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Inleiding Voor u ligt het jaarplan van basisschool John F. Kennedy
voor het schooljaar 2021-2022. In dit plan staan de doelen
beschreven op het gebied van de onderwijsontwikkeling en
de kwaliteit van het onderwijs. Het plan is een leidraad voor
de directie, voor het team en een
verantwoordingsdocument voor verdere ontwikkeling van al
ingezette trajecten.

Met een goed doordacht jaarplan staat de school sterker en
worden kansen gecreëerd. Het jaarplan stelt de school in
staat om: - de visie en missie te onderbouwen; -
resultaatgerichte doelstellingen te formuleren; - de
samenhang tussen onderwijsinhoudelijke en
ondernemende aspecten te laten zien; - gefundeerde op
vernieuwing gerichte beslissingen te nemen; - duidelijkheid
te scheppen voor alle bij de school betrokkenen; - inzicht te
bieden in haalbaarheid en verantwoording van resultaten; -
prioriteiten te stellen.

Het plan is tot stand gekomen door onder andere analyses,
tevredenheidspeilingen, het inspectiebezoek in mei 2021
en het schoolprogramma (NPO). Elk beleidsonderwerp is
met het team besproken en bij de procesbeschrijving zijn
alle verantwoordelijke leerkrachten en coördinatoren
betrokken.

Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van Basisschool Blink. Waar wij
vorig schooljaar het voorwoord opende met basisschool
John F. Kennedy, hebben wij vanaf 1 januari 2022 een
nieuwe naam. Onze school heeft een grote transitie
doorgemaakt dat een positieve uiting heeft voor de leerling,
ouders en de school.

Op basisschool Blink leert het kind namelijk beter en leuker
en ontwikkelt het vaardigheden voor de toekomst. Talenten
krijgen de ruimte om te bloeien op alle terreinen: creatief,
cognitief, cultureel, ondernemend, technologisch, groen en
sportief. En door ons actieve, uitdagende onderwijs krijgt
ieder kind kansen om te blinken: de doener, de dromer en
de denker!

De doelen die aan het begin van dit jaar beschreven
stonden, zijn een onderdeel geweest van de transitie die wij
hebben doorgemaakt. Per doel is beschreven welke keuzes
er gemaakt zijn, welke positieve bijdrage dat heeft gehad of
waar nog verbeterpunten liggen.

Wij wensen u veel leesplezier, namens het team van
basisschool Blink, Tamara van Wingerden
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Streefbeelden Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1. Kinderen hebben plezier in lezen en hun leesplezier wordt vergroot door materialen
die aansluiten bij de belevingswereld en interesse van onze kinderen.

In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van onze streefbeelden beschreven, die
weergegeven zijn in het Schoolplan '19-'23. Gekozen is voor een compacte vorm,
waarbij aangegeven wordt: - het beleidsterrein; - doel - concrete activiteiten; - inzet van
personeel en middelen; - tijdsbestek; - meetbaar resultaat.

In het Jaarplan '21-'22 worden alleen specifieke verbeteractiviteiten weergegeven. Deze
vinden plaats in het kader van kwaliteitszorg. Hieronder vallen ook activiteiten ten
behoeve van monitoring en borging (doen wij nog steeds de goede dingen?).

De effecten van het Jaarplan worden vervolgens beschreven in het Jaarverslag van de
school, dat aan het einde van het schooljaar verschijnt. Een korte beschrijving van de
werkzaamheden en resultaten in het Jaarplan en Jaarverslag staat ook in de Schoolgids
die aan het begin van ieder schooljaar verschijnt. De documenten worden ook
verzonden naar: Inspectie, College van Bestuur ter informatie (Jaarplan) en
verantwoording (Jaarverslag).

Per doel beschrijven wij hieronder de uitwerking en resultaten.

2. De kinderen leren optimaal in een omgeving waarin ze zich veilig en geaccepteerd
voelen. De leerkracht heeft hier een grote rol in omdat dit een voorwaarde is voor de
ontwikkeling.

3. Alle leerlingen zijn meester van hun eigen leerproces. Ze begrijpen wat ze leren, hoe
ze ervoor staan en wat hun volgende stappen zullen zijn, kunnen hun resultaten
interpreteren en vanuit dit begrip handelen.

4. Op onze school krijgen de leerling een breed aanbod van lees- en taalonderwijs
waarin een compact programma centraal staat en er sprake is van een voortdurende
resultaatmeting als basis voor vervolgacties. Daarbij is de betrokken leerhouding
essentieel voor het maximaal profiteren van de ontwikkelingskansen.

5. Leerlingen kunnen (concrete) problemen en situaties oplossen met behulp van eigen
strategieën en inzichten doordat er een breed aanbod rekenonderwijs wordt
aangeboden.

6. Een doorgaande lijn ontwikkelen die gericht is op een hoge educatieve kwaliteit,
gericht op de cognitieve en taalkundige ontwikkeling van het jonge kind.

7. Op basis van kennis hebben leerkrachten verwachtingen van de prestaties van hun
leerlingen, stellen zij doelen en proberen zij uit iedere leerling te halen wat erin zit.

8. Ouders hebben een belangrijke rol bij ons op school. Zij helpen om samen te werken
op basis van gelijkwaardigheid en zijn samen verantwoordelijk voor de organisatie en
voor elkaar.

9. Verschillende partijen in de wijk zijn betrokken bij de school (bewoners, ondernemers,
gemeente). De identiteit van de school wordt op deze manier uitgedragen.
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School & omgeving Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Formatieve inzet directie, Zorg en
begeleiding leraren

Directie - 0,85 
IB - 0,425 
ICT - 0,1 
Leerkrachten 4,5 
Onderwijs ondersteunend personeel 1,8

Groepen Groep 1-2, 3-4, 5-6. 7-8

Functies [namen / taken] Directeur Tamara van Wingerden 
IB-er Thirza van den Boogaard 
ICT-er Stefanie Oudshoorn

Twee sterke kanten Leerproces is in beeld bij de leerling zelf 
Inzet van zorg en begeleiding

Twee zwakke kanten Leerlingen meer uitdagen 
Vooruitzicht leeropbrengsten komende jaren

Twee kansen Samenwerking met Okidoki: bso en peuteropvang 
Inzet van cultuur- en sporteducatie

Twee bedreigingen Leerlingenaantallen 
Mobiliteit van leerkrachten

Opbrengsten [beleidsvoornemens] Groeioverzichten vertalen naar praktisch handelen in de
klas 
Twee keer per jaar de opbrengsten analyseren met het
team
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Leerlingenaantallen per 1 oktober Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal Het leerlingenaantal is al enige tijd stabiel en rond de 100 leerlingen. Met een pr &
communicatie campagne en een groot vernieuwingstraject op onze school, verwachten
we de komende jaren meer leerlingen aan te trekken.

14 11 13 13 7 15 9 15 97

Opmerkingen en consequenties n.a.v. de leerlingenaantallen:
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Gekozen actiepunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Actiepunt Omvang

GD1 Streefbeeld Kinderen hebben plezier in lezen en hun leesplezier wordt vergroot door materialen die aansluiten bij de
belevingswereld en interesse van onze kinderen.

groot

GD2 Streefbeeld De kinderen leren optimaal in een omgeving waarin ze zich veilig en geaccepteerd voelen. De leerkracht heeft hier
een grote rol in omdat dit een voorwaarde is voor de ontwikkeling.

groot

GD3 Streefbeeld Alle leerlingen zijn meester van hun eigen leerproces. Ze begrijpen wat ze leren, hoe ze ervoor staan en wat hun
volgende stappen zullen zijn, kunnen hun resultaten interpreteren en vanuit dit begrip handelen.

groot

GD4 Cultuureducatie 
npo school

programma 2020-

2025

We zetten in op meer gepersonaliseerd, uitdagend onderwijs, met aandacht voor alle talenten, de creatieve
ontwikkeling en vaardigheden voor de toekomst.

groot

GD5 Actiepunten (los
van menukaart) 
npo school

programma 2020-

2025

We streven naar 85% 1F niveau op eind groep 6. groot

KD1 Voor- en
vroegschoolse
interventies

Tijdens de verlengde schooldag zal de leerkracht regelmatig een coachgesprek voeren met de leerling, waarbij het
leerproces centraal zal staan.

klein

KD2 Instructie in kleine
groepen (tutoring)

Leerlingen krijgen effectiever instructie aangeboden door microteaching. klein

KD3 Feedback Leerkrachten kunnen effectieve feedback geven en ontvangen van leerlingen. Zij leren door naar hun eigen impact
te kijken, middels de impact-cyclus.

klein

KD4 Streefbeeld Ouders hebben een belangrijke rol bij ons op school. Zij helpen om samen te werken op basis van
gelijkwaardigheid en zijn samen verantwoordelijk voor de organisatie en voor elkaar.

klein

KD5 Streefbeeld Verschillende partijen in de wijk zijn betrokken bij de school (bewoners, ondernemers, gemeente). De identiteit van
de school wordt op deze manier uitgedragen.

klein
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Uitwerking GD1: Kinderen hebben plezier in lezen en hun leesplezier wordt vergroot door materialen die aansluiten bij de belevingswereld en interesse van onze
kinderen.

Hoofdstuk / paragraaf Streefbeeld

Resultaatgebied Lezen

Huidige situatie + aanleiding Het gemiddelde leesniveau van de leerlingen van onze school is niet voldoende.

Gewenste situatie (doel) Het leesplezier vergroten, zodat de kwaliteit en het leesniveau verhoogd wordt.

Activiteiten (hoe) -Bouw! lezen weer opnieuw oppakken met alle acties eromheen; -Boekpromotie blijft een aandachtspunt; -Mandjes lezen
opzetten; -Ouders mee blijven nemen bij het enthousiasmeren om thuis te lezen/voorlezen/oefenen voor Bouw!; -In het
beleidsplan meenemen hoe we omgaan met het oefenen van de DMT; -Verdiepen in nieuwe (technisch) leesmethodes; -
Bekijken of we nog kunnen samenwerken met de bibliotheek wat betreft boekpromotie; -Aanvullen van de
schoolbibliotheek; -Nog meer ‘zichtbaar’ maken op het gebied van lezen. Bedenken hoe we dit meenemen in het
portfolio.

Consequenties organisatie Tijd inplannen om tijdens teamvergaderingen de verschillende activiteiten bespreekbaar te maken. Stuurteam lezen
monitort afspraken en begeleidt leerkrachten. Doorgaande lijn waarborgen. Opbrengsten voor lezen twee keer per jaar
analyseren en reflecteren.

Consequenties scholing Geen

Betrokkenen (wie) stuurteam lezen en team

Plan periode wk 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 en 30

Eigenaar (wie) Stuurteam lezen, intern begeleider, directeur

Kosten €1200,-

Omschrijving kosten -Kinderboekenweekpakket Voorleesdagen Pakket Boek: Maar eerst ving ik een monster!; -Voorronde voorleeswedstrijd; -
Voorleeswedstrijd; -Bibliotheekpassen (4x€81,50); -Nieuwe boeken schoolbibliotheek (toneellezen/ samen lezen/
mandjes lezen/ boekpromotie); -Schrijvers bezoek groep 5/6; -Kinderboekenmuseum groep 1/2;

Meetbaar resultaat Continue monitoring in de groep tijdens het lesgeven. Dit is een proces waarbij de leerkracht bewust is van wat hij doet,
steeds controleert of de leerling de leerstof heeft begrepen, wat het resultaat hiervan is en welke effecten het heeft bij de
leerlingen. Daarnaast gebruiken wij de toetsresultaten van de landelijke toetsen en methode gebonden toetsen.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) De toetsresultaten van de DMT en AVI toets worden in februari en juni geanalyseerd en de overige resultaten worden
iedere zes tot acht weken gemonitord in een groepsbespreking met de leerkracht en intern begeleider.

Borging (hoe) Navolgen van het leesbeleidsplan.
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Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag niet meer van toepassing

Deze ontwikkelingen zijn uitgezet binnen het leesonderwijs: -Nieuwe lijn bedacht in promotieactiviteiten door de kinderen vanaf schooljaar 22-23 (gr 3/4 boekenkring; - gr 5/6
boekendoos - gr 7/8 boekpresentatie); -Verkorte handleiding gemaakt en aangepast over het werken met de AVI en DMT; -In elke groep staat nu een map met de scoreformulieren
van de toetsen (CITO); -Portfolio onderdeel technisch lezen uitgewerkt met leesfilmpjes van de kinderen; -Analyses DMT/AVI in groeioverzicht aangepast; -Checklist gemaakt voor
de keuze van een nieuwe leesmethode; -Zichtzendingen aangevraagd, voorselectie gemaakt, uitgeprobeerd in de klas.

De volgende doelen zijn hiermee bereikt: -Er is duidelijkheid over het afnemen van AVI/DMT, zodat dit op een secure manier gebeurd; -Er zijn duidelijke criteria voor een nieuwe
methode opgesteld door de collega’s, hierdoor is er bewuster gekeken naar een nieuwe leesmethode die bij onze school en visie past; -Er is een keuze gemaakt voor een nieuwe
methode waarmee we het leesonderwijs willen verbeteren met een completer aanbod.

Aan de volgende doelen blijven wij volgend jaar werken: De leesresultaten blijven zwak. Er ligt urgentie op dit doel. Omdat we ook zien dat ons woordenschat onderwijs meer
aandacht nodig heeft, sluiten we dit doel en wordt er voor volgend schooljaar een nieuw doel gesteld op het gebied van taal- en leesonderwijs.
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Uitwerking GD2: De kinderen leren optimaal in een omgeving waarin ze zich veilig en geaccepteerd voelen. De leerkracht heeft hier een grote rol in omdat dit een
voorwaarde is voor de ontwikkeling.

Hoofdstuk / paragraaf Streefbeeld

Resultaatgebied Sociale veiligheid

Huidige situatie + aanleiding Het is belangrijk dat er bij sociale veiligheid preventief gewerkt wordt. Alle collega's moeten dezelfde taal spreken en van
de afspraken in school op de hoogte zijn We gaan verder op het pad dat we eerder ingeslagen zijn. Eenmaal per jaar
worden de sociale veiligheidslijsten ingevuld, ook wel de Kanjerlijsten genoemd. In de onderbouw wordt dit door de
leerkrachten ingevuld over hun leerlingen (groep 1 t/m 4). In de bovenbouw vullen de leerlingen zelf de vragenlijst in
(groep 5 t/m 8).

Gewenste situatie (doel) Het team spreekt dezelfde taal en gebruikt dezelfde materialen. Alle teamleden hebben de Kanjertraining afgerond / of
volgen het traject. We kennen het verschil tussen een pestprotocol en een sociaal veiligheidsplan. Het pestprotocol en
het sociale veiligheidsplan zijn compleet en up-to-date.

Activiteiten (hoe) -Het gebruik van de kanjerlijsten is opgenomen in de jaarplanning; -Resultaten van de kanjerlijsten worden geanalyseerd
en opgenomen in het groeioverzicht; -De gouden weken worden opgenomen en ingevuld in het groeioverzicht; -Het team
wordt geschoold (licentie C); -Sociaal veiligheidsplan en het pestprotocol worden in orde gemaakt; -Met het team worden
de schoolbrede afspraken geborgd door ze tijdens teammomenten te bespreken.

Consequenties organisatie Stuurteam sociale veiligheid monitort en borgt de planning van dit schooljaar. Leerkrachten beschrijven resultaten en
analyses in het groeidocument. Leerkrachten en ib bespreken dit tijdens de groepsbesprekingen eens per 6 a 8 weken.

Consequenties scholing Nieuwe leerkrachten sluiten aan bij de Kanjertraining voor licentie C.

Betrokkenen (wie) team en stuurteam sociale veiligheid en ib

Plan periode wk 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 en 30

Eigenaar (wie) Stuurteam sociale veiligheid

Kosten €1700,-

Omschrijving kosten Training Kanjertraining licentie C

Meetbaar resultaat Analyse en beschrijving in het groeidocument. Afgerond sociaal vaardigheidsplan en pestprotocol

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Tijdens één van de vijf bijeenkomsten in het stuurteam sociale veiligheid en tijdens groepsbesprekingen.

Borging (hoe) Navolgen van het plan van aanpak van het stuurteam.
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Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag niet meer van toepassing

Het stuurteam sociale veiligheid heeft dit jaar online het sociale veiligheidsplan ingevuld. Daarnaast is het pestprotocol geüpdatet. Het sociale veiligheidsplan is kort geleden aan
het team gepresenteerd. De kanjerlijsten worden geanalyseerd en de juiste interventies worden toegepast. Dit is een cyclisch proces dat jaarlijks twee keer met het hele team
besproken zal worden en iedere zes tot acht weken wordt geëvalueerd en bijgesteld per groep.

De volgende subdoelen verdienen volgend schooljaar nog aandacht: - afspraken mbt schoolreisjes en kamp; - aanpak van acties na interpretatie van de Kanjerlijsten; - afspreken
wie aanspreekpunt is bij calamiteiten betreffende de sociale veiligheid en uitvoeren van taken rond het programma van Kanvas.

Als deze acties afgerond zijn hoeven er geen structurele stuurgroep bijeenkomsten meer gepland te worden. Er moet wel 2 jaarlijks gesproken worden met het team over de
Kanjerlijsten en Kanjerlessen.
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Uitwerking GD3: Alle leerlingen zijn meester van hun eigen leerproces. Ze begrijpen wat ze leren, hoe ze ervoor staan en wat hun volgende stappen zullen zijn, kunnen
hun resultaten interpreteren en vanuit dit begrip handelen.

Hoofdstuk / paragraaf Streefbeeld

Resultaatgebied Eigenaarschap

Huidige situatie + aanleiding Onze aanpak is gebaseerd op onderzoek van John Hattie, een onderzoeker uit Nieuw Zeeland die wereldwijd onderzoek
heeft gedaan naar wat werkt in de klas om eigenaarschap en betrokkenheid te vergroten. Hierdoor raken leerlingen
gemotiveerder om te werken aan hun eigen ontwikkeling. De zichtbaar lerende leerling stelt zichzelf steeds de volgende
drie vragen: Waar ga ik heen? Waar sta ik nu? Wat is mijn volgende stap?

Gewenste situatie (doel) Alle leerlingen zijn eigenaar over hun eigen leerproces. Ze begrijpen wat ze leren, hoe ze ervoor staan en wat hun
volgende stappen zullen zijn, kunnen hun resultaten interpreteren en vanuit dit begrip handelen.

Activiteiten (hoe) Portfolio verder ontwikkelen (vaste structuren erin);
Bewijs leveren (studiedag 6 dec 2021);
Beleidsplan ontwikkelen Leren Zichtbaar Maken;
Inhoud geven aan uitdagende leerdoelen;
Het leren leren zichtbaar maken;
Succescriteria weer onder de aandacht brengen;
Hoe houden we de datamuur levend (groep 1 t/m 8);
Feedback op de verschillende niveaus gebruiken naar de leerlingen toe;
Coachgesprekken inhoud geven.

Consequenties organisatie Stuurteam Leren Zichtbaar Maken Studiedag voor het hele team

Consequenties scholing Studiedag 6 december 2021: Bewijs leveren in samenwerking met HCO

Betrokkenen (wie) stuurteam leren zichtbaar maken en team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Stuurteam Leren Zichtbaar Maken, directeur

Kosten €3100,95

Omschrijving kosten Studiedag georganiseerd door HCO;
Drie keer begeleiding vanuit HCO van stuurteam.

Meetbaar resultaat Leerlingen kunnen vanuit hun portfolio vertellen waar zij staan in hun leerproces;
Evaluatie momenten tijdens stuurteam LZM, wat merken wij op?;
Spreken leerkrachten en leerlingen dezelfde taal.
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Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Tijdens stuurteam bijeenkomsten.

Borging (hoe) Navolgen van het beleidsplan Leren Zichtbaar Maken.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

De volgende ontwikkelingen zijn dit jaar aan uitgewerkt: -Er is meer lijn gekomen in de portfolio’s. Dit straalt eenheid uit naar buiten; -De coachgesprekken zijn goed gestart en
worden in alle groepen uitgevoerd; -Er is een leerkracht portfolio opgezet; -Er is aandacht voor uitdagende leerdoelen;

De volgende acties en/of scholing is er nodig om het thema door te ontwikkelen of te borgen: - Met ons eigen portfolio aan de gang. Dit gaan we in stapjes opzetten; - Inhoud
geven aan uitdagende leerdoelen; - Leerstrategieën uitwerken en koppelen aan de coachgesprekken (punt 9 actie en besluitenlijst LZM); - Omschrijven hoe de leercultuur binnen
het team is (punt 10 actie en besluitenlijst LZM); - Impact cyclus uitvoeren mbv portfolio leerkracht; - Schoolbezoek plannen; - Succescriteria weer onder de aandacht brengen; -
Hoe houden we de datamuur levend; - Feedback op de verschillende niveaus gebruiken naar de leerlingen toe; - Feedback lijst weer ophalen; - Met het team een duidelijke visie
over wat wij een zichtbaar lerende leerling en leerkracht vinden (er is al eens een poster gemaakt).
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Uitwerking GD4: We zetten in op meer gepersonaliseerd, uitdagend onderwijs, met aandacht voor alle talenten, de creatieve ontwikkeling en vaardigheden voor de
toekomst.

Hoofdstuk / paragraaf Cultuureducatie

Gewenste situatie (doel) Meer lestijd voor cultuur- en sporteducatie. Buiten het feit dat kinderen kennismaken met kunstzinnige en creatieve
activiteiten, zoals dans, drama, muziek, schilderen of beeldhouwen, blijkt uit onderzoek dat sport- en cultuureducatie een
positief effect heeft op leerprestaties. Daarnaast helpt deze vorm van educatie aan een positieve houding ten aanzien
van leren en welzijn.

Activiteiten (hoe) Door middel van een verschillend aanbod wekelijks aan te bieden voor leerlingen, zullen leerlingen meer kennismaken
met sport en cultuur.

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Team

Kosten 10000

Omschrijving kosten Inzet van cultuur en sporteducatie

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Ieder half jaar.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Deze interventie heeft nauwelijks plaats kunnen vinden in ons lesprogramma. Door een toename van aanvragen bij de organisaties die cultuureducatie aanbieden en door de hoge
mate van verzuim vanwege corona heeft dit doel niet geleid tot betere schoolprestaties en kennismaking van kunstzinnige en creatieve activiteiten. Wij schuiven dit doel door naar
volgend schooljaar.
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Uitwerking GD5: We streven naar 85% 1F niveau op eind groep 6.

Hoofdstuk / paragraaf Actiepunten (los van menukaart)

Gewenste situatie (doel) Onze ambitie is om 85% van de leerlingen eind groep 6 op 1F niveau te laten functioneren. Met de volgende acties willen
wij dit doel bereiken

-Meer uitdaging bieden voor leerlingen; dit houdt in dat we leerlingen extra verdieping of verbreding aanbieden. In eerste
instantie op de basale vakken, zoals lezen, taal en rekenen. Dit willen wij in de loop van het jaar verder gaan uitbreiden
met andere talen, sociale activiteiten, duurzame activiteiten en activiteiten waarvan onze leerlingen vinden dat zij meer
leren. -Op dit moment werken wij steeds meer vanuit de leerlijnen (boek leerlijnen voor het basisonderwijs). Hierdoor
krijgen leerlingen en leerkrachten een beter beeld wat er geleerd is, wat de leerlingen aan het leren zijn en wat de
volgende stap wordt. -Hoge verwachtingen stellen en meer op tempo (automatiseren) werken. Wij zien dat we kinderen
nog te vaak even willen helpen. Zelfstandig werken, probleemoplossend werken en kritisch zijn op eigen werk zijn
vaardigheden die we vaker aan de orde willen stellen. Hierdoor kunnen wij kinderen ook beter aanspreken op het
leerproces. -Meer aandacht voor woordenschat, ontleden en werkwoordspelling in midden- bovenbouw. Vanaf groep 3
gaan we werken met een algoritme door de hele school. Met dit ritme leren de kinderen dezelfde taal spreken en op
dezelfde manier de werkwoordspelling aan. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat dit het beste werkt bij
kinderen. Woordenschat is een onderdeel dat vanaf de onderbouw meer aandacht verdiend. Komend schooljaar gaan we
met elkaar stilstaan hoe we woordenschat meer onder de aandacht kunnen brengen bij alle niveaus. In de onderbouw
zullen we nog intensiever werken met Bouw!

Activiteiten (hoe) Door ieder half jaar de opbrengsten te analyseren, houden we goed in de gaten wat de leerlingen nodig hebben.
Daarnaast gebruiken we groei-overzichten om in beeld te brengen waar de aandacht op kindniveau, groepsniveau en
schoolniveau ligt.

Plan periode wk 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 en 31

Eigenaar (wie) Team

Kosten 0

Omschrijving kosten -

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) -Analyse van de DIA toetsen in februari en juni; -Groepsbesprekingen eens per zes a acht weken.
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Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

De eindresultaten van schooljaar 2021-2022 zijn onvoldoende. De verwachting was dat de score onder het landelijk gemiddelde uit zou komen. Kijkend naar de groep kunnen wij
het volgende constateren: -Kleine groep van 15 leerlingen; -Vijf leerlingen die in een taalarm gezin zijn opgegroeid; -Eén leerling die vanaf groep 5 op een eigen leerlijn werkt; -Een
instroom van vijf leerlingen gedurende hun basisschoolperiode waardoor zij niet het volledige aanbod van onze school hebben kunnen volgen.

Het team werkt planmatig aan doelen in stuurteams om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. De laatste analyses van de landelijke toetsen laten een trend zien van dalende
resultaten. Het team is zich bewust van deze opbrengsten en ziet de noodzaak om met name op het gebied van taal/lezen en rekenen te werken aan ontwikkel- en verbeterpunten.
De resultaten van de school moeten verbeterd worden.

De volgende acties om de kwaliteit te verbeteren worden uitgezet in het jaar 2022-2023: -Stuurteam rekenen wordt opgericht, we starten met een 0-meting om te kijken welk
rekenonderwijs past bij onze leerlingen. Daarna worden er passende doelen opgesteld; -Er wordt door een externe organisatie een kwaliteitsanalyse uitgevoerd in groep 1 t/m 4.
Hierbij wordt gekeken naar het aanbod en de doorgaande lijn. Uit deze analyse zullen gerichte doelen voort komen; -Er wordt een nieuwe methode voor technisch lezen
geïmplementeerd om het onderwijs beter op niveau te kunnen aanbieden; -Er zal meer sturing zijn van intern begeleider en directeur op het pedagogisch, didactisch handelen in
de klas en gekeken worden of de leertijd effectief wordt ingezet.
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Uitwerking KD1: Tijdens de verlengde schooldag zal de leerkracht regelmatig een coachgesprek voeren met de leerling, waarbij het leerproces centraal zal staan.

Hoofdstuk / paragraaf Voor- en vroegschoolse interventies

Gewenste situatie (doel) Door met flexibele tijden te gaan werken, gaan we leerlingen meer op eigen niveau coachen. Tussen 8.00 uur en 8.30
uur en tussen 14.00 uur en 14.30 uur hebben onze leerlingen eenmaal per twee weken een coach gesprek. Tijdens dit
gesprek wordt er gekeken naar de behaalde doelen en de doelen voor de komende periode. De leerlingen probeert de
doelen te vertalen naar een stappenplan en daarbij aan te geven in welk termijn het doel gehaald wordt en wat de leerling
nodig heeft om dit doel te behalen. Als de leerkracht deze coach gesprekken voert, kan de onderwijsassistente de groep
begeleiden tijdens het werken.

Activiteiten (hoe) Iedere ochtend en middag worden er coachgesprekken georganiseerd.

Plan periode wk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 en 30

Eigenaar (wie) Leerkrachten

Kosten 50000

Omschrijving kosten Tijdens coachgesprekken worden onderwijsassistenten ingezet om de overige leerlingen te begeleiden.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) In schooljaar '21-'22 gaan wij starten met bordsessies. Een nieuwe vorm van vergaderen. Dit onderwerp zal geregeld
voorbij komen.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Het afgelopen half jaar, sinds de verandering met flexibele start- en eindtijden hebben we een cyclische structuur opgezet waarbij iedere leerling minimaal eens per drie weken een
coachgesprek heeft met de leerkracht. Wij zien dat een coachgesprek zorgt voor meer inzicht bij de leerling en de leerkracht in het leerproces van de leerling en gezamenlijk
worden vervolgstappen helder/concreet weergegeven.

Naast het uitvoeren van de coachgesprekken is inhoudelijk met het team besproken hoe wij de coachgesprekken goed kunnen uitvoeren, welke vragen passend zijn voor een
coachgesprek en wat wij willen bereiken met deze gesprekken.

Wij zien dat leerlingen moeten leren dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen leerproces. De leerling die gecoacht wordt kan drie belangrijke vragen beantwoorden. Waar sta
ik nu? Waar wil ik heen? En wat wordt mijn volgende stap? De voornaamste taak van een coach is het activeren van de gecoachte. Coachgesprekken hebben samengevat een
positieve uitwerking op de leerling. De leerkracht haalt met deze gesprekken meer informatie op bij de leerling over zijn manier van leren en kan hem begeleiden in het leren leren
en strategieën toepassen. Een mooie manier om op deze voet verder te gaan. Het doel is hierbij afgerond.
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Uitwerking KD2: Leerlingen krijgen effectiever instructie aangeboden door microteaching.

Hoofdstuk / paragraaf Instructie in kleine groepen (tutoring)

Gewenste situatie (doel) Iedere leerling door microteaching op maat instructie te bieden.

Activiteiten (hoe) De leerkracht kijkt naar onderwerpen waarbij instructie noodzakelijk is vanwege achterstanden of extra uitleg. Zij gaat
vervolgens met een klein groepje leerlingen aan de slag en legt (extra) uit. De onderwijsassistent begeleidt de overige
leerlingen.

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Leerkracht en onderwijsassistent

Kosten 35000

Omschrijving kosten Inzet onderwijsassistenten

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) -Groepsbesprekingen waarbij gekeken wordt naar de methodegebonden toetsen; -Analyse van de DIA toetsen in februari
en juni.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag niet meer van toepassing

Leren is het opdoen van kennis en vaardigheden en het ontwikkelen van waarden en normen. Als we kijken naar het leerproces, is instructie een steeds terugkerend onderdeel om
tot leren te komen. Door microteaching in de groepen aan te bieden zien wij de volgende;

-leerlingen worden gestimuleerd om een leertaak uit te voeren, een probleem op te lossen of een bepaalde houding aan te nemen; -leerlingen gaan met voldoende motivatie aan
de slag; -leerlingen passen meta-cognitieve strategieën toe en kunnen zelf hun werk evalueren; -leerlingen leveren een eindproduct en staan open voor reflectie en feedback.

Nadelen van deze werkwijze: -instructie aanbieden in kleine groepen vergt een andere organisatie structuur in groepen met meerdere leerjaren; -de kans bestaat dat leerlingen
vanuit hun eigenaarschap eerder besluiten dat zij geen instructie of een kortere instructie nodig hebben, waardoor zij het overzicht of de samenhang uit het oog kunnen verliezen
en zelf strategieën aanleren die onjuist zijn.

Dit doel sluiten we af. We zien dat continue monitoring belangrijk is en dat de leerkracht leidend blijft in welke leerling instructie nodig heeft. De instructie aanbieden in kleinere
groepen blijven we uitvoeren omdat dit past bij onze manier van werken en onze visie.
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Uitwerking KD3: Leerkrachten kunnen effectieve feedback geven en ontvangen van leerlingen. Zij leren door naar hun eigen impact te kijken, middels de impact-
cyclus.

Hoofdstuk / paragraaf Feedback

Gewenste situatie (doel) Leerkrachten leren leerlingen coachen door zorg en aandacht te bieden. Tegelijkertijd leren zij ook kinderen uit te dagen
en hen op die manier te bewegen dat zij een taak aanpakken die uitdaging biedt.

Activiteiten (hoe) Iedere ochtend en middag zal er tijd zijn om een coachgesprek te voeren.

Plan periode wk 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 en 30

Eigenaar (wie) Leerkrachten

Kosten 0

Omschrijving kosten -

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Tijdens de bordsessies.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Een goede leerkracht geeft niet alleen les, maar reflecteert ook met leerlingen op hun eigen leerproces. Deze pedagogische en didactische interactie verloopt grotendeels via
feedback. Het team heeft een aantal studiemomenten gevolgd met als thema feedback.

Belangrijkste is dat leerlingen moeten inzien dat fouten maken mag en dat juist heel goed is om effectieve feedback te krijgen. Fouten zorgen namelijk voor kansen en er zit weinig
inhoudelijke feedback op een taak die een leerling al beheerst. Dit betekent dat er een klimaat in de klas moet heersen waarin leerlingen niet of nauwelijks op elkaars fouten
reageren. Zodat leerlingen in de klas durven te reageren met het risico dat het een fout antwoord is.

Aan een veilige situatie in de klas wordt veel aandacht besteed. Doordat het team gezamenlijk coachvragen opgesteld heeft en gezamenlijk inhoud hebben gegeven aan de
portfolio's wordt op de juiste effectieve wijze feedback gegeven en ontvangen.
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Uitwerking KD4: Ouders hebben een belangrijke rol bij ons op school. Zij helpen om samen te werken op basis van gelijkwaardigheid en zijn samen verantwoordelijk
voor de organisatie en voor elkaar.

Hoofdstuk / paragraaf Streefbeeld

Resultaatgebied Ouderbetrokkenheid

Gewenste situatie (doel) Ouders als serieuze partners te beschouwen met een eigen inbreng bij de opvoeding en aan te geven wat van hen wordt
verwacht, open te staan voor elkaars culturele en religieuze achtergronden en onderwijs en opvoeding als gezamenlijke
taak en verantwoordelijkheid te zien.

Activiteiten (hoe) Nadrukkelijk rekening te houden met de achtergronden, wensen en (wederzijdse) verwachtingen van de ouders
Ouders als serieuze partners te beschouwen met een eigen inbreng bij de opvoeding en aan te geven wat van
hen wordt verwacht
Open te staan voor elkaars culturele en religieuze achtergronden
Onderwijs en opvoeding als gezamenlijke taak en verantwoordelijkheid te zien
Moeilijk bereikbare ouders nadrukkelijk uit te dagen om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de
kwaliteit van de school

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 en 30

Eigenaar (wie) Team

Omschrijving kosten -

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag niet meer van toepassing

De betrokkenheid van ouders is voldoende, maar onze wens is de ouders nog meer te betrekken bij de ontwikkeling van hun kind en activiteiten in en rondom de school. De
lockdown tijdens de coronaperiode heeft geen positief effect gehad op de ouderbetrokkenheid. We willen de betrokkenheid terugbrengen naar de periode voor corona. Cyclisch
gaan wij ouders weer regelmatig uitnodigen.
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Uitwerking KD5: Verschillende partijen in de wijk zijn betrokken bij de school (bewoners, ondernemers, gemeente). De identiteit van de school wordt op deze manier
uitgedragen.

Hoofdstuk / paragraaf Streefbeeld

Resultaatgebied Sociaal en maatschappelijk betrokken bij de omgeving van de school

Gewenste situatie (doel) De school werkt samen in de omgeving, levert in het belang van de kinderen een bijdrage aan een goede samenwerking
met mensen en instellingen in de omgeving van de school.

Activiteiten (hoe) Op bezoek bij maatschappelijk verantwoorde bedrijven en sociale instellingen.

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 en 30

Eigenaar (wie) Team

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag niet meer van toepassing

Basisschool Blink is een school met een duidelijk herkenbaar profiel in het dorp/wijk en is actief betrokken bij de directe omgeving van de school. Onze school vormt een centrale
ontmoetingsplek voor kinderen, ouders en bij voorkeur ook buurtbewoners. Omdat wij kinderen willen leren respectvol om te gaan met elkaar en de wereld, halen we de wereld
naar binnen en richten we onze blik naar buiten; we zoeken in de lessen aansluiting bij actuele, maatschappelijke ontwikkelingen en de leefwereld van de kinderen. En wij trekken
er natuurlijk zelf op uit.

Duurzaamheid, aandacht voor het milieu en de natuur zijn daarin vanzelfsprekend aandachtspunten Door corona hebben wij niet het gewenste resultaat behaald. Dit blijft een doel
voor het komende jaar, waarin wij de volgende gewenste situatie willen creëren: -Ouders en buurtbewoners ervaren een goede samenwerking met de school en zijn tevreden over
de communicatie tussen school, kind-ouders en buurtbewoners; -Er is een goede samenwerking met de buurtvereniging; -We zoeken zoveel mogelijk naar een samenwerking met
lokale partijen; -De school participeert in de wijk door onder andere het vernieuwde schoolplein open te stellen voor kinderen uit de buurt.
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