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1. Inleiding 
Voor u ligt het schooljaarplan van odab Westerschool. odab Westerschool maakt deel uit van scholengroep OPRON. Scholengroep OPRON is het netwerk van 

scholen voor openbaar primair onderwijs in de gemeente Midden Groningen, Veendam en Stadskanaal. Tot deze scholengroep behoren 19 scholen. De 

scholengroep heeft een duidelijke visie op onderwijs en haar beleid vastgelegd in het strategische beleidsplan 2019-2023.  

 

Op basis van het strategische beleidsplan van scholengroep OPRON heeft odab Westerschool in een schoolplan haar eigen visie en de gewenste resultaten 

voor de komende vier jaren  vastgelegd. Het schoolplan bestaat uit een A3, een meerjarenplanning en een onderlegger. 

In het A3 worden de doelen, resultaten en acties voor de komende vier jaren weergegeven. De gewenste resultaten zijn in de meerjarenplanning nader 

gespecificeerd en weggezet in de tijd. 

Naast dat de school werkt aan de acties en resultaten die zijn vastgelegd in het A3 draagt de school zorg voor de borging van de kwaliteit van de basis. De 

wijze waarop de basiskwaliteit geborgd en gemonitord wordt is vastgelegd in de onderlegger. Jaarlijks evalueert de school deze basiskwaliteit. 

 

In dit schooljaarplan worden de doelen en activiteiten voor het schooljaar 2022-2023 vastgelegd. Vanuit de meerjarenplanning worden de doelen waar de 

school dit schooljaar aan werkt uitgewerkt in activiteiten. Daarnaast worden er vanuit de evaluatie van de basiskwaliteit doelen en activiteiten toegevoegd 

die noodzakelijk zijn voor het op orde krijgen en/of het verstevigen van de basis. 

Dit schooljaarplan wordt halverwege het schooljaar, in januari 2023, geëvalueerd en indien noodzakelijk bijgesteld. 

 

De uitbraak van Corona en de gevolgen die dat voor het onderwijs heeft (gehad), maakt dat we ook in dit schooljaarplan een accentverschuiving laten 

plaatsvinden ten opzichte van het schoolplan 2019-2023. Een schoolscan, uitgevoerd in juni 2021 door het MT van de school en besproken met het team en 

de MR, laat zien dat er op het gebied van technisch en begrijpend lezen hiaten zijn ontstaan in aanbod en resultaat. We hebben ons het afgelopen schooljaar 

met name gericht op deze twee vakgebieden. Het gaat hierbij onder meer om scholing en extra tijd en aandacht voor leerlingen voor wie dat geldt. Dit zal in 

het schooljaar 2022-2023 gecontinueerd worden. 
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2. Doelen en activiteiten vanuit de thema’s/meerjarenplanning 
Thema SBP: Toekomstbestendig onderwijs/ Professioneel handelen 

Doel: Het onderwijs in de groepen 1 t/m 8 is dusdanig anders georganiseerd dat zowel de organisatie als het onderwijs tegemoet komt aan hetgeen de 
kinderen in de verschillende groepen nodig hebben. Hierbij wordt rekening gehouden met de krimp die de school meemaakt en een eventueel tekort aan 
leerkrachten. 
Subdoelen 
Door het hanteren van een flexibele organisatievorm wordt er beter afgestemd op de onderwijsbehoefte van de leerlingen 
Kinderen leren samenwerken in wisselende groepen 
Talenten van leerkrachten worden specifieker ingezet 
Leerkrachten leren met en van elkaar en zijn samen verantwoordelijk voor goed kwalitatief onderwijs aan een grotere groep kinderen 
Het anders organiseren leidt tot beter afstemmen en samenwerken tussen leerkrachten 
Het anders organiseren komt tegemoet aan en vergroot de uitvoering van de daltonkernwaarden bij zowel leerlingen als leerkrachten, zoals deze zijn beschreven in het 
daltonboek. 
Overgang van groep 2 naar groep 3 vindt plaats in een meer doorgaande ontwikkeling. 
Activiteiten Planning Uitvoering (wie) Borging 
Groeperen van 3 units en aanstellen 
van coördinator per unit 

Augustus 2022 Team / MT Map Unit 

Vastellen programma voor 
basisgroep en unit 

Augustus 2022 Team Map Unit 

Organiseren van 2 open 
deureninloop per week voor 
groepen 1 t/m 3 

Augustus 2022 Unit Onderwaterwereld Map Unit 

Organiseren van studiedag omtrent 
unitonderwijs, waarbij inbegrepen 
schoolbezoeken.  
Naar aanleiding bevindingen doelen 
stellen en plan aanvullen 

21 November 2022 MT 
 
 
MT/team 

Map Unit 

Tussentijdse evaluatie Zie jaarkalender MT/unit-coördinatoren Map Unit 
Halfjaarlijkse evaluatie Januari 2023 MT / unit-coördinatoren Map Unit 
Uit laten gaan van de wensen-
inventarisatielijst, waarin 
meegenomen unit-onderwijs 

Week 51 2022 MT Map Formatie 
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Formatie bespreken rondom unit 
onderwijs 

Februari 2023 – mei 2022 MT / unit-coördinatoren / team Map Unit 
Map Formatie 

2e evaluatie 26-27 juni 2023 MT / unit-coördinatoren / team Map Unit 
Map Formatie 

Vaststellen formatie en 
organisatie/inhoud per unit.  

Juni 2023   

 

Thema SBP: Professioneel handelen 
 
Scholing en begeleiding: technisch en begrijpend lezen 
Doel scholing begrijpend lezen:   
Elke leerling ontvangt goed onderwijs in begrijpend lezen waarbij ze begrijpen wat ze lezen en waarbij de woordenschat en hun kennis van de wereld 
wordt vergroot. Dit onderwijs leidt tot het halen van de door school opgestelde streefdoelen op het gebied van begrijpend lezen 
Doel scholing technisch lezen: 
Elke leerling ontvangt goed onderwijs in technisch lezen, dat leidt tot het halen van de door school opgestelde streefdoelen op het gebied van technisch 
lezen  
Subdoelen begrijpend lezen: 
Leerkrachten hebben kennis en inzicht in de nieuwste inzichten van begrijpend lezen en luisteren en weten deze toe te passen in hun lessen. 
Middels lesbezoeken, waarbij de les wordt voorbereid volgens een vast lesmodel, en daaropvolgende feedback worden de didactische 
leerkrachtvaardigheden op het gebied van begrijpend lezen versterkt 
De leerkrachten hebben kennis van de belangrijke uitgangspunten van begrijpend lezen (belang van technisch lezen, woordenschat en wereldkennis, een 
rijke leeromgeving, leesmotivatie en leesplezier, integreren in andere vakgebieden en functioneel gebruik van strategieën) en weten dit in hun onderwijs 
toe te passen 
Er is een doorgaande lijn begrijpend luisteren – begrijpend lezen opgesteld binnen de school, die de kwaliteit van onderwijs in begrijpend lezen waarborgt 
 
Subdoelen technisch lezen: 
Leerkrachten hebben kennis en inzicht in de nieuwste inzichten van technisch lezen en luisteren en weten deze toe te passen in hun lessen. 
Leerkrachten plannen activiteiten in hun onderwijsprogramma gericht op leesbevordering en boekpromotie 
Leerkrachten zijn op de hoogte van mogelijke risico’s op leesproblemen en oorzaken van stagnatie van het leesproces en kunnen hier bewust, planmatig 
en doelgericht op handelen. 
Leerkrachten kennen de (tussen-) doelen technisch lezen en geletterdheid 
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Middels lesbezoeken, waarbij de les wordt voorbereid volgens een vast lesmodel, en daaropvolgende feedback worden de didactische 
leerkrachtvaardigheden op het gebied van technisch lezen versterkt 
Er is een doorgaande lijn technisch lezen opgesteld binnen de school, die de kwaliteit van onderwijs in technisch lezen waarborgt 
 
Activiteiten Planning Uitvoering (wie) Borging 
Teambijeenkomst technisch lezen, 
waaronder evaluatie 
klassenbezoeken, analyse resultaten 
TL en BL, CITO-eind (juni 2022) 

24 augustus 2022 Bureau Meesterschap Kwaliteitskaart Technisch Lezen 
Kwaliteitskaart Begrijpend Lezen 

Lesbezoeken en collegiale 
consultatie TL 

Gedurende het gehele schooljaar Team – MT Leerkracht dossier 

Teambijeenkomst tekstbegrip 
ontwikkelen 

12 oktober 2022 Bureau Meesterschap Kwaliteitskaart Begrijpend Lezen 

Lesbezoeken begrijpend lezen en 
luisteren 

11 november en 14 november 2023 Brenda Kokje (Bureau 
Meesterschap) – MT 

Leerkracht dossier 
Kwaliteitskaart Begrijpend Lezen 

Lesbezoeken technisch lezen en 
fonemisch bewustzijn 

21 maart en 23 maar 2023 Brenda Kokje (Bureau 
Meesterschap) – MT 

Leerkracht dossier 
Kwaliteitskaart Begrijpend Lezen 

Teambijeenkomst woordenschat Nog in te plannen Bureau Meesterschap Kwaliteitskaart Taal & 
Woordenschat 

Toelichting: 
Dit is het tweede jaar van het traject technisch lezen en begrijpend lezen. Het traject bestaat met name uit kennisontwikkeling bij leerkrachten op beide 
gebieden en dit vervolgens toepassen in de praktijk. Naast klassenbezoeken door Brenda Kokje vinden er ook klassenbezoeken plaats door het MT en is er 
sprake van collegiale consultatie. 
De kwaliteitskaarten zijn de borgingsdocumenten en deze worden halfjaarlijks geëvalueerd. Het actieteam Didactisch handelen en het MT zijn 
verantwoordelijk voor deze borgingsdocumenten. 

 

* zie voor specifieke inhoud activiteiten Document trainingstraject Leesonderwijs – Bureau Meesterschap (dd 13 april 2022) 
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Thema SBP: Onderwijs op maat en professioneel handelen: Planmatige zorg 
Doel: De planmatige zorg kent een duidelijke en heldere cyclus van handelen, die bij alle betrokkenen bekend is en van waaruit gehandeld wordt. 
Subdoelen: 

 Er is een handelingswijzer ‘Ondersteuning door het jaar heen’ gerealiseerd 
 Het beheer van Parnassys wordt dusdanig vormgegeven dat dit het groepsplan / OPP / IHP ondersteunt dan wel vervangt 
 Onderzoek naar uitvoering evaluatie CITO en methodetoetsen in Parnnassys, dat leidt tot andere werkwijze 
 Onderzoek naar uitvoering groepsbespreking op grond van grafieken binnen Parnassys, dat leidt tot een effectiever gesprek en sneller toepassen 

van interventies in de praktijk 
 Het beredeneerd aanbod groepen 1-2 binnen thema’s en digikeuzebord en weekplanning is doorontwikkeld en geborgd  
 Onderzoek naar uitvoering ambitiegesprek dat leidt tot ontwikkeling naar het optimaliseren van een onderwijsinhoudelijke groepsoverdracht.  

 
Activiteiten Planning Uitvoering (wie) Borging 
Handelingswijzer Ondersteuning / 
Planmatige zorg 

Gedurende het gehele schooljaar 
wordt vastgelegd wat waar wordt 
gedocumenteerd 
  

Intern begeleider stelt op 
Actieteam Planmatige Zorg 
bespreekt 
Team stelt vast in TO  

Document Handelingswijzer 

Groepsbespreking – aanpak 1-2-3 
hoe wegzetten in Parnassys + volgen 
en evalueren 

Voor week 42 
Bezoek voorbeeldschool (IB’er) 
Bevindingen bespreken (MT) 
Tussen week43 -52 
Bespreken in AC: 
Inhoud groepsplannen binnen Esis 
langslopen 
Kopiëren per vakgebied / groep 
Waar nodig aanpassen (units) 
 

MT, Actieteam Planmatige Zorg 
Leerkrachten – groepen / unit 
HB (aanpak 3 – levelwerkers)  

Handelingswijzer  
 
Kwaliteitskaarten: Rekenen – Taal-
spelling – Technisch lezen – 
Begrijpend Lezen  
Leerlijn jonge kind.  

Beredeneerd aanbod 1-2 – 
digikeuzebord – doorontwikkelen en 
borgen weekplanning  

Nog in te plannen  Leerkrachten groepen 1-2  
IB’er  

Borging Leerlijn jonge kind 

OPP / IHP: December – scholing OPP Parnassys 
Januari – februari ’22: bespreken in 
actieteam 

IB-er 
Actieteam PZ 
 

Afhankelijk van onderzoek – laten 
terugkomen in handelingswijzer 
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Onderzoek hoe weg te zetten in 
Parnassyss (tot die tijd Word-
documenten hanteren) 

Maart: voorstel richting team Actieteam PZ 

Ambitiegesprek September ’22 Ambitiegesprekken 
Bespreken in actieteam m.b.t. 
uitkomsten 
Afspraak over maken  

MT - leerkrachten 
Actieteam PZ 
 
Team 

Groepsoverdracht in Parnassys  

 

Dit actieplan wordt in later stadium aangeleverd door HB-er 

Thema SBP:  Onderwijs op maat: HB 
Doel: Uitvoering geven aan het beleid ten aanzien van hoogbegaafdheid 
Eventuele subdoelen 
 
Activiteiten Planning Uitvoering (wie) Borging 
    
    
    

Thema SBP:  Onderwijs op maat en professioneel handelen: didactisch handelen 
Doel: Kwaliteitskaarten vormen uitvoerings- en borgingsdocument op odab Westerschool en bewaken de kwaliteit van (de doorgaande lijn van) ons 
onderwijs 
Subdoelen 
Kwaliteitskaart Taal en Woordenschat is aangepast aan nieuwe taalmethode PIT 
Kwaliteitskaart Spelling is aangepast aan nieuwe taalmethode PIT 
Kwaliteitskaart Rekenen wordt opgesteld en vastgesteld  
Kwaliteitskaart Technisch Lezen wordt opgesteld en vastgesteld 
Kwaliteitskaart Begrijpend lezen wordt opgesteld en vastgesteld 
Het team van odab Westerschool is actief meegenomen in het opstellen van de verschillende kwaliteitskaarten en handelt voor de verschillende 
vakgebieden volgens hetgeen is opgesteld in de verschillende kaarten 
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Thema SBP: Onderwijs op maat en professioneel handelen 
Doel Er is een doorgaande lijn wat betreft het rekenonderwijs binnen de school (vervolg doel schooljaar 2021-2022) 
Subdoelen 
De nieuwe methode Pluspunt is verder geïmplementeerd, waarbij wordt gewerkt vanuit een preventieve aanpak 
De leerkrachtvaardigheden op het gebied van rekenen zijn versterkt, zodat er sprake is van effectief rekenonderwijs in elke groep 
De rekendoelen (schoolnorm) op F1/S1 niveau worden gehaald 
Activiteiten Planning Uitvoering (wie) Borging 
Scholing Rekenonderwijs 
onderbouw 

Zie planning WIZZ-scholing WIZZ-scholing, leerkrachten 
groepen 1,2,3 en IB-er 

Kwaliteitskaart rekenen 

Scholing Rekenonderwijs 
middenbouw 

Zie planning WIZZ-scholing WIZZ-scholing 
Directie 

Kwaliteitskaart rekenen 

Scholing Rekenonderwijs 
bovenbouw 

Zie planning WIZZ-scholing WIZZ-scholing 
IB-er 

Kwaliteitskaart rekenen 

Lesbezoeken rekenen 19 april 2023 Rianne Timmermans (Wizz-scholing) Leerkrachtdossier 
Kwaliteitskaart Rekenen 

Scholing rekenen 27 juni 2023 Rianne Timmermans (Wizz-scholing) Kwaliteitskaart rekenen 

 
Activiteiten Planning Uitvoering (wie) Borging 
Aanpassen Kwaliteitskaart Taal en 
Woordenschat en Spelling 

Week 40 – week 46 Actieteam Didactisch handelen Kwaliteitskaart Taal en 
Woordenschat 
Kwaliteitskaart Spelling 

Aanvullen en vaststellen 
Kwaliteitskaart Rekenen 

Week 2 – week 8 Actieteam Didactisch handelen Kwaliteitskaart Rekenen 

Opstellen en vastleggen 
kwaliteitskaart Technisch lezen 

Week 4 – week 12 MT Kwaliteitskaart Technisch lezen 

Opstellen en vastleggen 
kwaliteitskaart Begrijpend lezen 

Week 13 – week 20 MT Kwaliteitskaart Begrijpend lezen 

Evalueren kwaliteitskaarten 26 en/of 27 juni 2023 Team Kwaliteitskaarten 
Het team wordt gedurende het proces tijdens team-, bouw- en unit-overleggen meegenomen 
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Gedurende het schooljaar wordt de kwaliteitskaart verder aangevuld en vastgesteld naar aanleiding van de verschillende scholingen die worden gevolgd, 
vinden er lesbezoeken plaats op gebied van rekenen door MT en wordt 27 juni de kaart geëvalueerd en indien nodig aangepast (zie tevens actieplan 
Thema SBP:  Onderwijs op maat en professioneel handelen: didactisch handelen). 
De inhoud van de scholingen wordt tevens gedeeld met het team 

 

Thema SBP Toekomstbestendig onderwijs en professioneel handelen 
Doel: Het onderwijs in groep 1-2-3 wordt verzorgd vanuit (een (herijking van) een heldere visie, waarbij zowel het MT als de leerkrachten van unit 
Onderwaterwereld worden meegenomen. Hierbij wordt tevens gekeken naar het taal- en rekenaanbod 
Subdoelen 
Het beredeneerd aanbod is vastgelegd in het Digikeuzebord 
Het beredeneerd aanbod is uitgewerkt in de nieuwe opzet van de Themaplanning die weer gekoppeld wordt aan de gezamenlijke zorgzuil 
(weekplanning).  
Binnen de Themaplanning worden hoeken opgezet door de leerkrachten en-of samen met de kinderen waarin spel en spelobservatie en doelen 
Digikeuzebord aan bod komen.  
Er is een doorgaande lijn aanwezig van groep 2 naar 3 
Er ligt een beleidsstuk kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong. 
Borging vindt plaats in Digikeuzebord (beredeneerd aanbod) en doorgaande lijn groep 2-3  
 
Activiteiten Planning Uitvoering (wie) Borging 
Scholing MT 22 september 2022 Wizz-scholing  
Scholing unit Onderwaterwereld 22 september 2022 Wizz-scholing - taal  
Scholing unit Onderwaterwereld 1 november 2022 Wizz – scholing – taal  
Scholing unit Onderwaterwereld 13 december 2022 Wizz-scholing – taal  
Scholing MT 14 december 2022 Wizz-scholing - rekenen  
Scholing unit Onderwaterwereld 16 maart 2023 Wizz-scholing – rekenen  
Scholing MT 20 april 2023 Wizz-scholing – rekenen  
Scholing unit Onderwaterwereld 20 april 2023 Wizz-scholing - rekenen  
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Thema SBP: Toekomstig bestendig onderwijs: dalton 
Doel: odab Westerschool krijgt een verlenging van 5 jaar na de visitatie van april 2023 
Subdoelen  
De daltonvisie van odab Westerschool is helder beschreven en voor iedereen bekend en beschikbaar 
De uitwerking van de daltonkernwaarden en de daaraan gekoppelde daltonafspraken zijn bekend bij en beschikbaar voor leerlingen, ouders en 
leerkrachten 
Het daltonboek is aangepast aan de huidige situatie, waarin tevens de huidige en gewenste ontwikkelingen zijn opgenomen 
De leerlijnen en de uitwerking van de kernwaarden zijn opgenomen in het daltonboek 
 
Activiteiten Planning Uitvoering (wie) Borging 
Aanpassen daltonboek Week 35 – 51 2022 

Zie voor overleg actieteam 
jaarkalender 

Daltoncoördinator ism actieteam 
dalton 

Daltonboek 

Voorbereiden visitatie: invullen 
zelfevaluatie en visitatieverslag 

30 januari 2023 Team olv daltoncoördinator – 
actieteam dalton 

Daltonboek 
Visitatieverslag en zelfevaluatie 

Uitkomsten visitatie bespreken en 
opstellen nieuw 
daltonontwikkelplan als onderdeel 
van het schoolplan 

Week 19 – 22 2023 
 
5 juni 2023 

Daltoncoördinator ism actieteam 
dalton 
Team olv daltoncoördinator – 
actieteam dalton 

Daltonboek 
Ontwikkelplan 
Schoolplan 
Schooljaarplannenb 
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3. Doelen en acties vanuit evaluatie basiskwaliteit 
 

3.1.  Actiepunten vanuit de basiskwaliteit 

In onderstaande tabel worden de punten, die vanuit de evaluatie basiskwaliteit aandacht behoeven, weergegeven. 

Kwaliteitsgebied Actiepunt 
Onderwijs Zicht op 

ontwikkeling 
De actiepunten, vallend onder onderwijs, zijn in het geheel opgenomen in de actieplannen zoals in hoofdstuk  2 
beschreven 

Didactisch 
handelen/ 
Aanbod 
Algehele 
kwaliteit 

HR De gesprekkencyclus wordt dit schooljaar in het geheel doorlopen (ambitiegesprek – voortgangsgesprek – VHM-
afname – beoordelingsgesprek. 

 Begeleiding startende leerkracht (inval van augustus – december) 
 Begeleiding en re-integratie zieke leerkrachten 
 Voor de komende jaren staat er een groot aantal taakstellingen opgenomen in de begroting. Dit zal deels worden 

ingelost door natuurlijk verloop. Daarnaast wordt gekeken hoe personeel in te zetten, waaronder 
onderwijsassistenten. 

Huisvesting 1 lokaal wordt vrijgemaakt voor BSO – Kids First; hierdoor zijn alle groepen van odab Westerschool onder 1 dak 
gehuisvest 

 Uitvoering aanpak plein Oeverloper 
 Uitvoering schoonmaak dient voldoende te worden uitgevoerd; hiertoe worden gesprekken gevoerd met 

schoonmaakpersoneel en Atalian 
  
Financien  Om gelden te innen van ouders zal gebruikt worden gemaakt van Schoolkassa, onderdeel van Parnassys. 
 In de begroting wordt opgenomen de vervanging van een aantal digiborden en Chromebooks 
 Acties Ouderraad worden geïnvesteerd in de aanschaf van nieuwe schooltenue ’s  
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4. Nationaal Programma Onderwijs 
 
Het programma rondom het Nationaal Programma Onderwijs is gestart in het schooljaar 2021-2022 en krijgt een vervolg in het schooljaar 2022-2023. 
 

Interventies Nationaal Programma Onderwijs  
  Bevinding 

schoolscan 
Interventie Gewenste resultaat 

 
Kosten 

1 Leeskwaliteit Vergroten en versterken van didactische 
leerkrachtvaardigheden op het gebied van technisch en 
begrijpend lezen 

Leerkrachten hebben inhoudelijke 
kennis van deze vakgebieden 
Leerkrachten zijn in staat om 
kwalitatief effectieve lessen te geven 
Leerkrachten zijn in staat goede 
analyses te maken op het gebied van 
deze vakgebieden, die leiden tot 
gerichte en juiste interventies. 
Er is een doorgaande lijn voor beide 
vakgebieden aanwezig 

€15.000,00 

2 Leeskwaliteit  Gezamenlijk afnemen van klasbezoeken, waarbij het MT 
wordt meegenomen 

Het MT heeft de kennis en 
vaardigheden om lessen op het gebied 
van beide vakgebieden op juiste wijze 
te beoordelen en is in staat om hier 
gerichte feedback op te geven richting 
leerkrachten 

€5000,00 

3 Leeskwaliteit  Er is een ruim en gevarieerd aanbod van leesboeken en 
andersoortige teksten 

Kinderen zijn gemotiveerd om veel en 
vaak te lezen 

€15.000,00 

4 Leeskwaliteit  Groep 3 krijgt 6 dagdelen per week gedurende een 
schooljaar in kleine groepen (maximaal 16 leerlingen) 
onderwijs, zodat optimaal rekening gehouden kan worden 
met verschillen tussen kinderen en er sprake is van effectief 
leesonderwijs. De twee leerkrachten spelen hierin, met hun 
kennis van het verloop van het aanvankelijk leesproces en 
kennis van de methode Lijn 3, een grote rol 

Aan het eind van groep 3 leest 90% op 
Eind 3 niveau (AVI) 

€56.613,91 
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5 Leeskwaliteit Ondersteuning door onderwijsassistent op het gebied van 
met name technisch lezen voor groepen dan wel individuele 
kinderen die op dit vakgebied hiaten laten zien. De 
onderwijsassistent wordt hierbij aangestuurd door de 
leerkracht en valt tevens onder verantwoordelijkheid van de 
IB-er 

Bij kinderen die met name op het 
gebied van technisch lezen hiaten 
laten zien in hun ontwikkeling zijn 
deze hiaten weggewerkt of in ieder 
geval verkleind. Dit wordt getoetst 
middels DMT en AVI. 

€25.216,44 

6 Leeskwaliteit Extra ondersteuning voor 2 dagdelen per week voor de 
beide groepen 4 (2021-2022). Bij een aantal kinderen is het 
leesproces in groep 3 vertraagd 

De ondersteuning heeft geleid dat 
betreffende kinderen op niveau eind 4 
zitten wat betreft technisch lezen. 

Uit eigen formatie 

7 Leeskwaliteit Aanschaf 5 chromebooks voor thuisgebruik, zodat kinderen 
die in aanmerking komen voor BOUW!en thuis geen device 
tot hun beschikking hebben thuis toch met BOUW! kunnen 
werken.  

Leerlingen die risico lopen op 
problemen met lezen en spellen 
hebben inzicht in alfabetische 
principes als teken-klakkoppeling en 
fonemisch bewustzijn zodat 
leesproblemen voorkomen kunnen 
worden 

€1700,00 

8 Leeskwaliteit Aanschaf laptop per groep zodat leerkrachten hun 
administratie, bevindingen en observaties meteen kunnen 
verwerken. Dit geldt voor alle vakgebieden 

Leerkrachten kunnen observaties 
meteen verwerken, zodat de 
administratie hiervan effectiever is. 

€9506.05 

9 Leeskwaliteit Uitvoering geven aan bibliotheekplan, gericht op 
leesmotivatie, leesbeleving en vergroten leescultuur op 
school 

Er is duidelijk en zichtbaar sprake van 
een leescultuur, waarbij leerlingen 
gemotiveerd zijn om te lezen. Dit 
draagt bij aan het vergroten van de 
vaardigheden van het technisch en 
begrijpend lezen 

€2925,00 
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5. Evaluatie januari 
 

In januari worden de doelen en acties die zijn opgenomen in dit schooljaar geëvalueerd en wordt het schooljaarplan waar nodig bijgesteld. 
 
5.1 Evaluatie doelen en activiteiten vanuit de thema’s/meerjarenplanning 

Thema 
Evaluatie Vervolg 
  

 

Thema 
Evaluatie Vervolg 
  

 

5.2 Evaluatie doelen en activiteiten vanuit de evaluatie basiskwaliteit 

Kwaliteitsgebied 
Evaluatie Vervolg 
  

 

Actieplan … 
Evaluatie Vervolg 
  

 

 

 

 


