  hebben	  niet	  plaats	  gevonden.	  
	  	  
	  
Groepsvorming	  
Om	  te	  komen	  tot	  positieve	  groepen	  achten	  wij	  als	  team	  de	  volgendesuccesindicatoren	  van	  belang:	  
1.	  De	  school	  besteedt	  nadrukkelijk	  aandacht	  aan	  de	  vorming	  van	  een	  effectieve	  leer-‐	  en	  leefgroep	  	  
2.	  Er	  is	  per	  groep	  “de	  Gouden	  Weken”	  beschikbaar	  ten	  behoeve	  van	  introductie,	  kennismaking	  en/of	  
het	  ontwikkelen	  van	  sociaal	  gedrag	  in	  de	  groep	  
september	   Evaluatie	  groepsvormende	  periode	   locatiecoördinator	  
	  

Periode	  is	  geëvalueerd	  en	  gezamenlijk	  afgesloten	  in	  het	  speellokaal.	  
	  	  
juni	   Schooldocument	  Groepsvorming	  in	  een	  teamvergadering	  	   locatiecoördinator	  
	  

Het	  document	  is	  besproken	  tijdens	  de	  teamvergadering	  en	  er	  zijn	  afspraken	  
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gemaakt	  voor	  de	  eerste	  weken	  in	  het	  nieuwe	  schooljaar.	  
	  	  
	  
Didactisch	  handelen	  
Het	  aanbod	  van	  de	  leerkracht	  is	  afgestemd	  op	  de	  onderwijsbehoeften,	  de	  belangstelling-‐	  en	  
belevingswereld	  van	  de	  leerlingen.	  
september	   ADIM	  op	  agenda	  teamvergadering	   locatiecoördinator	  
	  

Is	  besproken	  tijdens	  de	  teamvergadering.	  
	  	  
	  
Effectieve	  leertijd	  
De	  school	  voert	  gericht	  beleid	  om	  de	  netto	  beschikbare	  onderwijstijd	  te	  maximaliseren.	  
Tijdverspillers	  worden	  op	  school-‐	  en	  op	  klasniveau	  periodiek	  vastgesteld.Er	  zijn	  maatregelen	  
getroffen	  en	  gedocumenteerd	  om	  tijd-‐verspillers	  tegen	  te	  gaan	  en/of	  tijdwinst	  te	  
boeken.Taakgerichtheid	  van	  individuele	  leerlingen	  en	  groepen	  worden	  periodiek	  vastgesteld	  door	  
middel	  van	  observaties.	  
oktober	   Observatie	  taakgerichtheid	  lk	   leerkrachten	  
	  

Effectieve	  leertijd	  is	  besproken,	  document	  is	  aangepast.	  	  
	  	  
oktober	   Schooldocument	  Effectieve	  leertijd	  in	  een	  teamvergadering	   locatiecoördinator	  
	  

Is	  besproken	  en	  aangepast.	  
	  	  
februari	   Klassenbezoeken	  taakgerichtheid	   locatiecoördinator	  
	  

Klassenbezoeken	  hebben	  niet	  plaatsgevonden.	  In	  de	  teamvergadering	  is	  de	  
taakgerichtheid	  besproken.	  

	  	  
februari	   Observatie	  taakgerichtheid	  lk	   leerkrachten	  
	  

In	  de	  teamvergadering	  is	  de	  effectieve	  leertijd	  besproken.	  
	  	  
	  
Parnassys	  
Alle	  leerkrachten	  weten	  hoe	  ze	  de	  volgende	  onderdelen	  kunnen	  beheren	  in	  Parnassys:-‐	  gegevens	  
leerlingen	  bekijken	  en	  zo	  nodig	  bewerken	  (inclusief	  onderwijsbehoeften)-‐	  bijhouden	  van	  absenten-‐	  
methodetoetsen	  vastleggen-‐	  maken	  van	  een	  digitaal	  rapport-‐	  groepsplannen	  maken	  en	  beheren-‐	  
vergelijken	  van	  methodeonafhankelijke	  toetsen	  en	  vergelijken	  met	  inspectienormeringen	  
oktober	   We	  bespreken	  het	  gebruik	  van	  het	  programma	  en	  kijken	  naar	  

eventuele	  nieuwe	  ontwikkelingen	  
locatiecoördinator	  

	  
Is	  besproken	  in	  de	  teamvergadering.	  

	  	  
februari	   We	  bespreken	  het	  gebruik	  van	  het	  programma	  en	  kijken	  naar	  

eventuele	  nieuwe	  ontwikkelingen	  
locatiecoördinator	  

	  
Dit	  is	  niet	  besproken.	  
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Oriënteren	  en	  implementeren	  LOVS	  sociaal	  emotionele	  ontwikkeling	  
-‐	  het	  sociaal-‐emotioneel	  functioneren	  van	  leerlingen	  van	  groep	  1	  t/m	  8	  systematisch	  in	  kaart	  
brengen.-‐	  inzicht	  in	  de	  eventuele	  ondersteuningsvragen	  op	  het	  gebied	  van	  sociaal-‐emotioneel	  
functioneren	  en	  -‐	  hulp	  voor	  de	  leerkrachten	  het	  gedrag	  van	  het	  kind	  beter	  te	  bekijken.	  
oktober	   Handelingssuggesties	  bespreken	  met	  elkaar	   locatiecoördinator	  
	  

Is	  besproken	  met	  IB-‐er	  op	  de	  teamvergadering.	  	  
	  	  
	  
Nieuwsbegrip	  XL	  
De	  didactische	  vaardigheden	  van	  de	  leerkrachten	  versterken	  m.b.t.	  de	  lessen	  begrijpend	  lezen.	  Er	  kan	  
een	  analyse	  gemaakt	  worden	  op	  basis	  van	  de	  methodetoetsen.	  Op	  de	  Cito	  toets	  begrijpend	  lezen	  
wordt	  in	  januari	  75%	  I,II,III	  gescoord.	  
november	   Doorgaande	  lijn	  Begrijpend	  lezen	  op	  teamvergadering	   locatiecoördinator	  
	  

Is	  in	  januari	  besproken	  op	  de	  teamvergadering.	  
	  	  
	  
Kansrijke	  combinatiegroepen	  
Er	  is	  een	  doeltreffende	  klassenmanagement;	  leerkrachten	  maken	  optimaal	  gebruik	  van	  de	  voordelen	  
van	  een	  combinatiegroep.Spelling	  binnen	  kansrijke	  combinatiegroepen	  krijgt	  extra	  aandacht.	  
november	   Coöperatieve	  werkvormen	  uitwisselen	  en	  evalueren.	  BAS	  

document	  zo	  nodig	  aanpassen.	  
locatiecoördinator	  

	  
Coöperatieve	  werkvormen	  zijn	  besproken.	  Document	  wordt	  aangepast.	  

	  	  
maart	   Planning	  en	  werkvormen	  rondom	  kansrijke	  

combinatiegroepen	  evalueren.	  
locatiecoördinator	  

	  
De	  inzet	  van	  KCG	  is	  geëvalueerd	  en	  en	  er	  is	  afgesproken	  hoe	  we	  er	  mee	  verder	  
gaan.	  

	  	  
	  
Inrichting	  van	  de	  school	  
De	  gemeenschappelijke	  ruimtes	  binnen	  het	  schoolgebouw	  maken	  een	  verzorgde	  en	  sfeervolle	  
indruk.	  
Er	  zijn	  afspraken	  gemaakt	  wie	  voor	  de	  inrichting,	  orde	  en	  netheid	  van	  de	  gemeenschappelijke	  
ruimtes	  (inclusief	  toiletten)	  verantwoordelijk	  zijn.	  
	  Er	  wordt	  in	  gemeenschappelijke	  ruimtes	  werk	  van	  kinderen	  tentoongesteld.	  
april	   Met	  het	  team	  rondje	  door	  de	  school	   locatiecoördinator	  
	  

Met	  elkaar	  hebben	  we	  aandachtspunten	  verzameld	  m.b.t.	  onderhoud	  en	  
wenselijke	  aanpassing	  van	  het	  schoolgebouw	  en	  de	  inrichting.	  
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Evaluatie	  projecten	  

Implementeren	  
Onderwijs	  	  |	  	  Interactie	  

Methode	  Sociaal	  Emotionele	  ontwikkeling	  

Tijdsplanning	  
okt	  -‐	  
nov	  

Studiemiddag	  o.l.v.	  Anneke	  Sterenberg	   locatiecoördinator	  

	  
Eerste	  bijeenkomst	  heeft	  plaatsgevonden.	  	  

	  	  
okt	  -‐	  feb	   We	  proberen	  geselecteerde	  methodes	  uit	  om	  te	  kijken	  

welke	  het	  best	  bij	  ons	  past.	  
leerkrachten	  

	  
Tweede	  bijeenkomst	  heeft	  plaatsgevonden.	  Voorkeur	  gaat	  uit	  naar	  twee	  
methodes.	  de	  uitgevers	  zullen	  deze	  presenteren	  aan	  het	  team.	  

	  	  
maart	   Aanschaf	  gekozen	  methode	   locatiecoördinator	  
	  

De	  keuze	  is	  gevallen	  op	  Kwink.	  Deze	  methode	  wordt	  aangeschaft	  en	  in	  het	  
schooljaar	  2018-‐2019	  geïmplementeerd.	  

	  	  
april	   Indien	  nodig	  een	  studiemiddag	  plannen	  om	  de	  nieuwe	  

methode	  goed	  te	  kunnen	  implementeren.	  
locatiecoördinator	  

	  
Er	  is	  een	  keuze	  gemaakt.	  in	  het	  nieuwe	  schooljaar	  zullen	  we	  starten	  met	  Kwink.	  

	  	  
Meetbare	  resultaten	  
De	  nieuwe	  methode	  is	  aangeschaft.	  
	  
Evaluatie	  Meetbare	  resultaten	  
De	  nieuwe	  methode	  is	  aangeschaft,	  in	  het	  nieuwe	  schooljaar	  zal	  deze	  worden	  geïmplementeerd.	  
	  
Uiteindelijk	  gewenste	  situatie	  
Een	  methode	  die	  aandacht	  schenkt	  aan	  de	  volgende	  doelen:	  	  
*	  Bevorderen	  van	  het	  zelfvertrouwen	  en	  de	  sociale	  weerbaarheid	  (zelfbeeld,	  zelfbewuste	  houding).	  	  
*	  Leren	  omgaan	  met	  gevoelens,	  wensen	  en	  opvattingen	  van	  jezelf	  en	  anderen	  (positieve	  en	  
negatieve	  gevoelens,	  seksuele	  gevoelens,	  rolneming	  	  	  en	  rolgedrag,	  vooroordelen	  en	  discriminatie).	  	  
*	  Ontwikkelen	  van	  sociale	  vaardigheden	  (samenwerken,	  omgaan	  met	  conflicten)	  en	  relaties	  
(vriendschap,	  verliefdheid,	  liefde).	  
*	  De	  leerlijnen	  Burgerschap	  zijn	  er	  in	  verwerkt.	  
	  
Evaluatie	  Uiteindelijk	  gewenste	  situatie	  
De	  methode	  voldoet	  aan	  bovenstaand	  criteria.	  
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Verbeteren	  
Onderwijs	  	  |	  	  ICT	  beleid	  

Visie	  op	  en	  inzetbaarheid	  van	  iPads	  en	  digibord	  

Tijdsplanning	  
augustus	   Visieontwikkeling	  tijdens	  eerste	  teamvergadering	  en	  

vragen	  inventariseren	  voor	  bijeenkomst	  met	  
ervaringsdeskundige.	  

locatiecoördinator	  

	  
Hiervoor	  krijgen	  we	  ondersteuning	  vanuit	  Cedin.	  Er	  worden	  studiedagen	  
gepland	  in	  overleg	  met	  team	  en	  deskundige.	  

	  	  
september	   Mogelijkheden	  iPads	  en	  digibord	  door	  ervaringsdeskundige	   locatiecoördinator	  
	  

Er	  wordt	  een	  datum	  gepland	  i.o.m.	  team	  en	  deskundige.	  
	  	  
Meetbare	  resultaten	  
In	  het	  ICT	  beleidsplan	  is	  een	  duidelijke	  visie	  op	  gebruik	  en	  inzet	  van	  de	  iPads	  en	  zijn	  ook	  de	  afspraken	  
rondom	  het	  gebruik	  van	  de	  iPads	  verwerkt.	  
	  
Evaluatie	  Meetbare	  resultaten	  
Het	  ICT	  beleidsplan	  wordt	  op	  29	  augustus	  bespreken	  en	  zal	  daarna	  geïmplementeerd	  worden.	  
	  
Uiteindelijk	  gewenste	  situatie	  
Alle	  leerkrachten	  zijn	  op	  de	  hoogte	  van	  het	  beschikbare	  materiaal	  (apps	  op	  de	  iPads	  en	  digibord)	  en	  
kunnen	  dit	  optimaal	  inzetten	  ten	  behoeve	  van	  een	  rijke	  leeromgeving	  voor	  de	  leerlingen.	  
	  
Evaluatie	  Uiteindelijk	  gewenste	  situatie	  
De	  optimale	  inzet	  van	  de	  iPads	  is	  nog	  niet	  gerealiseerd,	  komend	  schooljaar	  zal	  hier	  en	  scholing	  voor	  
plaats	  vinden.	  
	  


