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Evaluatie borgingstaken 

Afgerond 

Borgen: Verkeersveilige school  
Structureel extra verkeersactiviteiten.Fietsen controles.Betrokken ouder voor verkeersveiligheid 

september plannen projecten Verkeerscoordinator 
 

Er is een fietskeuring geweest.  
Er zijn vanuit de verkeerslabel projecten gepland.  
In juni houden we een verkeersweek.  

  
december Controle veilige verkeerssituatie Directie 
 

De directie en teamleider controleren als zij op school zijn of de ouders netjes 
parkeren.  
 
Bij onveilig gedrag van de ouders worden de ouders daar op aangesproken.  

  
februari Controle veilige verkeerssituatie Directie 
 De directie en teamleider controleren als zij op school zijn of de ouders netjes 

parkeren.  
Bij onveilig gedrag van de ouders worden de ouders daar op aangesproken.  

  
april Schoolbreed project verkeersweek Verkeerscoordinator 
 

De verkeersweek is verplaats naar eind juni.  
In de verkeersweek zal de politie langs komen voor extra controles voor het 
parkeren en dragen van gordels.  
De leerlingen zullen samen met de agent snelheidsmetingen gaan uitvoeren.  
De projecten vanuit VVN zijn aangeboden in verschillende weken in het 
schooljaar 2016-2017.  

  
mei Controle veilige verkeerssituatie Directie 
 

De directie en teamleider controleren als zij op school zijn of de ouders netjes 
parkeren.  
 
Bij onveilig gedrag van de ouders worden de ouders daar op aangesproken.  
Binnen de stichting heeft een werkgroep een nieuwe digitale 
verkeersmethode ontworpen. Wij gaan deze methode vanaf het schooljaar 
2017-2018 inzetten.  

  
 
Borgen: Groepsbespreking volgens zorg- en borgkalender  

oktober Groepsbespreking  Intern begeleider 
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Begin oktober is er voor alle groepen een groepsbespreking geweest in het 
kader van de Gouden Weken, en daarnaast een check of alle leerlingen die 
een meer speciale onderwijsbehoefte hebben, in beeld zijn en de begeleiding 
krijgen die nodig is. 
Eind november staat de eerste volledige groepsbespreking gepland waarin 
naast het pedagogische deel, ook naar de didactische ontwikkeling van de 
groepen gekeken zal worden. 
Uit deze groepsbespreking zullen kinderen indien gewenst, verder gevolgd 
worden in het ZAT en CLB-overleg 

  
november Groepsbespreking Intern begeleider 
 Eind november is er voor alle groepen de eerste formele groepsbespreking geweest. 

Vanuit deze groepsbespreking zijn een aantal kinderen ingebracht in de 
leerlingbespreking (zie ParnasSys 04) 
Op groepsniveau hebben we gekeken naar de vorderingen van Begrijpend Lezen en 
Rekenen/Wiskunde. Schoolbreed stellen we vast dat onze rekenopbrengsten dalend 
zijn. We zullen in teamvergaderingen met de begeleiding van Exova/Math verder 
moeten bekijken waardoor dit komt. 
De eerste ervaringen met het afnemen van de Boom-schoolvaardigheidstoetsen zijn 
besproken. De meeste kinderen ervaren de nieuwe toetsen als werkbaar, maar met 
name de rekentoetsen leveren frustratie op omdat er rekenvaardigheden getoetst 
worden die nog niet behandeld zijn. 

  
februari Groepsbespreking Intern begeleider 
  
  

 
Borgen: Herhalingscursus Bedrijfshulpverlening 

november Scholing plannen BHV Teamleider 
 

Alle medewerkers hebben de cursus bedrijfshulpverlening gevolgd.  
Aandachtspunt vanuit de cursus is om het fietsenhok op slot te doen.  

  
 
Verbeteren: Cooperatief leren 
De leerkrachten zetten regelmatig en systematisch coöperatief leren in, waarbij collegiale consultatie 
een grote rol speelt naar aanleiding van duidelijk geformuleerde hulpvragen.  

april Coöperatieve werkvomen in protocollen Intern begeleider 
 

Protocol klassenmanagement wordt in het schooljaar 2017-2018 besproken. Dit 
is in het schooljaar 2016-2017 niet gelukt i.v.m. de vele wisselingen.  

  
 
Ontwikkelen: Opzetten leerlingenraad 
Een actief betrokken leerlingenraad. 

juni Agenderen voor MT overleg Directie 
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 De leerlingenraad loopt op dit moment goed.  
We kunnen dit traject nu afsluiten en overgaan tot borging van de leerlingenraad.  
Wat moet er geborgd worden:  
De statuten van de leerlingenraad, deze staat op de brin in het mapje geledingen - 
leerlingenraad.  
De kaartjes voor de klassenbox, deze staat op de brin in het mapje geledingen - 
leerlingenraad. 
De leerlingenraad wordt ieder jaar opnieuw gekozen aan het begin van het schooljaar.  
  
De leerlingenraad wordt een week voor het koffie-uurtje gepland zodat vragen, 
opmerkingen van  leerlingen kunnen dan direct meegenomen worden naar de ouders.  
  
  

  
 
Borgen: Klassenmanagement 

juli protocol klassenmanagement Team 
 

Dit punt wordt meegenomen naar het schooljaar 2017-2018 omdat er veel 
nieuwe leerkrachten gaan komen.  

  
 
Niet afgerond 

Ontwikkelen: Teamscholing SCANtraject 
Een versterking van de professionele cultuur is merkbaar aanwezig 

mei Opnemen afspraken in borgingscyclus Directie 
  
  

 
Borgen: Groepsbespreking volgens zorg- en borgkalender  

juni Groepsbespreking  Intern begeleider 
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Ontwikkelen 
Onderwijs & identiteit  |  rekenonderwijs 

Ontwikkelen gepersonaliseerd leren (M4th van Exova) 

Tijdsplanning 

oktober Scholing Math - leergesprekken (mb - bb) Teamleider 
 We hebben tijdens deze vergadering de volgende punten afgesproken.  

- We willen dat de doelen zichtbaar zijn voor alle kinderen. 
- Duidelijk document waarin de leerkracht ook inzichtelijk heeft welke kinderen waar 
zijn 
- We willen een eenduidig formulier voor de leergesprekken.  
- We willen de leergesprekken wegzetten in Parnassys.  
 

  
november Terugkoppeling in team vergadering "wat doe je aan 

gepers. onderwijs?" 
Team 

 Waar willen we de komende periode aan werken:  
- We willen starten met een portfolio voor alle leerlingen van groep 3-8. 
- We hebben hiervoor een map voor iedere leerling nodig en tabbladen. Deze zullen 
worden gehaald bij de Action.  

  
december Observatie in de klassen gericht op gespresonaliseerd 

leren ( Hanneke) 
Teamleider 

 Deze observaties zijn niet doorgegaan.  
  
december Terugkoppeling in team vergadering "wat doe je aan 

gepers. onderwijs?" 
Team 

 Tijdens deze vergadering hebben we gekeken wat we nog nodig hebben om verder te 
kunnen werken met Math. 
- De leerkrachten willen meer grip hebben op het proces van de kinderen. 
- De leerkrachten willen een doorgaande lijn hebben voor het gepersonaliseerd leren 
binnen de school.  
- De leerkrachten willen meer en beter analyseren.  
 - De leerkrachten willen meer aandacht besteden aan de cruciale leermomenten 
- De leerkrachten willen langer handelen in de concrete fase. We werken nu vaak te 
snel naar de abstracte fase.  
  
  

  
februari Terugkoppeling in team vergadering "wat doe je aan 

gepers. onderwijs?" 
Team 
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Twee leerkrachten geven een presentatie over hoe we onszelf en de leerlingen meer 
structuur kunnen bieden: 
- Ze hebben een planning voor automatiseren gemaakt voor groep 3 t/m 8 als 
leidraad voor een schooljaar van 40 weken (zie bijlage)  
- Ze hebben een jaarplanning gemaakt voor groep 4-6 (zie bijlage)  
  
Waar willen we de komende tijd aan werken:  
- We willen de resultaten van de kinderen nog beter noteren.  Hoe kunnen we dat 
wegzetten? Wat wordt er gevraagd van de kinderen?  
- We gaan dit wegzetten in de notitie leergesprek in Paranassys. Deze notitie is tijdens 
de vergadering direct aangepast zodat de notitie leergesprek beter aansluit bij de 
wensen van de leerkrachten.  
  
Begeleiders gepersonaliseerd leren; Hanneke/Alieke: 
-Als leerkracht heb je nu ook de mogelijkheid om in math in te loggen als leerkracht 
en dan per kind een doel afvinken. 
-Alle doelen in Math worden bij langs gelopen. Ze gaan controleren dat wat onder 
een doel staat, ook past bij het doel? 
  
Wat gebeurt er nu in de groepen: 
 Groep 1-2: 
Werkt met rekenen aan de hand van met sprongen vooruit 
  
 Groep 3-4: 
- Werkt met rekenen in circuitvorm. Er is veel  niveau verschil in de groep. 
- Tijdens het leergesprek al werkbladen kopiëren en in de grote klassenmap doen. 
Kinderen zoeken dan bij hun eigen naam hun werk op. Daar kunnen ze dat wel twee 
weken mee vooruit.’’ 
  
 Groep 5-6: 
- Werkt met een rekencircuit. 
- Leerkracht kiest samen met de leerlingen een domein, aan de hand van 
leergesprekken. 
- Basisvaardigheden missen vaak bij kinderen. De basis moet gewoon goed zijn!! 
Memoriseren en automatiseren. 
 
 
Door een leerkracht worden meerdere voorbeelden genoemd waarin duidelijk wordt 
dat er meer met concreet materiaal moet worden gewerkt. 
  
We hebben ouders vorig jaar onvoldoende meegenomen in het proces van het 
gepersonaliseerd leren. 
Tip van de Mib'er : 
- Kinderen in de klas laten vertellen wat ze doen in de klas en waarom ze zo rekenen.  
- Basisvaardigheden inzichtelijk maken voor de kinderen. In de klaslokalen voor de 
groep zelf, en later door de school heen voor alle groepen. 
- Leerlijn inzichtelijk maken in de gang. 
   Hoe? Wat moet ik dit jaar leren? 
- We willen dit inzichtelijk maken door middel van een boom.  
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Tips om informatie en ideeën op te doen.   
www.fi.uu.nl/rekenlijn 
www.digilijnrekenen.nl 
  
We willen rekenen vaker terug laten komen in de vergaderingen.  
We willen de thema weken vast zetten in een jaarplanning. Ook in de brin zetten. 
Zodat het terug te vinden is. 
  
  

  
april Terugkoppeling in team vergadering "wat doe je aan 

gepers. onderwijs?"  
Team 

 
 Deze vergadering is verschoven naar juni.  
We gaan verder met de ingezette lijn.  

  
juni Terugkoppeling in team vergadering "wat doe je aan 

gepers. onderwijs?"  
Team 

  
  

Meetbare resultaten 
- alle groepen hanteren een planning voor leergesprekken 
- alle groepen hanteren een formulier leergesprekken  
- de leergesprekken worden op eenduidige manier weggezet in registratie systeem 
- leerkrachten hebben duidelijk zicht op de leerlijnen en doelen per leerjaar. 
- er wordt minimaal 1x per week gebruik gemaakt van concreet materiaal ter ondersteuning van het 
leerproces. 
- er wordt gebruik gemaakt van een portfolio waarin documenten/werkstukken van kinderen worden 
opgeslagen. 
- ouders worden gedurende deze ontwikkeling meegenomen in het proces (dmv nieuwsbrief, koffie 
uurtjes, terugkoppeling in MR) 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
- Leergesprekken worden gevoerd n.a.v. vastgestelde doorgaande lijnen en doelen.  
- Doorgaande lijn in de notities van de leergesprekken in ParnasSys. 
- Inzet van concreet materiaal. 
- We werken thematisch en vanuit de leerlijnen.  
- We gaan een portfolio ontwikkelen waarin kinderen hun werk verzamelen. 
 

Implementeren 
P & O  |  Klassenmanagement 

Klasseplan 

Tijdsplanning 

september Scholing gebruik Klasseplan (door OOT) Teamleider 
 Er is een teamscholing verzorgd door het onderwijs ondersteuningsteam (OOT). 
  
oktober Vervolg scholing gebruik Klasseplan ( door OOT) Teamleider 
 De leerkrachten en leerlingen oefenen op dit moment met Klasseplan. De doelen van 

Exova worden gekoppeld aan Klasseplan. 
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jan - mar Tussen evaluatie gebruik Klasseplan Team 
 11 januari 2017 

De leerkrachten van groep 1-6  geven op dit moment aan dat er geen behoefte is aan 
het uitproberen van Klasseplan. De leerkrachten geven aan dat het op dit moment 
veel extra werk is doordat jaarplanningen aangepast moeten worden. De 
leerkrachten missen op dit moment de vaardigheid om goed met Klasseplan te 
werken. Er is besloten dat alleen groep 7-8 verder gaat met Klasseplan. Groep 1 t/m 
6 gaat door met de ‘oude’ weektaak en gebruikt daarvoor het format die in de Brin 
staat. 
Vergadering van 27-02-2017 gaat naar dinsdag 28-02-2017 i.v.m. Rick zijn 
aanwezigheid voor Klasseplan. Er zal een gesprek zijn met Wendy, Thomas en Rick 
over Klasseplan op dinsdag 27 februari. We gaan het in dit gesprek hebben over waar 
groep 7-8 op dit moment tegen aan loopt en hoe we Klasseplan in het schooljaar 
2017-2018 kunnen implementeren in groep 3-6. 

  
maart Evaluatie  Team 
  
  
april Besluit ivm nieuwe schooljaar Directie 
 

We gaan in het nieuwe schooljaar met groep 4-8 starten met Klasseplan.  
De leerkracht van groep 8 zal hier de andere leerkrachten in gaan begeleiden.  

  
Meetbare resultaten 
In maart werkt iedere klas actief met Klasseplan en is dit geïntegreerd in het lespakket. 
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
Dit hebben we niet gehaald i.v.m. de vele ziekte en afwezigheid van leerkrachten.  
  
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Ieder kind kan zijn eigen leren plannen en bijhouden, hierdoor heeft de leerkracht minder 
administratieve last. 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
Deze wordt doorgeschoven naar juni 2018. 
 

Verbeteren 

P & O  |  RI&E 

Analyseren RI&E en actiepunten uitvoeren 

Tijdsplanning 

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

Dit is verschoven naar juni 2017. 

  
mei RI&E uitwerking huidig plan en afname nieuwe inventarisatie  Directie 
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Dit wordt verschoven naar juli. 

  
juli Analyseren en uitwerken RI&E directeur- teamleider  
  
  

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. 
 

Verbeteren 

P & O  |  marketing 

PR van de school 

Tijdsplanning 

augustus Raamposter voor de leerlingen bij start schooljaar Teamleider 
 Raamposter is uitgedeeld. We hebben van 6 leerlingen/ gezinnen een foto gekregen. 

Hoe kan het zijn dat er zo weinig respons is gekomen? Het heeft wekelijks in de 
nieuwsbrief gestaan. De uiterste datum is nog een keer verzet. Leuk om dit nogmaals 
te doen voor de zomervakantie van 2017. 

  
sep - okt Promotie kraam op de buurtmarkt Teamleider 
 Wij zijn aanwezig geweest bij de buurtmarkt. We hebben hier contact gelegd met de 

buurtvereniging NoorderPark. We gaan samen kijken of we verbinding met elkaar 
kunnen krijgen met verschillende activiteiten. 

  
sep - jun Flyers verspreiden Team 
 De Flyers zijn gemaakt en als eerste uitgedeeld op het buurt/wijkfeest van het 

NoorderPark. De leerlingen van groep 3-4 hebben de flyers in de wijk verspreid. De 
Flyers worden nog verspreid bij de verschillende instanties in de wijk. Dit zal 
plaatsvinden in januari 2017. 

  
oktober PSZ inventariseren en contact leggen Teamleider 
 Regelmatig bezoeken wij de peuterspeelzaal. We hebben de peuterspeelzaal 

uitgenodigd voor de lichtjes avond. Contacten verlopen beter. Samenwerking kan nog 
meer gecontinueerd worden. We gaan hiermee in overleg met de gemeente en het 
bestuur omdat we in 2018 een A1-school gaan worden. Dit betekent dat de 
peuterspeelzaal geïntegreerd wordt bij onze school. 

  
december Kerstmarkt Teamleider 
 In oktober 2016 kwam er een spontaan idee om een kerstmarkt te organiseren.  

De kerstmarkt is georganiseerd met het team en de oudervereniging.  
In een zeer korte tijd is er een mooie markt neergezet.  
  
De opkomst was goed. De opbrengst van de markt komt ten goede van de nieuwe 
schoolshirts en is voor het vernieuwen van het schoolplein.  
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januari Aanhanger voor de school met reclame  Directie 
 

De aanvraag van de aanhanger loopt nog. We hopen dat dit aan het begin van 
het schooljaar 2017-2018 is gerealiseerd.  
We zijn nu aan het kijken welke bedrijven er reclame willen maken op de 
aanhanger.  

  
februari Vernieuwen van het schoolplein Teamleider 
 Er is al geruime tijd een budget voor het vernieuwen van het schoolplein.  

  
We gaan samen met BoerPLAY onderzoeken wat ervoor nodig is om een uitdagende 
speelplein te creëren voor alle leerlingen.  
We hebben een schoolpleincommissie in werk gesteld om op die manier draagvlak te 
creëren. 
De leerlingen gaan tijdens een klassenvergadering overleggen wat zij graag zouden 
willen met het vernieuwde plein.  
  
Het vernieuwde schoolplein zal rond oktober 2017 klaar zijn.  

  
feb - mar Facebook introduceren Teamleider 
 Tijdens de teamvergaderingen is er al meerdere keren gesproken over een Facebook 

account voor de school.  
We willen inventariseren of het haalbaar is om dit ook voor de Maria in Campisschool 
aan te maken.  
De teamleider gaat informatie in winnen bij de Mariaschool in Eelde om te vragen 
hoe zij dit hebben ingericht.  
De teamleider zal een advies vragen aan de MR van de Maria in Campisschool.  

  
maart Facebook account Teamleider 
 De MR heeft een positief advies afgegeven voor een facebook account mits de 

leerlingen onherkenbaar in beeld komen.  
Er is contact geweest met de teamleider van de Mariaschool in Eelde en die wil ons 
helpen bij het opzetten van een facebook account voor de Maria in Campisschool.  
Alle ouders zullen worden geïnformeerd over de facebook account.  
De teamleider zal de berichten op de account controleren.  
  

  
mei PR van de school Teamleider 
 

De Facebook account loopt prima, wordt veel bekeken.  
De contacten met de Peuterspeelzaal verlopen beter. Vanaf 1 januari zal de 
peuterspeelzaal onder de verantwoordelijkheid van de Maria in Campisschool 
gaan vallen.  
 
Op dit moment zien we hierdoor nog niet meer aanmeldingen van nieuwe 
leerlingen. Wel zijn er meer aanmeldingsgesprekken maar dit heeft nog niet 
geleidt tot meer aanmeldingen.  

  
Meetbare resultaten 
- Flyer maken als PR ( verspreiden in bieb, wachtkamers, buurt, beurs voor ouders en kinderen). 
- Beter contact met peuterspeelzalen 9 omliggende peuterspeelzalen bezoeken als MT). 
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- Meer samenwerking peuterspeelzaal in de school (samen lezen, samen activiteiten). 
- Regelmatig ( 1 x per maand) contact met de krant. 
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
- Er is een flyer gemaakt en verspreid in de buurt.  
- De peuterspeelzalen zullen vanaf 1 januari 2018 vallen onder de verschillende schoolbesturen.   
- De peuterspeelzaal "De Mallemolen" zal in ons eigen beheer komen.  
- Er is regelmatig contact met de krant als hiervoor een aanleiding is.  
  
  
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Instroom van minimaal 10 kleuters. 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
 
 
- De instroom is op dit moment 3 peuters en 3 leerlingen van de internationale schakel klas.  
- We hebben in het schooljaar 2016-2017 5 zij-instromers niet aangenomen bij ons op school. We 
hebben hiervoor gekozen omdat dit niet wenselijk was voor onze eigen leerlingen en we dan niet de 
zorg aan alle leerlingen kunnen bieden die ze nodig hebben.  
  
 

Ontwikkelen 

P & O  |  marketing 

Communicatiemiddel naar ouders 

Tijdsplanning 

september Online demo over social schools Teamleider 
 Online demo  

Waarom een ouderportaal? 
Alle communicatie op 1 plek (nieuwsbrief, agenda en berichten) 
 
Het is veilig, 
Iedereen logt in met eigen inlogcodes. 
 
In de hoofdgroep wordt algemeen nieuws geplaatst. 
 
Leerkracht is de baas in eigen ‘’groep’’. 
Ouders worden automatisch bij de juiste groep gezet. Je kunt ouders ook bepaalde 
rechten geven.  
 
Wat houdt het Social scools pakket in? 
- Oudercommunicatie 
- Kinderportfolio 
- Boven-schoolse communicatie 
 
Mochten we in zee gaan met Social scools, dan komen ze nog langs om het één en 
ander  
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november mogelijk implementeren communicatiemiddel naar ouders 
als pilot 

directeur- teamleider  

 We stellen het implementeren uit naar het schooljaar 2017-2018.  
Social Schools is het portfolio nog aan het ontwikkelen en daar willen we opwachten. 

  
februari Tussenevaluatie werking communicatiemiddel naar ouders directeur- teamleider  
 

Deze evaluatie verplaatsen naar oktober 2017.  

  
juni Eindevaluatie werking communicatiemiddel naar ouders directeur- teamleider  
 

Deze evaluatie verplaatsen naar januari 2018. 

  
Meetbare resultaten 
Aan het eind van het jaar ligt er een goed werkende communicatiemiddel, die alle leerkrachten en 
ouders gebruiken.  
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
Dit wordt verplaatst naar juni 2018. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
We willen één lijn voor de hele school qua communicatiemiddel. Het liefst waar ouders geïnformeerd 
kunnen worden, maar waarin je ook bijvoorbeeld hulp kunt vragen. Een interactieve 
communicatiemiddel. Daarnaast willen we graag een communicatiemiddel dat door de hele stichting 
wordt gebruikt. 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
We hebben voor Socialsschools gekozen.  
In juni 2017 zal de directie en ict'er uitleg krijgen over Socialschools.  
Socialschools zal in het schooljaar 2017-2018 worden geïntroduceerd bij ouders.  
 


