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Borging 

Afgerond 

Groepsbespreking volgens zorg- en borgkalender  

oktober Groepsbespreking  Intern begeleider 
 Volgens zorgkalender 2014-2015 
  

 

februari Groepsbespreking Intern begeleider 
 Volgens zorgkalender 2014-2015 
  

 

juni Groepsbespreking  Intern begeleider 
 

 De groepsbesprekingen zijn gedaan zoals omschreven in het de zorgborgkalender.  
 De leerkrachten maken van te voren een document als een groepsnotitie.  
 Leerkrachten houden dit goed bij en vullen ook tussentijds aan.  
 De leerkrachten zijn eigenaar van de zorg- en borgkalender zijn op dit moment 

nog niet volledig eigenaar van de groepsbesprekingen, maar in samenwerking met 
de MIB-er zal dit doel waarschijnlijk volgend schooljaar behaald zijn. 

 De leerkrachten weten wanneer zij de onderwijsbehoefte van de groep moeten 
invullen. Dit word aangegeven in de zorg memo  

 De leerkrachten vullen vanuit hun intrinsieke motivatie de onderwijsbehoefte van 
de groep aan daar waar gewenst. Gerealiseerd.  
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Ontwikkelen 
Onderwijs & identiteit  |  Doorgaande lijn IKC- PO 

Training “Met vakmanschap werken in een IKC" 

Tijdsplanning 

Uiteindelijk gewenste situatie 
Een betere doorgaande lijn van de PSZ – basisschool. 
Goede /beter structurele samenwerking 
 
Evaluatie uiteindelijk gewenste situatie 
De scholing die vanuit de gemeente werd aangeboden viel erg tegen. De inhoud gaf geen uitbreiding 
van kennis of nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast was communicatie slecht te noemen  
Inzet zal het volgend schooljaar blijven dat we contact met de peuterspeelzaal optimaliseren. Dit 
willen we onder andere terugzien in gezamenlijke activiteiten, structureler overleg  

Ontwikkelen 
Onderwijs & identiteit  |  Ontdekkend leren 

Werken met concrete materialen  

Tijdsplanning 

september Thema tafels Team 
 Er is een start gemaakt met organiseren/ opzetten thematafels 
  

 

november Thema tafels Team 
 Thema tafels zijn vaak gekoppeld aan rekendoelen. 

Er zijn nog te weinig woorden zichtbaar. 
  

 

januari Thema tafels Team 
 Thematafels worden breder gemaakt en omvatten niet alleen het rekenen. Op de 

thematafels worden nu ook andere vakken geïntegreerd, zoals techniek, 
woordenschat en handvaardigheid. In de hallen wordt zichtbaar waaraan leerlingen 
werken.  

  
 

april Thema tafels Team 
 Leerkrachten en leerlingen zijn actief bezig de thematafels vorm te geven en worden 

vakoverstijgend ingezet. 
  

 

Uiteindelijk gewenste situatie 
Er wordt actief en systematisch gebruik gemaakt van concreet materiaal zowel binnen als buiten de 
klas, om op deze manier de woordenschat ontwikkeling te stimuleren. 
 
Evaluatie uiteindelijk gewenste situatie 
Er is een start gemaakt met het werken met concreet materiaal en thematafels. Door hier steeds 
aandacht voor te blijven houden in teamvergaderingen en collegiale consultatie zal er komend jaar 
meer systematiek in het gebruik van thematisch en concreet materiaal komen.  
De Lio-stagiaire komt aan het begin van het schooljaar 2016-2017 met een voorstel over welke 
materialen nog aangeschaft kunnen gaan worden. 
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Ontwikkelen 
Onderwijs & identiteit  |  Verkeer 

Verkeersveilige school  

Tijdsplanning 

augustus Contact VVN Verkeer coördinator 
 Het contact met VVN is weer gelegd- gerealiseerd 
  

 

november Projecten plannen in overleg VVN Verkeer coördinator 
 In verleg met het team en VVN zijn de volgende projecten afgesproken; 

 -Verkeersexamen voor 7-8 
 -Fietsen controles 
 -Controle rondom de school in het kader van het dragen van de autogordel. 
 -Fietsverlichting controle 

  
 

januari Controle op parkeersituatie  Directie 
 Vanwege regelmatig en veelvuldig verkeerd parkeren rondom de school is besloten 

regelmatig controles te houden bij ophalen en brengen. Mensen die zich niet aan de 
regels/afspraken houden worden aangesproken. Deze keer nog een aantal mensen 
aangesproken op foutief parkeren. 

  
 

maart Controle op parkeersituatie  Directie 
 Bovenstaande controle opnieuw uitgevoerd. Opnieuw een aantal mensen 

aangesproken. 
  

 

mei Controle op parkeersituatie  Directie 
 Bovenstaande controle opnieuw uitgevoerd. Deze keer geen onveilige situaties 

aangetroffen een aantal mensen aangesproken 
  

 

juli Controle op parkeersituatie  Directie 
 Controle opnieuw uitgevoerd. Deze keer twee  mensen aangesproken. 
  

 

 

Meetbare resultaten 
-Projecten plannen 
-Aandacht voor parkeren rondom de school + controle hierop 
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
Alle geplande  projecten zijn uitgevoerd en in het team besproken. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
-Structureel extra verkeersactiviteiten. 
-Fietsen controles. 
-Betrokken ouder voor verkeersveiligheid 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
Bovenstaande doelen zijn gerealiseerd.  
Het is belangrijk de projecten /aandacht verkeersveiligheid te continueren in het volgend schooljaar. 
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Verbeteren 
Onderwijs & identiteit  |  woordenschat 

Woordenschat 

Tijdsplanning 

oktober Teamscholing Woordenschat  Team 
 1e bijeenkomst; Thema routines 

 • Christa mailt artikel ter voorbereiding 
 • QuickScan om beginsituatie vast te stellen 
 • Woord selectie  
 Flitsbezoeken door directeur. 
 Christa heeft voor iedere groep het ‘woordenjacht’ besteld. (boek over 
woordenschat) 

  
 

november Teamscholing Woordenschat Team 
 2e bijeenkomst:  

 • Analyse: Tegenstellingen en synoniemen leveren problemen op (gr. 3-4-5-6). 
 • Conclusie Analyse: Er wordt in de methode te weinig aandacht besteed aan 
netwerken.  
 • Na analyses alle groepen worden er acties ondernomen richting interventie.  
 • Voorbewerken – semantiseren (uitleggen)  (bij)labelen  conceptuitbreiding  
robuust semantiseren (uitbreiden, uitleggen, uitbeelden + uitspreken). 
 • Woordspin (betekenisverbinding), Woordparaplu (categoriseren), woordkast 
(tegenstellingen, opsommingen), woordtrap (rangschikken). 

  
 

december Observatie woordenschat n.a.v. hulpvraag lkr. + gesprek Intern begeleider 
 Teamleider heeft observaties gedaan in de groepen 1 t/m 6. Lkr. zijn zich bewust van 

voorbewerken (kort, pakkend en gefocust). De voorbewerking houdt in dat de 
leerlingen betrokken raken bij het woordenschatnetwerk en daarnaast de voorkennis 
wordt geactiveerd. Netwerkopbouw is het doel binnen de klassen.  
 Lkr. zijn zich bewust van het verduidelijken van de betekenissen van woorden 
(semantiseren). Labellen, conceptuitbreiding (uitbreiding, uitleggen, uitbeelden). Een 
goede semantisering is kort, krachtig en helder door de combinatie van verbale en 
non-verbale middelen. 
 Lkr. maken gebruik van grafische modellen (woordspin, woordkast, woordparachute, 
woordtrap). -Een interactieve verwerking waarbij alle kinderen het woord krijgen 
wordt veelvuldig gebruikt door de coöperatieve werkvormen.  

  
 

maart Teamscholing Woordenschat Team 
 Rondje ervaringen uitwisselen 

Theorie – e-learning module 
Korte samenvatting consolideren en controleren uit de 4 takt 
Coöperatieve werkvormen en Speel je wijs. 

  
 

juni Evaluatie woordenschattraining + formuleren afspraken Team 
 De gemaakte afspraken tav woordenschatonderwijs worden vastgelegd in een 

afspraken document. Karin maakt hiervoor de opzet. 
Tijdens klassenbezoeken ( komend schooljaar) zal de taalrijke omgeving een 
aandachtpunt zijn en blijven. 

  
 



Maria in Campisschool  Schooljaarverslag 2015 - 2016 7 

 

Meetbare resultaten 
Analyseren van de opbrengsten op schoolniveau en de aanpak hierop aanpassen/ bijstellen.. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Een effectieve doorgaande lijn binnen de school die bijdraagt aan voldoende opbrengsten op het 
gebied van woordenschat. 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
De didactiek met betrekking tot de woordenschat uitbreiding is goed behandel en de scholing was 
zinvol. Het blijft lastig om een goede doorgaande lijn vast te stellen, omdat we ook  niet de methode 
leidend willen laten zijn. Voor nu  is nog geen effectieve doorgaande lijn. In het schooljaar 2016-2017 
gaan we kijken hoe we hier vorm aan kunnen gaan geven. 

Verbeteren 
Onderwijs & identiteit  |  didactisch handelen 

Coöperatief leren 

Tijdsplanning 

september Teamscholing Samenwerkend leren Team 
 De scholing ‘Samenwerkend leren’  is voltooid. 

Document met handreikingen voor het hele team. 
In klassenobservatie wordt dit punt meegenomen. 

  
 

december Coaching  Intern begeleider 
 De intern begeleider is meerdere keren in de groepen geweest om de leerkrachten te 

coachen.  
De leerkrachten laten een positieve ontwikkeling zien ten opzichte van de 
coöperatieve werkvormen.  
De leerkrachten passen steeds meer coöperatieve werkvormen toe.  
De leerkrachten maken zich eerst 1 vorm eigen en gaan daarna experimenteren met 
een andere werkvorm.  
De leerkrachten zitten nu gemiddeld op 3 x een coöperatieve werkvorm in de week.  

  
 

maart Vergadering stand van zaken: Coöperatief leren Team 
 We blijven alert op het gebruik van coöperatieve werkvormen. Ook tijdens de 

Klassenbezoeken zal hiervoor aandacht zijn. 
  

 

 

Meetbare resultaten 
Er wordt minimaal 5 momenten per week gebruik gemaakt van coöperatieve werkvormen 
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
Niet in alle groepen worden 5 momenten per week gehaald.  
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
De leerkrachten zetten regelmatig en systematisch coöperatief leren in ( min. 3 x per week)   
 



Maria in Campisschool  Schooljaarverslag 2015 - 2016 8 

Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
Daar waar het kan zullen de coöperatieve werkvormen worden ingezet.  
Volgend schooljaar blijft het werken  een aandachtspunt  

Implementeren 
Onderwijs & identiteit  |  taalonderwijs 

Ontwikkelen gepersonaliseerd leren (M4th van Exova) 

Tijdsplanning 

oktober Teamscholing Math Team 
 Tijdens deze bijeenkomst zijn we vooral bezig geweest met het betekenis geven, 

leerdoelen zichtbaar maken, concreet materiaal betrekken, leergesprekken voeren. 
  

 

januari Teamvergadering voortgang implementatie Math Team 
 Deze bijeenkomst werd ingegaan op de klassenbezoeken die door de begeleidster van 

Exova gedaan zijn. Verder ontwikkelpunten (+ borging) van de volgende aspecten 
blijven belangrijk; leergesprekken, portfolio, wat in rapporten, hoe toetsen. 

  
 

 

Meetbare resultaten 
N.a.v. de observaties van begeleidster EXOVA, directie en IB wordt vastgesteld of gestelde doelen zijn 
behaald. 
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
Gerealiseerde doelen zijn; 
-Invoering van het circuit tijdens de rekenlessen. 
-Invoering van de leergesprekken met leerlingen en samen stellen van doelen. De groep 5 t/m 8 
hanteren hiervoor een vastgesteld format. 
 
Volgend schooljaar vaststellen wat de afspraken zijn rondom; 
-Leergesprekken;  
-Rapporten; hoe geven we gepersonaliseerd leren vorm in het rapport? 
-Portfolio; hoe presenteren en bewaren kinderen hun werkstukken/prestaties?  
-Inrichting lokaal met reken materialen 
-Thematafels 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Leergesprekken worden gevoerd n.a.v. vastgestelde doorgaande lijnen.  
Doorgaande lijn in de notities van de leergesprekken. 
Inzet van concreet materiaal. 
We werken thematisch en vanuit de leerlijnen.  
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Implementeren 
P & O  |  Klassenmanagement 

Klasseplan 

Tijdsplanning 

december Uitleg ervaringen aan collega's   
 Groep 7-8 heeft een periode gebruikgemaakt van Klasseplan. De leerstof wordt 

ingepland en de leerlingen kunnen in de Klasseplan App. de weekplanning bekijken, 
afvinken en beoordelen.  

  
 

jan - mar experimenteerfase Team 
 Groep 7-8 heeft een periode gewerkt met Klasseplan. Helaas is door ziekte de 

voortzetting/ experimenteerfase uitgesteld naar komend schooljaar.  
  

 

maart Evaluatie  Team 
 Er zijn te weinig gegevens om het werken met Klasseplan te evalueren.  
  

 

april Besluit i.v.m. nieuwe schooljaar Directie 
 Komend schooljaar hervatten en evt. uitbreiden naar andere groepen.  
  

 

 

Meetbare resultaten 
In maart werkt iedere klas actief met Klasseplan en is dit geïntegreerd in het lespakket. 
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
De periode dat groep 7-8 met Klasseplan heeft gewerkt is goed bevallen. De app. zorgt voor het 
bevorderen van het reflectief vermogen van de leerlingen. Dit wordt volgend jaar hervat en 
uitgebreid. Op de studiedag van 28 sept zal Klasseplan besproken worden waarna ook de andere 
groepen het gaan inzetten. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Ieder kind kan zijn eigen leren bijhouden en de weektaak zichtbaar hebben op de eigen ipad. Voor de 
leerkracht zal dit minder administratieve last moeten geven. 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
Door de ziekte van de leerkracht 7/8 zijn de bovenstaande doelen niet behaald. Dit zal doorgezet 
worden naar schooljaar 2016-2017.  

Verbeteren 
P & O  |  RI&E 

Analyseren RI&E en actiepunten uitvoeren 

Tijdsplanning 

januari RI&E; uitwerking huidig plan en afname nieuwe 
inventarisatie  

Directie 

 Niet gerealiseerd 
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mei RI&E uitwerking huidig plan en afname nieuwe inventarisatie  Directie 
 Niet gerealiseerd 
  

 

 

Meetbare resultaten 
Er is een nieuwe meting uitgevoerd 
De actielijst is afgewerkt. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Huidige plan is geëvalueerd en bijgesteld.  
Actiepunten zijn uitgevoerd.  
Er heeft een nieuwe inventarisatie plaats gevonden. 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
Door tijdgebrek is de Ri&E niet uitgevoerd. Deze staat opnieuw voor schooljaar 2016-2017 gepland 

Ontwikkelen 
Personeel  |  Professionele cultuur  

Teamscholing SCAN traject 

Tijdsplanning 

februari Scan traject 1 Team 
 In de eerste Scanshow hebben alle medewerkers een kleur gekregen. Elke kleur staat 

voor rode, gele, blauwe en groene eigenschappen. Op welke manier kan men elkaar 
onderscheiden van anderen op basis van de eigenschappen van de kleur. Welke 
bijdrage leveren de verschillende talenten aan de communicatie en teamontwikkeling 
binnen het team.  

  
 

april Scans traject  2 Team 
 Belangrijke punten; 

 communicatie en gepersonaliseerd leren als vast punt op de agenda 
  

 

juni Scans traject  3 Team 
 Kleuren Caluwé besproken - team analyse geeft aan dat blauw/groen ‘overbelicht' is 

binnen ons team. Doorvragen is dus een belangrijk aspect. 
Vanuit de QuickScan ( wat kunnen we snel aanpakken en vinden we belangrijke 
aspecten?) kwamen een aantal punten naar voren om 'snel' resultaat te behalen. 
Samenwerken- overleggen ( opdracht met touw en blinddoeken) we passen de 
afspraken m.b.t. tot overleg, luisteren, besluiten nemen, leiderschap op een hele 
goede manier toe. 

  
 

juni Evalueren opbrengsten Scanshows Directie 
 Iedereen is bewuster bezig met 'de kleur' van de ander en kan hiermee rekening 

houden. 
  

 

 

Meetbare resultaten 
De collega's zijn tevreden over het gebodene en ervaren de meerwaarde ervan. 
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Evaluatie Meetbare resultaten 
De bijeenkomsten hebben inzicht gegeven in de 'kleuren' binnen het team en zorgen daardoor voor 
begrip. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Een versterking van de professionele cultuur is merkbaar aanwezig 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
De bijeenkomsten hebben inzicht gegeven in de 'kleuren' binnen het team en zorgen daardoor voor 
begrip. 

Ontwikkelen 
Communicatie  |  Leerlingen 

Opzetten leerlingenraad 

Tijdsplanning 

december Dvd kijken Klassebox Team 
 Iedereen heeft de dvd bekeken. 
  

 

januari Verkiezingen en vormen leerlingenraad Teamleider 
 Tot 28 januari kunnen de leerlingen die graag in de leerlingenraad willen, zich 

opgeven bij de groepsleerkracht. Op maandag 1 februari worden verkiezingen in de 
klassen gehouden. Uit elk leerjaar vanaf groep 3 zal één leerling gekozen worden.  

  
 

februari Opnemen leerlingenraad als onderdeel MT input Teamleider 
 Notulen uit de leerlingenraad worden systematisch na elke vergadering 

teruggekoppeld aan ouders (via nieuwsbrief en informatiebord), team en directie. 
Veranderpunten worden besproken en doorgevoerd.  

  
 

 

Meetbare resultaten 
Er is een actief betrokken leerlingenraad in april 16.  
Maandelijks overleg met teamleider 
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
Maandelijks vindt er een leerlingenraadsvergadering plaats met twee leerlingen uit elke groep (groep 
3 t/m 8). In totaal zitten er 6 leerlingen in de leerlingenraad en maandelijks is er overleg met de 
teamleider. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Een actief betrokken leerlingenraad. 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
-De leerlingenraad, de klassenvergaderingen en de terugkoppeling naar de klassen/ ouders en team 
verloopt voldoende. De doorgevoerde veranderingen zijn effectief. Leerlingen voelen zich betrokken 
en medeverantwoordelijk voor de school.  
-Statuut voor 2016-2017 is opgesteld moet nog worden besproken met leerlingen en ouders. 
 


