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Een terugblik.  

 

Wij kijken terug op twee unieke schooljaren en vanaf nu is onze blik vooruit, gericht op de toekomst. 

Wat heeft o.a. de afgelopen twee jaar zo bijzonder gemaakt: 

• Perioden dat de school “gesloten”  is geweest. 

• Wij hebben online les gegeven. 

• In een korte periode veel besmettingen onder leerlingen en personeel. 

• Er is sprake geweest van hybride onderwijs. 

• Gedurende de lockdown was er noodopvang op school. 

• Quarantaine van een groep leerlingen en individuele leerlingen. 

• Geringer fysiek contact met de ouders/verzorgers. 

• Minder externe in de school en excursies. 

 

In februari hebben we de middentoetsen afgenomen bij groep 3-8 en is er door de leerlingen van de 

bovenbouw de WMK kaart sociale veiligheid ingevuld. 

Daarmee hebben de situatie in kaart gebracht op cognitief gebied en sociaal emotioneel gebied. 

De resultaten zijn opgenomen in het resultaten verlag en is in maart 2022 besproken met het team. 

Naast de resultaten zijn in dit verslag de aandachtspunten en interventies opgenomen. 

Een algemene beeld laat zien dat begrijpend lezen aandachtspunt is en in de bovenbouw de 

rekenresultaten niet de gewenste groei laten zien. Voor rekenen is in de groepen 3-8 een nieuwe 

aanbod in het schooljaar 2022-2023.  De WMK kaart laat een positief resultaat zien, 

aandachtspunten zijn er voor individuele leerlingen en in het algemeen de groepsvorming en 

samenwerking op schoolniveau. 

 

 

Wat is er nodig 

 

Voor wat er nodig is richten wij ons op de volgende zaken: 

• De leerkracht 

• De leerontwikkeling van de leerlingen 

• De sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen 

• Welbevinden van alle betrokkenen bij de school 

 

Uit de analyse van de schoolresultaten midden 2021-2022 zien we als belangrijk aandachtspunt de 

resultaten bij begrijpend lezen. Schoolbreed zijn begrijpend luisteren en begrijpend lezen 

aandachtspunten en wordt er breed gekeken naar verbeteren van deze resultaten, daarbij is 

leerkracht handelen een belangrijk aspect. 

Het handelen van de leerkracht is van directe invloed op de leerresultaten van de leerlingen. 

Een belangrijke voorwaarden voor de algemene ontwikkeling van een kind is goed kunnen lezen. 

Leesplezier levert een belangrijke bijdrage aan het kunnen begrijpen van een tekst en woordenschat. 

Lesplezier betekent ook een goed en vooral breed aanbod van boeken op school. De inbreng van de 

leerlingen bij de keuze van ons aanbod is een  belangrijk aspect.  

 

Brede ontwikkeling van leerkracht en leerlingen. 

Leerlingen dienen een goede feedback ontvangen van de leerkracht over zijn of haar functioneren in 

relatie tot de leerdoelen of resultaten. Goede feedback en kindgesprekken zijn erop gericht om de 
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leerprestaties van de leerlingen te verbeteren. Dit betekent dat de leerkracht in staat moet zijn 

goede feedback te geven aan een leerling. 

 

 

Cultuureducatie 

Vanuit de thuissituatie worden weinig leerlingen gestimuleerd in cultuureducatie. 

Cultuureducatie zorgt voor o.a. samenwerken, meedoen, aandacht hebben voor talenten en 

groepsvorming. Meedoen zorgt voor verbinding, het motiveert leerlingen en geeft plezier. 

We vinden het belangrijk de leerlingen een breed aanbod te geven en specifieke vakken te laten 

geven door vakdocenten. Vakdocenten zorgen voor kwaliteit en kunnen de groepsleerkrachten 

inspireren en leren om cultuur structureel aan te bieden. 

 

Inzet onderwijsassistent. 

De onderwijsassistent wordt ingezet om leerlingen te begeleiden bij het programma Bouw. 

Ons doel is het verhogen van de resultaten technisch lezen. Er is specifieke aandacht voor 

risicoleerlingen vanaf groep 2 door de onderwijsassistent leerlingen te laten begeleiden met het 

programma Bouw. 

Leerlingen met een niet Nederlandse achtergrond hebben een taalachterstand. In kleine groepen 

willen we structureel werken aan het vergroten van de woordenschat. 

We werken met een combinatiegroep 3,4,5 . In verhouding is de groep 3-4-5- groot. De leerkracht 

van groep 3,4,5 geeft de instructie aan de leerlingen en de onderwijsassistent kan de leerlingen 

begeleiden bij de verwerking en extra hulp bieden bij zelfstandige opdrachten. 

Niet alle leerlingen hebben een vertraging in de groei. Wij vinden het belangrijk om ook de leerlingen  

die meer kunnen extra uitdaging en begeleiding te geven. Dit betekent naast tijd voor de 

onderwijsassistent ook investeren in nieuwe materialen en niet alleen meer van hetzelfde.  

 

Onderbouwd. 

In de groep 1-2 maken we gebruik van het programma Onderbouwd. Dit programma zorgt voor een 

beredeneerd aanbod van de doelen. Binnen de methode wordt gebruik gemaakt van diverse 

materialen. Op dit moment zijn nog niet alle gewenst materialen aanwezig om het aanbod compleet 

te maken. 

 

Wat hebben we nodig, hoe gaan we dit doen. 

 

Begrijpend lezen 

In samenwerking met Karin van de Mortel worden er 3 studiedagen en klassenobservaties gepland. 

Bij de teambijeenkomsten zijn dit jaar gericht op differentiatie en volgen van de leerlingen. 

Er worden klassenbezoeken/ lesobservaties begrijpend lezen/luisteren uitgevoerd en nabesproken 

met de leerkrachten. 

De uitkomsten van deze observaties worden besproken en door vertaald naar de praktijk. De 

scholing was vorig jaar gericht op instructievaardigheden en modelen. Deze aandachtspunten 

worden meegenomen in de observaties. 

Aan de hand van de Cito volgt er een analyse op leerling- groep- en schoolniveau. 

Aan het einde van het schooljaar ligt er een  definitief borgingsdocument/ kwaliteitskaart. 
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Lezen 

Ons aanbod is nu vooral gericht op “leesboeken .  Om het aanbod te verbreden zullen we uitbreiden 

met boeken wereldoriëntatie en abonnementen op door de leerlingen gekozen tijdschriften. 

 

 

Feedback geven 

Goede feedback kan een groot effect hebben op het resultaat van leren. 

Het doel is om door een scholing leerkrachten bewust te laten worden van goede feedback en de 

kwaliteit van feedback en kindgesprekken te verhogen. 

Het team volgt scholing door Jan Oudeboon, tijdens de scholing staat feedback geven en 

kindgesprekken centraal. 

 

Cultuureducatie 

Opus 3 heeft een breed aanbod met een basistraining voor muziek, theater en dans. 

De training wordt ingekocht bij Opus 3. Daarnaast wordt er gedurende het schooljaar een keuze 

gemaakt uit een aanbod dans, sport, creatief e.d. 

De muziekleerkracht wordt structureel ingezet in alle groepen. 

Aansluitend bij de projecten in najaar en voorjaar wordt er een educatieve excursie gedaan door alle 

groepen. 

 

Onderwijsassistent. 

De onderwijsassistent wordt 26 uur per week ingezet. 

 

 

 
 

Besteding NPO middelen Op ‘e Dobbe 2022-2023  €   21.500 

Formatie onderwijsassistent   €    12.900 

Scholing begrijpend lezen  €      3.500 

Scholing Jan Oudeboon feedback en kindgesprekken  €     1.500  

Cultuureducatie waaronder Opus 3  €     2.500 

LOVS   €     1.100  

  

  
Totaal  €   21.500 
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