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Inleiding  
 
Schooljaar 2015-2016 was het vervolg op een roerige periode voor basisschool De 
Hien. Er vond een kwaliteitsonderzoek plaats door BMC eind schooljaar 2013-2014 
en een inspectiebezoek in september 2015. Een nieuwe IB’er startte in september 
2015. In januari 2016 nam de huidige directeur afscheid. 5 maanden was er een 
interim directeur en per 1 juni is er een nieuwe, startende schoolleider.  
Dit jaarverslag geeft een beeld van hoe de stand van zaken nu is op De Hien. In dit 
verslag zijn geen verbeteracties geformuleerd, deze zijn te vinden in het jaarplan 
2016-2017, wat direct een gevolg is van de analyses en conclusies in dit 
jaarverslag.  
Met goede moed en vertrouwen zijn we een visie- en profileringstraject ingegaan 
o.l.v. Aletta van der Stee. Op 11 juli heeft de eerste bijeenkomst met het nieuwe 
MT plaats gevonden.  

Evelien Buis  
Schoolleider CNB De Hien  
juli 2016  
Algemene gegevens schooljaar 2015-2016  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 Leerlingaantal:  

 

Jaar (1 okt) Aantal Verschil 

2014-2015 197 -13

2015-2016 182 -15

2016-2017 (verwacht) 168 -14

Aantal

Leerlingaantal 1 juli 2016 191

Kindkenmerk                                                
groep: 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal

%

Leerlingen
1
7

1
9

2
3

2
9

2
3

2
3

2
7

2
1 182

Weging 0 1 2 5 3 3 1 0 15 8%

Andere thuistaal 0 1 1 1 2 1 1 0 7 4%

Hoogbegaafden (IQ > 120) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

IQ lager dan 75 1 0 0 0 1 1 0 0 3 2%

Gediagnosticeerde dyslexie 0 0 0 1 0 1 0 2 4 2%

Gediagnosticeerde dyscalculie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

Arrangement vanuit BEPO 1 0 0 2 2 1 0 1 7 4%

   

Eigen 
leerlijn/
OPP  

Verwijzi
ng 
SO/SBO  

Groep Totaal lln Aantal  % Aantal % 

1 17 1 0.5% 0 0%

2 19 0 0% 1 0.5%

3 23 0 0% 0 0%

4 29 2 0,7% 0 0%

5 23 2 0.9% 1 0,4%

6 23 1 0,4% 0 0%

7 27 0 0% 0 0%

8 21 1 0.5% 0 0%

Totaal 182 7 4% 2 1%
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Zittenblijven groep 3 t/m 8  - aantal ll dat het betreffende schooljaar voor de 2e keer 
doet. (inspectie norm < 3 %) 

 Verlenging (inspectienorm <12%) 

Jaar
Aantal 
lln

Gr 
3 Gr 4

Gr 
5

Gr 
6 Gr 7 Gr 8 Totaal %

               
zittenblijv
en  

2013-201
4 210 6

2014-201
5 197 3

2015-201
6 182 1 1 0 0 0 0 2

2016-201
7 167 0 0 0 0 0 0 0

Percentage leerlingen van 12 jaar of ouder op 1 okt 2015 (norm < 
5%)

Jaar Aantal lln Aantal lln %

    >12 jaar  

2013-2014 210 0 0%

2014-2015 197 0 0%

2015-2016 182 0 0%
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Kleuterverlenging  

Adviezen VO 

Deel A:  Evaluatie opbrengsten  

Analyse Centrale Eindtoets 2016  

Jaar Aantal lln Aantal  lln % Aantal 

Groep 3 >7  jr op  1 okt zittenblijvers

2013-2014 28 1 3,6% 0

2014-2015 29 0 0% 3

2015-2016 23 0 0% 1

Jaar
Aantal 
lln gr 1

Aantal 
verleninge
n

%
Aantal  
lln gr 2

Aantal  
verlengingen %

2013-2014 15 0 0% 32 6 19%

2014-2015 15 3 20% 25 4 16%

2015-2016 17 0 0% 19 2 11%

School 
jaar VMBO VMBO

VMB
O VMBO VMBO VMBO HAVO HAVO/

VW
O

Tota
al 

Basis Kader/
Kade
r Kader/ TL TL/   VWO    

  Basis   TL   HAVO        

2014-1
5 6 6 7 6 4 29

LWOO 6 21%

2015-1
6 5 6 4 6 21

LWOO 2 10%
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Kijkend naar de ongecorrigeerde standaardscores van afgelopen jaren, is te zien dat De 
Hien 2 jaar op rij boven de ondergrens scoort en in 2016 boven het landelijk gemiddelde. 
Het is interessant en relevant om te ontdekken welke succesfactoren hieraan ten grondslag 
liggen, evaluerend op het plan van aanpak dat is beschreven voor groep 8 in het afgelopen 
jaar.  

 
 
Behaalde groepsscores per vakgebied met niveau: 
CITO Begrijpend Lezen B8: 51,1 (III)  CITO Spelling B8:  144,6 (I+)  
CITO Rekenen-Wiskunde B8: 113,6 (I)  CITO Werkwoordspelling B8: 109,3 (II)  
CITO Woordenschat B8:  96,0 (III)  CITO DMT B8:   101,8 (I)  
 

Behaalde groepsscores op de Centrale Eindtoets 2016: 
 

. 

 
  

Jaar % gew. 
lln

Onder  
grens

Landelijk 
Gemid-
delde

Score 
schoo

l

Bove
ngren

s

2014 (onge. standaardscore) 10% 533,7 535,7 531,7 531,
7

2015 (onge. standaardscore) 11% 533,5 535,5 534,1 537,
5

2016 (onge. standaardscore) 8% 534 536 536,4 538
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Conclusies 
Op basis van de cito B8 afname, mogen bovengemiddelde scores verwacht worden 
op de centrale eindtoets voor rekenen en spelling. Dit wordt bevestigd door de 
uitslag. Het onderdeel ‘taal’ bestaat uit de onderdelen lezen, taalverzorging, 
woordenschat en schrijven. De onderdelen van lezen (begrijpend lezen, opzoeken 
en samenvatten) scoren onder het gemiddelde, dit bevestigt de lage III-score 51,1 
(range 51.0 – 54.3) van de B8 begrijpend lezen. De score op het onderdeel 
woordenschat daarentegen is bovengemiddeld.  

Mogelijke verklaringen per onderdeel: 
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-Modellen van begrijpend leesteksten door leerkracht van groep 8, weinig tot geen 
zelfstandige verwerking.  
- Te weinig instructie en oefening in interpunctie. 
- Aandacht voor rekenonderwijs in de vorm van studiedagen, lesson studies en 
klassenbezoeken zijn terug te zien in de resultaten.   

Aandachtspunten voor jaarplan 2016-2017:  
-Focus op begrijpend lezen schoolbreed: modelling, aandacht voor aanleren van 
strategieen en de verwerking van een les.  
- Leerlijn interpunctie bekijken of dit nu een compleet aanbod is. Zo nee, aanvullen met 
instructie en materiaal.  

Entreetoets groep 7  

Behaalde groepsscores per vakgebied met niveau: 
CITO Spelling E7:    143,1 (I) CITO DMT E7:   95,5 (II)  
CITO Rekenen E7:  107,0 (II) CITO Werkwoordspelling E7: 100,6 (II)  
CITO Woordenschat E7:     97,1 (I)   

Conclusie 
Een bovengemiddeld niveau op alle vakgebieden. Het gemiddelde aantal goed is 130.9 
(landelijk gemiddelde 115,1). De school heeft de indruk dat de entreetoets een uitslag laat 
zien die aan de hoge kant is. De cito afname E7 laat II-scores zien op rekenen, DMT en 
werkwoordspelling, wat een realistischer beeld geeft van deze groep.  
Tussenopbrengsten E-afname groep 1 t/m 7  
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Begrijpend lezen – CITO M-afname januari 2016 4 t/m 7, E-afname juni 2016 groep 3:  
 

Vaardigheidsgroei schooljaar 2015-2016:  
 
Groep 4:  vaardigheidsgroei:  10 (M4-E4)  landelijk gemiddelde: 6  
Groep 5: vaardigheidsgroei:    5 (E4-M5)  landelijk gemiddelde: 7  
Groep 6:  vaardigheidsgroei:    4 (M5-M6)  landelijk gemiddelde: 6  
Groep 7:  vaardigheidsgroei:    9 (M6-M7)  landelijk gemiddelde: 12 
Groep 8:  vaardigheidsgroei:    7 (M7-B8)  landelijk gemiddelde: 9 

Conclusie:  
Alleen in groep 3 is het groepsniveau begrijpend lezen voldoende. Kijkend naar de 
vaardigheidsgroei (niet bekend van groep 3), is de conclusie dat de vaardigheidsgroei van 
de groepen 5 t/m 8  2 a 3 punten onder het landelijk gemiddelde ligt. Deze groepen zijn 
onvoldoende vooruitgegaan.  
Groep 4 heeft weliswaar een bovengemiddelde groei van het afgelopen half jaar, maar het 
niveau van de groep is onvoldoende. Dit betekent dat zij als groep van een zeer 
onvoldoende niveau afkomen.  
Er zijn afgelopen schooljaar geen eenduidige afspraken gemaakt over het lesaanbod en 
gebruik van nieuwsbegrip en de bijbehorende toetsen. Niet alle leerkrachten gebruiken 
modelling. Er zijn geen eenduidige afspraken over het gebruik en het aanleren van 
strategieën.  
Plan van aanpak/actiepunten -> jaarplan 2016/2017   
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Groepsanalyses per jaargroep:  

Groep 3:  
 

!  

Groep 4:  
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Groep 5:  

!  
 
Groep 6:  
Groep 7:  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!  
 

Conclusies n.a.v. de tussenopbrengsten en groepsanalyses  
 
Groep 3, 5 en 7  
Over het algemeen kan gesteld worden dat de groepen 3, 5 en 7 bovengemiddelde 
resultaten behalen op de vakgebieden technisch lezen, spelling, rekenen en woordenschat.  
Bij groep 3 is het opvallend dat het groepsniveau van technisch lezen en woordenschat 
(lage II) beduidend lager liggen dan de resultaten van rekenen en spelling (I).  
Bij groep 5 is er een dalende lijn voor het vakgebied rekenen te zien – nu een lage II.  Het 
eerste halfjaar lag de gemiddelde vaardigheidsgroei 3 punten onder het landelijk 
gemiddelde. Het 2e halfjaar lag de gemiddelde vaardigheidsgroei 1 punt boven het 
landelijk gemiddelde. 
Bij groep 7 is er sprake van stijgende lijnen voor de 3 vakgebieden spelling, rekenen en 
woordenschat. Voor technisch lezen is er een dalende lijn van niveau I naar II. De 
vaardigheidsgroei lag in het eerste halfjaar 4 punten onder het landelijk gemiddelde, het 
2e halfjaar lag de vaardigheidsgroei 2 punten boven het landelijk gemiddelde.  

Groep 4  
In groep 4 is een wisselend beeld te zien: DMT laat een licht stijgende lijn zien, het 
groepsniveau ligt nu op een lage III. Het niveau van woordenschat is vooruitgegaan van een 
III naar een lage I.  
Daarentegen is rekenen achteruit gegaan van een gemiddelde II naar een hoge III. De 
leerkrachten zeggen hierover in hun presentatie analyse opbrengsten E-afname:  
‘Lastig de redactiesommen, veel fouten in de categorieën. Focus zou moeten zijn: tafels 
herhalen, automatiseren, optellen en aftrekken over het tiental, meten tijd en geld.’ 
Spelling laat een achteruitgang zien naar een laag IV niveau. Hier hebben we nu geen 
verklaring voor.  
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Groep 6  
Groep 6 laat een dalende lijn zien op alle vakgebieden. De niveaus van de vakgebieden 
rekenen, spelling en DMT zijn nog op bovengemiddeld niveau (min. hoge III).  Het niveau 
van woordenschat is gedaald van een hoge II naar een lage III. Het niveau is beneden het 
landelijk gemiddelde:  
 
De gemiddelde vaardigheidsgroei woordenschat (4 punten) lag in het eerste half jaar 3 
punten onder het landelijk gemiddelde. Het tweede half jaar lag de gemiddelde 
vaardigheidsgroei woordenschat minder dan een halve punt onder het landelijk 
gemiddelde. De leerkracht heeft de volgende interventies gedaan gedurende het tweede 
half jaar: woordmuur, gedurende 5 dagen woorden aanbieden/herhalen, zinnen maken met 
de woorden van de week. Het lijkt dat de groep een gemiddelde groei op woordenschat 
kan halen, mits de leerkracht het onderwijsaanbod goed afstemt op de groep.  

Uit het verbeterplan 2014-2016  - deel 2015-2016:  
Voor het basisonderwijs gelden twee typen referentieniveaus: 

▪ 1F: Het Fundamentele niveau. 

Het niveau dat alle leerlingen aan het eind van de basisschool moet kunnen bereiken. 
‘Deze doelen zijn beheersingsdoelen. Leerlingen moeten deze doelen ook echt 
bereiken (voor 80% beheersen), dus niet alleen maar aangeboden krijgen’ (Noteboom, 
2009). Het betreft hier kinderen die uitstromen naar BBL of KBL. 

▪ 1S: Het Streefniveau.  

Het betreft hier kinderen die uitstromen naar VMBO TL of hoger.  
 

 

Evaluatie Hien 1f/1s niveau voor rekenen en begrijpend lezen  
21 leerlingen hebben de CITO eindtoets gemaakt.  
3 leerlingen hebben het 1F niveau voor rekenen niet behaald. Deze 3 leerlingen 
hebben ernstige rekenproblemen en kregen aanbod middels een eigen leerlijn.  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% leerlingen wat 1F, 2F of 1S niveau 
beheerst:  

Vakken 1F (doel > 
90%)

2F 1S

Lezen 100% 71%

Taalverzorging 95% 62%

Rekenen 86% 52%
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Deel B: Evaluatie deelgebieden uit het verbeterplan 2014-2016  - deel 
2015-2016  

Schematische Planning Schooljaar 2015-2016. 

Evaluatie van de gemaakte planning op basis van het hernieuwde inspectierapport (sep 
2015) en advies van SchoolaanZet :  

Rood is niet behaald.  
Groen is behaald.  

2.1 LEERSTOF 

2.1.1 Rekenen. 
Bij de start van dit cursusjaar zijn we begonnen in de nieuwe rekenmethode Wereld in 
Getallen 4. Invoering vindt plaats in alle groepen. Alle leerkrachten hebben een webbinar 

DEELGEBIED 1e halfjaar (aug – feb) 2e halfjaar (feb – juli)

LEERSTOF SchoolaanZet conferentie 
rekenen/taal teambreed 
volgen. 
Rekenen: invoering WIG 

Voortgezet techn i sch 
lezen: scholing werkgroep

Rekenen: vervolg invoering 
WIG 
Voortgezet technisch 
lezen: keuze nieuwe 
methode:  
Leespad -> remedierend 
leesgebruik 

LEERKRACHTVAARDIGHEDEN Observatie instrument 4+9 
Lesson Study 1e ronde 
PAP

Observatie-instrument 4+9 
Lesson Study 2e ronde 
PAP -> enkele leerkrachten 

ZORG EN BEGELEIDING WMK sociale veiligheid 
afnemen 
PBS opstarten 
Kleuterobservatiesysteem 
Groepsplannen 
OPP’s in de praktijk

PBS -> Kwink  
Kleuterobservatiesysteem 
Groepsplannen -> 
groepsoverzichten en 
logboek 

L E I D I N G G E V E N A A N 
VERANDERING

K w a l i t e i t s h a n d b o e k 
verzamelen 

Rol ib/dir/boco 
Gesprekscyclus

Kwaliteitshandboek vorm 
geven  
Visie ontwikkeling 

Gesprekscyclus

COMMUNICATIE Website actualiseren/
bijhouden Klankbordgroep 
evalueren -> afgeschaft 
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gevolgd. In de laatste zomervakantieweek heeft de onderwijskundig adviseur van 
Malmberg een voorlichting gegeven over de werkwijze van de methode. Voor alle groepen 
is digibordsoftware voorhanden. Voor de kinderen is de noodzakelijke oefen- en 
toetssoftware beschikbaar. 
De twee rekenexperts volgen dit halfjaar een extra scholing rond Diagnosticeren. Binnen 
de beschikbare gemeentesubsidie is er ondersteuning bij Marant geregeld. Er worden 4 
avondteamvergadering belegd, met de volgende inhoud: 
20 oktober 2015: Wat is goed rekenonderwijs met WIG4, Drieslagmodel Betekenis Verlenen 
(rechter – as), afstemmen groep 1,2,3. 
14 jan 2016: Drieslagmodel Uitvoeren (onderste as), basis – en variastrategieën.  
31 maart 2016: Drieslagmodel Betekenis verlenen en Uitvoeren, klassenmanagement en 
coöperatieve werkvormen. 
24 mei 2016: Drieslagmodel Reflecteren (linker-as), coöperatieve werkvormen, evaluatie 
teambijeenkomsten.  
De rekenspecialist van Marant zal de interne rekenexperts coachen en begeleiden. Door de 
rekenexperts worden klassenbezoeken (gedeeltelijk met de rekenspecialist) afgelegd. 
Evaluatie met Marant vindt plaats in juni 2016. 
Proceseigenaar: rekenwerkgroep 
Evaluatie: Alle bovenstaande punten zijn uitgevoerd. Er hebben 4 studieavonden plaats 
gevonden. De instructie van de leerkrachten wordt steeds meer vormgegeven met het 
Drieslagmodel. Tijdens de klassenbezoeken zien we het inzetten van coöperatieve 
werkvormen terug. Leerkrachten hebben aangegeven de teambijeenkomsten als leerzaam 
en waardevol hebben ervaren.  
 
 
 

2.1.2 Voortgezet technisch lezen. 
Aanvankelijk was het plan om het taalonderwijs in kaart te brengen en te komen tot 
vernieuwing van de taalmethode. Daartoe was een taalwerkgroep samen gesteld die naar 
voorbeeld van de rekenwerkgroep eerst geschoold zou worden en in de tweede helft van 
dit schooljaar tot actie zou komen. In augustus kwamen we na een eerste verdieping tot de 
conclusie dat het onderwerp veel te breed was opgezet en dat bijbehorende scholing veel 
intensiever en langduriger zou zijn dan bij het vakgebied rekenen. 
Op de SchoolaanZetconferentie in september 2015 hebben we dit dilemma voorgelegd aan 
de aanwezige adviseurs. In een teamgesprek met hen kwamen we tot de conclusie dat ons 
doel beperkt moet worden tot voortgezet technisch lezen van groep 4 t/m 8. 
Dat komt overeen met de denklijn in het eerste verbeterplan van zomer 2014. 
In het eerste halfjaar zal de werkgroep scholing volgen om in het tweede halfjaar tot de 
keuze van een methode voortgezet technisch lezen te komen. 
Proceseigenaar: taal/leeswerkgroep  
Evaluatie: Er is geen nieuwe taalmethode uitgekozen. Er is geen scholing gevolgd door de 
werkgroep taal en er zijn nog geen lees coördinatoren. Er is groepsdoorbrekend lezen 
opgezet, 3x in de week voor de groepen 4,5,6. De remediërende methode leespad is 
aangeschaft.  

2.2  LEERKRACHTVAARDIGHEDEN 

2.2.1 Observatie-instrument. 

Jaarverslag 2015-2016 De Hien versie 6-9-2016                                                                                        
 15



Om leerkrachtvaardigheden te monitoren en richting te geven hebben we het afgelopen 
schooljaar het observatie-instrument gebruikt zoals aangereikt door BMC. Gekozen hebben 
we daarbij voor aandachtspunt 4 onder de naam ADIM met als toevoeging aandachtspunt 
1.6 RIJKE LEEROMGEVING. 
Bij alle klassenbezoeken ongeacht welke partij is dit instrument als kijkwijzer gebruikt.  
Evaluatie: De kijkwijzer van BMC is gehanteerd bij de klassenobservaties door de IB’er en 
iterim directeur. Ook de rekencoordinatoren hebben bij de klassenbezoeken de kijkwijzer 
gebruikt, aangevuld met de kijkwijzer van het drieslagmodel.   

Het komende schooljaar willen we daarmee doorgaan en toevoegen aandachtspunt 9: 
VERANTWOORDELIJKHEID LEERLINGEN VOOR ORGANISATIE EN PROCES.  
Op een teamvergadering zullen we ons daar uitgebreid in verdiepen vanuit het 
Praktijkboek Goed Onderwijs, Teach like a champion en 21th century skills. 
Proceseigenaar: directeur 
Evaluatie: doel niet behaald.  

2.2.2 Lesson study. 
De start van lesson study vorig jaar bleek veel persoonlijke ontwikkeling te geven. Het 
samen lessen voorbereiden, bij elkaar observeren en nabespreken, zorgde voor 
inhoudelijke verdieping. Ook dit jaar willen we daar mee verder gaan in 2 rondes. 
Samenstelling van de duo’s of trio’s zal in de eerste ronde meer gebaseerd zijn op leren 
van van een ander. In de tweede ronde van samen leren. 
Evaluatie: Er heeft een ronde lesson studies plaatsgevonden, de 2e ronde is gedeeltelijk 
uitgevoerd.  
Doel is gedeeltelijk behaald.  

2.2.3 Persoonlijk Actie Plan 
Voor de herfstvakantie dient ieder teamlid een nieuw PAP te maken n.a.v. de evaluatie van 
het vorige PAP, de nieuw te stellen doelen voor dit jaar op team- en individueel niveau. 
Proceseigenaar: MT 
Evaluatie: Het opstarten van een PAP is bij een aantal collega’s gebeurd, maar niet 
afgemaakt of geëvalueerd.  

2.3 ZORG EN BEGELEIDING 

2.3.1 WMK sociale veiligheid 
Mede n.a.v. het inspectierapport en het speerpunt van de overheid zal nog voor de 
herfstvakantie de vragenlijst Sociale Veiligheid voor kinderen (groep 6,7,8) en ouders 
worden afgenomen. De uitkomst zal handvat worden voor de werkgroep PBS.  
Proceseigenaar: werkgroep PBS 
Evaluatie: vragenlijst sociale vaardigheid WMK is afgenomen. Met de uitkomst is verder 
niets gedaan.  

2.3.2 Positive Behaviour Support 
In het voorjaar 2014 is PBS opgestart. Als startvisie hebben we de kernwoorden VEILIGHEID, 
RESPEKT en (ZELF)VERANTWOORDELIJKHEID opgeschreven. Een aantal basislessen zijn 
vastgelegd en gegeven. Daarna heeft PBS een jaar vrijwel stil gelegen . Met behulp van 
een extern begeleider zal nog voor de herfstvakantie de draad weer opgepakt worden. 
Jaardoelen zullen dan vastgesteld worden. 
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Proceseigenaar: werkgroep PBS 
Evaluatie: PBS is niet opgepakt om verschillende redenen. Er is gekozen om te werken met 
KWINK.  

2.3.3 Kleuterobservatie-instrument 
Het huidige kleuterobservatie-instrument voldoet niet. Een eerste opzet van een nieuw 
systeem wordt nu uitgeprobeerd. Aan het eind van het schooljaar ligt er een nieuw 
instrument met bijbehorende verantwoording en documentatie. 
Proceseigenaar: onderbouw coördinator 
Evaluatie: Er is geëxperimenteerd met BOSOS (kleuterobservatiesysteem). De beide 
kleutergroepen hebben alle onderdelen ingevuld. BOSOS is nog niet geïmplementeerd.  

2.3.4 Groepsplannen 
Nog teveel worden groepsplannen gemaakt voor inspectie, directie of archief. We willen 
dit jaar komen tot een werkbaar document niet omdat het ‘moet’, maar om het beeld van 
onze kinderen duidelijk op papier te krijgen en daarmee gericht onderwijs te kunnen 
geven. 
Proceseigenaar: ib-er 
Evaluatie: Er is dit jaar gewerkt met groepsoverzichten, blokplannen voor rekenen en 
spelling en logboekformulieren in de klassenmap.  

2.3.5 OPP 
OPP’s van individuele leerlingen met specifieke behoeften of eigen leerlijn dienen 
geïntegreerd te worden in de dagelijkse lesgang en in de groepsplannen. 
Proceseigenaar: ib-er 
Evaluatie: Doel gedeeltelijk behaald. De uitvoering van de OPP’s liggen nog te veel bij de 
onderwijsassistent. De OPP’s zijn nog onvoldoende geïntegreerd in de dagelijkse gang van 
zaken in de groep. 

2.4 LEIDING GEVEN AAN VERANDERINGEN 

2.4.1 Kwaliteitshandboek 
Aan het einde van het vorige schooljaar zijn we begonnen om alle documenten afspraken 
te verzamelen die handvat zijn voor borging. In dit eerste halfjaar gaan we daar mee door. 
In het tweede halfjaar worden afspraken geordend en definitief vastgelegd. 
Proceseigenaar: directeur 
Evaluatie: Doel gedeeltelijk gehaald: Er is een instroom protocol geschreven en met de MR 
besproken. Over andere zaken zijn geen eenduidige afspraken of protocollen geschreven. 

2.4.2 Rol interne begeleider, bouwcoördinator en directeur 
In de eerste versie van het verbeterplan gingen we uit van het vierslagmodel. Het tijdspad 
daarbij bleek te optimistisch. Dit jaar willen we het vierslagmodel handhaven, maar de 
tijd daarbij globaler invullen 

1. Lesson study: collega’s presenteren elkaar hun ervaringen, consulteren elkaar en 
kijken bij elkaar in de klas. Doel is om samen te leren met behulp van de 
kijkwijzer. 
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2. De ib-er doet 2x per jaar klassenbezoek met de kijkwijzer en richt zich specifiek op 
de groepsplannen. Haar rol is coachend. 

3. De bouwcoördinatoren doen 2x per jaar een klassenbezoek met de kijkwijzer. Hun 
rol is corrigerend. 

4. De directeur doet 2x per jaar een klassenbezoek met de kijkwijzer. Een keer is 
gekoppeld aan het jaargesprek. Zijn rol is beoordelend. 

Proceseigenaar: MT 
Evaluatie:  

1. Doel gedeeltelijk behaald.  
2. Doel behaald. Accent verlegd van groepsplannen naar groepsoverzicht en 

leerkrachtvaardigheden 
3. Doel niet behaald.  
4. Doel gedeeltelijk behaald. Er hebben geen jaargesprekken plaats gevonden.  

2.5 COMMUNICATIE 

2.5.1 Website 
De website dient geactualiseerd en bijgehouden te worden. 
Proceseigenaar: beheerder 
Evaluatie: Doel gedeeltelijk behaald: De website is niet geactualiseerd, maar de huidige 
website wordt wel bijgehouden.  

2.5.2 Klankbordgroep 
Werkwijze, communicatie en rol van de klankbordgroep dient geëvalueerd te worden 
Proceseigenaar: directeur 
Evaluatie: Geëvalueerd en de klankbordgroep is opgeheven. 
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