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School CBS De Noordkaap School CBS De Noordkaap

Datum 01-07-2021 Datum 01-10-2022

Inleiding Voor u ligt het jaarplan van christelijke dalton basisschool
De Noordkaap voor schooljaar 2021/2022.

In ons jaarplan geven we aan: - welke voornemens we
hebben in relatie tot het schoolplan - welke actuele
ontwikkelingen van belang zijn - wat de nodige aandacht
heet gehad

We geven de verbeterpunten en onze keuzes daarbij aan.
Daarna werken we de belangrijkste aandachtspunten nader
uit. Het schoolplan is het leidende document, het jaarplan
de uitwerking en werkdocument. We hebben getracht zo
volledig mogelijk te zijn.

Namens, Team c.b.s. De Noordkaap

Inleiding In ons jaarverslag blikken we terug op de ondernomen
activiteiten. De uitgevoerde activiteiten zijn te relateren aan

1. de gekozen verbeterpunten n.a.v. de zelfevaluatie
2. de gekozen verbeterpunten n.a.v. de vragenlijsten
3. de verbeterthema's uit ons schoolplan
4. de verbeterpunten uit de categorie 'divers'

We geven per onderdeel de verbeterpunten en onze
keuzes. Daarna werken we de belangrijkste
aandachtspunten nader uit.
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School & omgeving Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Formatieve inzet directie, Zorg en
begeleiding leraren

Formatieve inzet directie 
Zorg en begeleiding leraren

Het schooljaar 2021-2022 stond in het teken van veel veranderingen. Aan het einde van
schooljaar 2020-2021 zijn er meerdere collega's om verschillende redenen vertrokken
en ook de directeur vertrokken. Gesteld kan worden dat het schooljaar 2020-2021 zowel
voor het team, ouders en MR onrustig en negatief is afgesloten.

Het schooljaar 2021-2022 is gestart met een interim directeur, Wendy Wieringa, vanuit
VCPO zelf. En met een interim IB-er, Willemijn Sterke, tot april 2022. Inmiddels heeft
CBS de Noordkaap een vaste IB-er (Thea Bouma). Tevens heeft Marisca Hageman,
gedurende het schooljaar, de rol van locatie coördinator op zich genomen.

Het jaarplan en het NPO plan zoals opgemaakt door de directeur (schooljaar 2020-2021)
is weggelegd door de interim directeur. De gedragenheid binnen het team van de
plannen en bijbehorende doelen was te minimaal om mee aan de slag te gaan. De
betrokkenheid bij het tot stand komen van deze plannen is te minimaal geweest.

Het NPO plan is samen met het Team en MR opnieuw besproken en vastgelegd. Daarbij
heeft in 2021-2022 de focus gelegd op de Basis op orde; de basisvakken staan centraal
en de zorgstructuur. In mei 2022 hebben we een externe audit laten uitvoeren. Dit gaf
ons inzicht in de huidige kwaliteit van het onderwijs op CBS de Noordkaap en daarmee
de nodige handvaten om onderwijskundig de juiste koers uit te zetten en te bepalen voor
de komende jaren.

Naast de basis op orde stond ook de professionaliteit van het team centraal. Veiligheid
en rust was nodig om een goede basis te leggen voor een professioneel team.
Vertrouwen in elkaar en een heldere koers waar alle teamleden aan bijdragen, In het
afgelopen schooljaar 2021-2022 hebben we als team hiermee een start gemaakt, de
komende jaren zal de professionele cultuur zich verder moeten ontwikkelen.

Tot slot hebben we als team veel aandacht besteed aan het opzetten, uitvoeren en
borgen van de zorgstructuur (PDCA). Door het aantal wisselingen van IB-ers in korte tijd,
was de zorgstructuur onoverzichtelijk en onduidelijk. De een deed het zo en de ander
meende zich te herinneren dat het op een andere wijze moest. Maar het gesprek
hierover als team met elkaar voeren gebeurde niet. Samen met Willemijn Sterke (interim
IB) en later Thea Bouma (IB), zijn we weer terug gegaan naar de basis. Denk aan dat
wat moet en dat wat nodig is. We hebben meerdere teamsessies gehouden waarbij we
gezamenlijk aan de slag zijn gegaan met de zorgstructuur, hebben ervaren wat wel
werkt en wat niet en uiteindelijk gezamenlijk bepaald hoe de zorgstructuur eruit moet
zien en werken. De PDCA cyclus dient nog wel minimaal een jaar veel aandacht te
krijgen voordat gesteld kan worden dat de zorgstructuur goed geborgd is op CBS de

Groepen Groep 1/2, 2/3, 4, 5, 6, 7 en 8

Functies [namen / taken] Directeur, intern begeleider, 4x L11-functie 
Directeur R.Timmermans-Linnenkoper 
L11-2 IB-er 
L11-3 J. Bronsema

Twee sterke kanten Het bieden van degelijk onderwijs van de basisvakken
taal/lezen en rekenen 
Korte lijnen met zorgpartners 
Ouderbetrokkenheid

Twee zwakke kanten Zorgstructuur nog verder verstevigen 
ICT

Twee kansen Profileren op onderwijsgebied (huidig Dalton) 
Verbouw- en renovatie aan het schoolgebouw

Twee bedreigingen Door krimp grotere klassen (en combinatieklassen) 
In de samenstelling van het team is verloop geweest door
ziekte, pensioen, nieuwe collega's

Opbrengsten [beleidsvoornemens] Doorgaande lijn Dalton zichtbaar aanwezig 
De basis op orde, een impuls voor het rekenonderwijs door
teamtraining MSV 
Implementeren van nieuwe methode voortgezet technisch
lezen
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Noordkaap.

De overige punten die in het jaarplan stonden (en opgesteld zijn in 2020-2021) hebben
we minder tot geen aandacht gegeven. Een voorbeeld hiervan is het Daltononderwijs. Al
snel was zichtbaar dat het Daltononderwijs zeer minimaal zichtbaar was binnen de
school. Na een gesprek hierover met het team bleek dat er weinig tot geen
gedragenheid is voor het Daltononderwijs. En dat de voorkeur voor dit type onderwijs
vanuit de directeur kwam en niet vanuit het team.

Al met al kijken we terug op een bewogen jaar waarin de nodige stappen zijn gemaakt
op CBS de Noordkaap, waarbij we de kwaliteit van het onderwijs en het kind weer
centraal kunnen stellen.
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Leerlingenaantallen per 1 oktober Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal In de tweede helft van schooljaar 2021-2022 hebben we veel nieuwe aanmeldingen
mogen ontvangen. Dit resulteerde uiteindelijk in een grote groep 1-2, circa 38 leerlingen.
We hebben voor een aantal uren structureel een onderwijsassistent ingezet op groep 1-
2.

Op de nieuwe teldatum van 1-2-2022 telde de school 152 leerlingen. We denken de
komende jaren tussen de 150-140 leerlingen uit te komen. .

15 10 24 21 17 16 29 13 145

Opmerkingen en consequenties n.a.v. de leerlingenaantallen:

Op peildatum 1-10-2021 Telde de school 144 leerlingen.

Kwantitatieve gegevens personeel Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Aantal medewerkers OP 11 (0 mannen en 11 vrouwen) Geen bijzonderheden mbt de teamsamenstelling dan al eerder aangegeven.

Aantal medewerkers OOP 2 (1 man en 1 vrouw)

Aantal nieuwkomers 2

Aantal BHV-ers 4
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Gekozen actiepunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Actiepunt Omvang

GD1 Interventies gericht op het welbevinden van
leerlingen 
npo school programma 2020-2025

Keuze en implementatie methode Sociaal emotioneel leren groot

GD2 Metacognitie en zelfregulerend leren 
npo school programma 2020-2025

Dalton peilers: nadruk op reflectie en zelfregulering groot

GD3 Samenwerkend leren 
npo school programma 2020-2025

Woordenschat aanbod groot

GD4 Interventies gericht op faciliteiten en
randvoorwaarden 
npo school programma 2020-2025

Doorgaande lijn automatiseren 3 t/m 8 groot

GD5 Actiepunten (los van menukaart) 
npo school programma 2020-2025

Doorgaandelijn leesonderwijs groot

GD6 Actiepunten (los van menukaart) 
npo school programma 2020-2025

Doorgaande lijn en aanbod afstemmen groot

GD7 PCA Onderwijskundig beleid Rekenen groot

GD8 PCA Onderwijskundig beleid Basicly groot

GD9 PCA Onderwijskundig beleid Lezen groot

GD10 PCA Onderwijskundig beleid Sociaal emtoioneel leren groot

GD11 PCA Onderwijskundig beleid Dalton groot

KD1 Cultuureducatie Continueren cultuur onderwijs klein

KD2 Samenwerkend leren Rol taal- leescoördinator klein

KD3 Samenwerkend leren Gedifferentieerde instructie met afwisselende werkvormen klein

KD4 Samenwerkend leren Inzet rekencoördinator voor borging afspraken en collegiale consultatie klein

KD5 Onderwijsassistenten/instructeurs Inzet groep 3 automatiseren t/m 20 klein

KD6 Onderwijsassistenten/instructeurs Extra inzet spelling groep 4 t/m 8 klein

KD7 Actiepunten (los van menukaart) Meer leestijd/aanbod technisch lezen groep 4-5 klein
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KD8 Actiepunten (los van menukaart) Continueren techniek onderwijs klein

KD9 PCA Kwaliteitszorg Borgen door middel van kwaliteitskaarten klein

KD10 PCA Onderwijskundig beleid De afstemming is gericht op zowel ondersteuning als uitdaging, afhankelijk van de
behoeften van de leerlingen

klein

KD11 PCA Onderwijskundig beleid De school evalueert periodiek of het aanbod het gewenste effect heeft klein

KD12 PCA Onderwijskundig beleid De school stelt –op basis van de evaluatie- interventies vast (bij) als dat nodig is klein

KD13 PCA Organisatiebeleid De school heeft een aanspreekpunt als het gaat om pesten en voor de coördinatie van
het beleid tegen pesten

klein
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Uitwerking GD1: Keuze en implementatie methode Sociaal emotioneel leren

Hoofdstuk / paragraaf Interventies gericht op het welbevinden van leerlingen

Gewenste situatie (doel) Het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Het doel is het creëren van een
positieve, sociale omgeving, die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt.

Activiteiten (hoe) Zie schooljaarplan doel uitgewerkt

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Werkgroep Sociaal emotioneel leren

Kosten 8000

Omschrijving kosten methode aanschaf

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Zie schooljaarplan doel

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD2: Dalton peilers: nadruk op reflectie en zelfregulering

Hoofdstuk / paragraaf Metacognitie en zelfregulerend leren

Gewenste situatie (doel) Het daltononderwijs stelt zich ten doel om het onderwijs efficiënter in te richten door de kerndoelen met betrekking tot de
leerinhouden van het onderwijs af te stemmen op de behoeften, interesses en competenties van leerlingen. Een
daltonleerkracht leidt dit leerproces waar het nodig is en begeleidt het waar dat kan.

Activiteiten (hoe) Zie uitgewerkt plan schooljaarplan Dalton werkgroep

Plan periode wk 30, 31, 32, 33, 34 en 35

Eigenaar (wie) Werkgroep Dalton

Kosten 3000

Omschrijving kosten Dalton specialist

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Zie dalton werkgroep in schooljaarplan

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD3: Woordenschat aanbod

Hoofdstuk / paragraaf Samenwerkend leren

Gewenste situatie (doel) Woordenschatonderwijs is gericht op het passief en / of actief kunnen gebruiken van zoveel mogelijk woorden.

Activiteiten (hoe) Cursus woordenschat in de klas. Hoe krijgen we meer grip op woordenschat voor onze leerlingen. We zien dat het
technisch leesniveau en begrijpend leesniveau niet op orde is. We merken dat te weinig woordenschat en ook te weinig
aandacht hiervoor in de groepen een onderdeel is van het probleem. Vandaar deze inzet.

Plan periode wk

Eigenaar (wie) taal- leescoördinator

Kosten 2500

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Zie uitwerking schooljaarplan doel bij lezen

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD4: Doorgaande lijn automatiseren 3 t/m 8

Hoofdstuk / paragraaf Interventies gericht op faciliteiten en randvoorwaarden

Gewenste situatie (doel) Automatiseren heet ook wel inoefenen. Bij automatiseren oefent een kind om kennis of vaardigheden op te halen zonder
lang nadenken. Een voorbeeld hiervan zijn de tafels van vermenigvuldiging. Of het toepassen van een rekenstrategie,
zoals onder elkaar optellen.

Activiteiten (hoe) Zie uitgewerkt plan bij rekenen in het schooljaarplan

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Rekencoördinator

Kosten 6000

Omschrijving kosten aanschaf materiaal voor automatiseren bijvoorbeeld Met sprongen vooruit o.i.d.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) zie uitwerking plan rekenen in schooljaarplan

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD5: Doorgaandelijn leesonderwijs

Hoofdstuk / paragraaf Actiepunten (los van menukaart)

Gewenste situatie (doel) Doorgaandelijn leesonderwijs

Activiteiten (hoe) zie uitwerking in schooljaarplan werkgroep lezen

Plan periode wk

Eigenaar (wie) taal- leescoördinator

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) implementatie van methode Atlantis

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD6: Doorgaande lijn en aanbod afstemmen

Hoofdstuk / paragraaf Actiepunten (los van menukaart)

Gewenste situatie (doel) Door de hele school een doorgaandelijn neerzetten als het gaat om rekenen lezen sociaal emotioneel leren regels en
afspraken 1 zorgroute

Activiteiten (hoe) afstemmen d.m.v. bordsessies, werkmiddagen en teamoverleg

Plan periode wk

Eigenaar (wie) team

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Directie

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD7: Rekenen

Hoofdstuk / paragraaf PCA Onderwijskundig beleid

Resultaatgebied OP1 aanbod - OP3 didactisch handelen - OR1 resultaten - KA3 verantwoording en dialoog

Huidige situatie + aanleiding Binnen de school werken we aan een professionele leergemeenschap waarin we door middel van werkgroepen werken
aan continue verbetering van ons onderwijs. De werkgroepen op dit moment zijn: Dalton - Sociaal emotioneel leren -
Rekenen - Taal/lezen en Digitale geletterdheid (Basicly). Daarnaast hebben we doelen opgesteld voor zorg, borging en
cultuur onderwijs.

Gewenste situatie (doel) Dit schooljaar willen we een doorgaande lijn automatiseren van groep 3 t/m 8. Aan het eind van het schooljaar wordt er
iedere dag 10 minuten aan automatiseren besteed in deze groepen. We meten de opbrengsten middels een
gezamenlijke toets. We maken afspraken of deze toets methode afhankelijk of methode onafhankelijk moet zijn.

We gaan dit scholjaar een nieuwe rekenmethode implementeren van groep 3 t/m 8 die aansluit bij het huidige aanbod in
de kleutergroepen. We zorgen middels de methode voor een doorgaande lijn. We kijken voor het kiezen naar onze visie
op rekenonderwijs, leerling populatie en leerkrachtvaardigheden. We gebruiken de rekenmethode als middel en niet als
doel, maar maken hier in gezamenlijkheid afspraken over. Aan het eind van het scholjaar werken we met de nieuwe
rekenmethode en is deze geïmplementeerd.

Activiteiten (hoe) Materiaal aanschaffen doorgaande lijn automatiseren zie verbeterdoel + plan NPO gelden.

Nieuwe rekenmethodes uitproberen en keuze maken onder leiding van rekencoördinator, vanuit visie en leerling
populatie.

Consequenties organisatie Werkgroep rekenen met voorzitter de rekencoördinator 6 bijeenkomsten werkgroep 4 keer deel
teamvergadering/bordsessie Om de week een dag tijd voor de rekencoördinator om de implementatie te begeleiden.

Consequenties scholing Teamscholing automatiseren Teamscholing nieuwe rekenmethode

Betrokkenen (wie) rekenspecialist

Plan periode wk 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 3, 7, 11, 15, 19, 24 en 28

Eigenaar (wie) Rekencoördinator en rekenwerkgroep

Kosten Zie NPO-plan rekenen

Meetbaar resultaat Nieuwe rekenmethode Doorgaandelijn automatiseren

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Rekenwerkgroep einde schooljaar 2021-2022

Borging (hoe) Rekenbeleidsplan
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Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD8: Basicly

Hoofdstuk / paragraaf PCA Onderwijskundig beleid

Resultaatgebied OP1 aanbod - OP3 didactisch handelen - OR1 resultaten - KA3 verantwoording en dialoog

Huidige situatie + aanleiding In samenwerking met onze begeleider van Basicly hebben we een borgingsdocument geschreven. Hierin staat vermeld
hoe wij op de Noordkaap Digitale geletterdheid vormgeven en borgen. Momenteel komen de digitale vaardigheden aan
bod tijdens het techniekcircuit in groep 3 t/m 8. Bij groep 1 en 2 komen deze vaardigheden aan bod tijdens het spelen en
werken. Dit borgingsdocument wordt eind schooljaar 2020-2021 ingediend bij ‘Kansrijke Groningers’. In schooljaar 2021-
2022 is dit een werkdocument en wordt dit ingezet door het team tijdens de lessen Digitale Geletterdheid.

Gewenste situatie (doel) Het borgingsdocument inzetten als werkdocument tijdens de lessen digitale geletterdheid die geïntegreerd zijn in het
techniek circuit.

Activiteiten (hoe) Tijdens het techniekcircuit, digitale geletterdheid inzetten.

Consequenties organisatie Werkgroep Basicly neemt team mee in de te nemen stappen voor de borging van Digitale geletterdheid

Consequenties scholing geen

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk 36, 40, 44, 1, 6, 10, 14, 18, 23 en 27

Eigenaar (wie) Werkgroep Basicly

Kosten geen

Meetbaar resultaat Aan het einde van schooljaar 2021-2022 is het borgingsdocument van Basicly ingezet als werkdocument in alle groepen
en zien we tijdens het techniekcircuit dat digitale geletterdheid een vaste plek heeft ingenomen en we op deze manier
werken aan de uitvoering van het borgingsdocument.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) werkgroep basicly, tijdens overleggen en besluiten worden ingebracht tijdens teamvergaderingen.

Borging (hoe) In het borgingsdocument Basiscly en verslag schooljaarplan

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

CBS De Noordkaap

Jaarplan - jaarverslag 2021 - 2022 16



Uitwerking GD9: Lezen

Hoofdstuk / paragraaf PCA Onderwijskundig beleid

Resultaatgebied OP1 aanbod - OP3 didactisch handelen - OR1 resultaten - KA3 verantwoording en dialoog

Huidige situatie + aanleiding Binnen de school werken we aan een professionele leergemeenschap waarin we door middel van werkgroepen werken
aan continue verbetering van ons onderwijs. De werkgroepen op dit moment zijn: Dalton - Sociaal emotioneel leren -
Rekenen - Taal/lezen en Digitale geletterdheid (Basicly). Daarnaast hebben we doelen opgesteld voor zorg, borging en
cultuur onderwijs.

Gewenste situatie (doel) Het woordenschataanbod vanuit de methode Atlantis in de groepen 4 t/m 8 stevig neerzetten. Het aanbod moet
aansluiten op het aanbod in de groepen 1-2 en 3. We beogen hiermee een doorgaande lijn woordenschat door de hele
school. Aan het einde van scholjaar 2021-2022 groeien de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 in vaardigheidsscore op de
CITO woordenschat toets.

We willen een doorgaande lijn leesonderwijs op school in de groepen 4 t/m 8, aansluitend op het aanbod in groep 1,2 en
3. De taal- leescoördinator doet daarom collegiale consultatie in de vorm van klassenbezoeken en gesprekken met
leerkrachten over het aanbod.

In de groepen 4 en 5 moet naast het reguliere aanbod leesonderwijs, extra technisch leestijd aangeboden worden. De
taal- leescoördinator kijkt samen met de leerkrachten van deze groepen op welke manier dit in het rooster ingepast kan
worden en welke werkvormen hiervoor ingezet kunnen worden.

Activiteiten (hoe) De taal- leescoördinator gaat samen met de werkgroep lezen een aanbod arrangeren voor alle leerlingen op school
gericht op uitbreiden van woordenschat. Dit kan middels de huidige methode, maar wellicht is hier ook een teamscholing
gewenst. Zie ook de uitwerking NPO plan op dit gebied. Cursus woordenschat in de klas. Woorden aanbieden middels de
viertakt van Verhallen: Voorbewerken: het activeren van de voorkennis. Semantiseren: de betekenis van de woorden
duidelijk maken. Consolideren: het inslijpen van de woorden en de betekenissen. Controleren: nagaan of het woord met
de betekenissen verworven is.

Door collegiale consultatie en het voeren van gesprekken met leerkrachten door de taal- leescoördinator borgen we de
doorgaandelijn leesonderwijs. Na het zichtbaar hebben van de visie op leesonderwijs kunnen we vervolgstappen zetten
in de vorm van aanbod in de school. De taal- leescoördinator kan hier zorgdragen voor borging middels het
leesbeleidsplan.

Consequenties organisatie Werkgroep lezen 6 bijeenkomsten per schoojaar 4 keer tijd op een teamvergadering uitroosteren van de taal-
leescoördinator 1 keer per 2 weken een dag.

Consequenties scholing Teamscholing woordenschat

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 3, 7, 11, 15, 19, 24 en 28
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Eigenaar (wie) Taal- leescoördinator

Kosten Zie uitwerking NPO-plan teamscholing woordenschat onderwijs.

Meetbaar resultaat Aan het eind van schooljaar 2021-2022 is er

een doorgaande lijn woordenschat onderwijs en bieden leerkrachten dit eenduidig aan. een doorgaande lijn
leesonderwijs in de school vanuit de methode Atlantis. meer technisch leestijd in de groepen 4 en 5. middels
verschillende vormen van leesonderwijs.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Met het team tijdens bordsessies en teamvergaderingen en middels beleidsplan taal/lezen.

Borging (hoe) Beleidsplan taal lezen

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD10: Sociaal emtoioneel leren

Hoofdstuk / paragraaf PCA Onderwijskundig beleid

Resultaatgebied OR1 Resultaten SK1 Veiligheid SK2 Pedagogisch klimaat. Dalton kernwaarde: vrijheid en verantwoordelijkheid

Huidige situatie + aanleiding Vanuit de werkgroep Sociaal emotioneel leren is ingezet op de invoering van SterkWerk vanuit de Rijksuniversiteit
Groningen. We zijn tot de conclusie gekomen dat het programma niet aansluit bij onze populatie en de doelen die het
team voor ogen heeft m.b.t. Sociaal emotioneel leren.

Gewenste situatie (doel) Een schoolbrede aanpak die zich richt op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag.
Het doel is het creëren van een positieve, sociale omgeving, die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt.

Activiteiten (hoe) De werkgroep sociaal emotioneel leren gaat komend jaar bekijken welke methode bij dit doel past.

Consequenties organisatie andere aanpak sociaal emotioneel leren

Consequenties scholing Afhankelijk van methode keus

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk 31, 32, 33, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29 en 30

Eigenaar (wie) werkgroep Sociaal emotioneel leren

Kosten 8000

Omschrijving kosten Aanschaf methode reeds begroot

Meetbaar resultaat een doorgaandelijn Sociaal emotioneel leren binnen de school.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Werkgroep sociaal emotioneel leren en waar nodig worden besluiten met het team besproken tijdens teamvergadering de
gang van zaken vanuit de werkgroep wordt besproken tijdens bordsessies.

Borging (hoe) Schooljaarplan en methode

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD11: Dalton

Hoofdstuk / paragraaf PCA Onderwijskundig beleid

Resultaatgebied OP1 Aanbod en OP3 Didactisch handelen

Huidige situatie + aanleiding De school is op 16 april 2021 gevisiteerd. Daaruit zijn de volgende aanbevelingen naar voren gekomen

Nr. 1 We zien veel eigenaarschap m.b.t. de taak. Vergroot dit nog door taken te koppelen aan doelen door de hele school
heen. Reflecteer individueel en/of in groepjes op deze doelen.

Nr. 2 Jullie geven aan ook in het rapport een groter kindaandeel te willen zien. Ontwerp een rapportdeel (portfolio) waarin
het kind kan reflecteren op zichzelf (daltonpijlers). Overweeg een driehoeksgesprek te houden (kind-ouder-leerkracht)
i.p.v een gewoon rapportgesprek.

Nr. 3 Jullie zijn komende 5 jaar daltonbasisschool. Draag dit ook uit. Dat betekent dat de daltonpijlers veel zichtbaarder
zijn in de website, nieuwsbrief, kennis kinderen over dalton en in beleidsstukken.

Daarnaast willen we de proeftuintjes die zijn ontstaan doordat twee collega's de opleiding hebben gevolgd uitbreiden.
Doelenbord - periodetaak - doe- en doeltaken - kwartiertjesrooster.

Gewenste situatie (doel) Een doorgaandelijn Dalton onderwijs die vertrekt vanuit onze visie missie nog steviger neerzetten

Activiteiten (hoe) Door het invliegen van een Dalton specialist die een paar keer een training zal komen geven grip te krijgen op wat we
echt belangrijk vinden en dit uitbreiden en inzetten

Consequenties organisatie geen

Consequenties scholing Teamscholing Dalton

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk 37, 45, 7, 11 en 28

Eigenaar (wie) Werkgroep Dalton

Kosten 3000

Omschrijving kosten invliegen Dalton expert

Meetbaar resultaat Doorgaandelijn Dalton en neerzetten van de reeds ingeslagen proeftuintjes: doelenbord - kwartiertjesrooster -
werkplekken - weektaak ed.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Dalton werkgroep in het Daltonboek

Borging (hoe) Daltonboek en schooljaarplan
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Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

CBS De Noordkaap
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Uitwerking KD1: Continueren cultuur onderwijs

Hoofdstuk / paragraaf Cultuureducatie

Gewenste situatie (doel) Alle kinderen van de school genieten van een cultureel aanbod

Activiteiten (hoe) Het continueren van de ideeën n.a.v. de training van Frank Odijk van de Wonderboom Vervolgen van de implementatie
123 zing. Doorgaande lijn creatieve activiteiten. Inzet van het programma EVI die wordt ingevuld door de cultuur
coördinator.

Plan periode wk

Eigenaar (wie) cultuur coördinator

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Cultuurcoördinator in het cultuurplan

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Uitwerking KD2: Rol taal- leescoördinator

Hoofdstuk / paragraaf Samenwerkend leren

Gewenste situatie (doel) Structurele inzet van de taal-leescoördinator binnen de school

Activiteiten (hoe) De opgeleide taal/leescoördinator 1 keer per 2 weken een dag inzetten om het beleidsplan uit te voeren, collegiale
consulatie te doen en het team mee te nemen in de te zetten stappen d.m.v. vergaderingen. Met directie en IB monitoren
van opbrengsten en bepalen van interventies

Plan periode wk

Eigenaar (wie) directie

Kosten 6200

Omschrijving kosten 0.1 FTE inzet taal- leescoördinator

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Directie en taal- leescoördinator

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

CBS De Noordkaap
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Uitwerking KD3: Gedifferentieerde instructie met afwisselende werkvormen

Hoofdstuk / paragraaf Samenwerkend leren

Gewenste situatie (doel) Aan het eind van de cursus weten de collega's hoe je gedifferentieerd afstemt op leerlingen in de klas tijdens de
spellingslessen, uiteraard is dit ook toe te passen bij andere vakgebieden.

Activiteiten (hoe) Aan het eind van de cursus weten de collega's hoe je gedifferentieerd afstemt op leerlingen in de klas tijdens de
spellingslessen, uiteraard is dit ook toe te passen bij andere vakgebieden.

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Team

Kosten 2000

Omschrijving kosten Training van een specialist

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Directie schooljaarplan

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Uitwerking KD4: Inzet rekencoördinator voor borging afspraken en collegiale consultatie

Hoofdstuk / paragraaf Samenwerkend leren

Gewenste situatie (doel) Structurele inzet van de rekencoördinator binnen de school

Activiteiten (hoe) De opgeleide rekencoördinator 1 keer per 2 weken een dag inzetten om het beleidsplan uit te voeren, collegiale
consulatie te doen en het team mee te nemen in de te zetten stappen d.m.v. vergaderingen. Met directie en IB monitoren
van opbrengsten en bepalen van interventies.

Plan periode wk

Kosten 6200

Omschrijving kosten 0.1 FTE formatie

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Directie en rekencoördinator

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Jaarplan - jaarverslag 2021 - 2022 23



Uitwerking KD5: Inzet groep 3 automatiseren t/m 20

Hoofdstuk / paragraaf Onderwijsassistenten/instructeurs

Gewenste situatie (doel) Groep 4 heeft sommen tot en met 20 halverwege schooljaar 2021-2022 geautomatiseerd en eind schooljaar 2021-2022
gememoriseerd

Activiteiten (hoe) De leerlingen huidige groep 3, volgend schooljaar groep 4 krijgen extra ondersteuning in kleine groepjes op het
automatiseren t/m 20 door aanbieden van verschillende oplossingsstrategieën.

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Rekencoördinator, leerkracht groep 4 en onderwijsassistent

Kosten 25000

Omschrijving kosten inzet onderwjisassistent

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) directie, rekencoördinator en intern begeleider

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Uitwerking KD6: Extra inzet spelling groep 4 t/m 8

Hoofdstuk / paragraaf Onderwijsassistenten/instructeurs

Gewenste situatie (doel) leerlingen reflecteren op hun gemaakte werk en letter daarbij op de spelling van woorden.

Activiteiten (hoe) De leerlingen uit de groepen 4 t/m 8 leren reflecteren met behulp van de onderwijsassistent in kleine groepen op hun
spelling. We zien dat kinderen nu te vluchtig zijn en te weinig de regels tot zich nemen. Hier gaat de onderwijsassistent
door het invoeren van duidelijke stappenplannen (passend bij de methode) een verandering aanbrengen waarbij een
kritische houding van leerlingen gevraagd wordt. Reflectie is hier een onderdeel van.

Plan periode wk

Eigenaar (wie) taal-leescoördinator, leerkrachten groep 4 t/m 8 en onderwijsassistent

Kosten 25000

Omschrijving kosten inzet onderwijsassistent

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Directie, taal- leescoördinator en intern begeleider
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Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Uitwerking KD7: Meer leestijd/aanbod technisch lezen groep 4-5

Hoofdstuk / paragraaf Actiepunten (los van menukaart)

Gewenste situatie (doel) Aan het einde van schooljaar 2021-2022 heeft technisch lezen in groep 4 en 5 een duidelijke opbouw en een structureel
aanbod ook in tijd.

Activiteiten (hoe) De taal- leescoördinator bepaalt in overleg met de leerkrachten groep 4 en 5 op welke wijze zijn i.c.m. Atlantis meer
technisch leestijd kunnen creëren.

Plan periode wk

Eigenaar (wie) taal- leescoördinator en leerkrachten groep 4 en 5

Omschrijving kosten geen

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) taal- leescoördinator leerkrachten groep 4 en 5 en intern begeleider

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Uitwerking KD8: Continueren techniek onderwijs

Hoofdstuk / paragraaf Actiepunten (los van menukaart)

Gewenste situatie (doel) Aan het eind van schooljaar 2021-2022 wordt het techniekcircuit i.c.m. digitale geletterdheid structureel ingezet

Activiteiten (hoe) in circuitvorm werken aan deze activiteiten tijdens het techniekcircuit,

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Werkgroep Basicly

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) werkgroep Basicly digitale geletterdheid

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking KD9: Borgen door middel van kwaliteitskaarten

Hoofdstuk / paragraaf PCA Kwaliteitszorg

Resultaatgebied KA1 Kwaliteitszorg KA2 Kwaliteitscultuur KA3 Verantwoording en dialoog

Gewenste situatie (doel) een laagdrempelig borgingssysteem door middel van kwaliteitskaarten

Activiteiten (hoe) Directie, intern begeleider, rekencoördinator, taal- leescoördinator leggen afspraken en plannen vast op 1 A4 in de vorm
van een kwaliteitskaart hierop staat duidelijk vermeld bij welk onderdeel van het inspectiekader de kaart past: OP - SK -
OR -KA en FB. Een duidelijk doel van de kaart en een korte beschrijving met eventuele verwijzing naar verdere literatuur
of achtergrond informatie.

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk 32, 36, 41, 45, 50, 2, 8, 12, 16, 20, 25 en 28

Eigenaar (wie) Directie en intern begeleider

Omschrijving kosten Geen

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Uitwerking KD10: De afstemming is gericht op zowel ondersteuning als uitdaging, afhankelijk van de behoeften van de leerlingen

Hoofdstuk / paragraaf PCA Onderwijskundig beleid

Resultaatgebied OP1 Aanbod en OP3 Didactisch handelen

Gewenste situatie (doel) Tijdens de lessen is er sprake van gedifferentieerde instructie

Activiteiten (hoe) Tijdens groepsbezoeken door directie wordt hier naar gekeken

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk 37, 46, 11 en 16

Eigenaar (wie) directie

Omschrijving kosten geen

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking KD11: De school evalueert periodiek of het aanbod het gewenste effect heeft

Hoofdstuk / paragraaf PCA Onderwijskundig beleid

Resultaatgebied OP1 Aanbod OP3 Didactisch handelen KA3 Verantwoording en dialoog

Gewenste situatie (doel) In de blokplannen en de weekplanning wordt overzichtelijk aangeven op welke wijze er met een leerling wordt gewerkt en
wat het effect hiervan is.

Activiteiten (hoe) Alle collega's beschrijven in de weekplanning de aanpak en de uitzondering. Waar met wie, hoe en op welke manier. Dit
is naast de weekplanning ook terug te zien in de evaluatie van de blokplannen en de start van de nieuwe plannen 1
zorgroute

Betrokkenen (wie) directie - intern begeleider - leerkrachten

Plan periode wk 32, 37, 42, 45, 51, 1, 7, 12, 16, 19, 25 en 29

Eigenaar (wie) Intern begeleider

Omschrijving kosten Geen

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Uitwerking KD12: De school stelt –op basis van de evaluatie- interventies vast (bij) als dat nodig is

Hoofdstuk / paragraaf PCA Onderwijskundig beleid

Resultaatgebied KA1 Kwaliteitszorg KA2 Kwaliteitscultuur KA3 Verantwoording en dialoog

Gewenste situatie (doel) Op basis van de evaluatie van de blokplannen ontstaan nieuwe acties deze zijn zichtbaar in de planning op papier maar
ook fysiek tijdens de lessen

Activiteiten (hoe) De leerkrachten gebruiken hun evaluatie om een nieuw blokplan te starten. De beschrijving is niet alleen op papier
navolgbaar maar ook in de praktijk en visa versa.

Betrokkenen (wie) intern begeleider - leerkrachten

Plan periode wk 32, 38, 42, 46, 51, 3, 8, 12, 17, 21, 26 en 30

Eigenaar (wie) Intern begeleider

Omschrijving kosten geen
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Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Uitwerking KD13: De school heeft een aanspreekpunt als het gaat om pesten en voor de coördinatie van het beleid tegen pesten

Hoofdstuk / paragraaf PCA Organisatiebeleid

Resultaatgebied SK1 Veiligheid SK2 Pedagogisch klimaat.

Gewenste situatie (doel) Er is een aanspreekpunt als het gaat om pesten vanuit het team, namens de ouders en namens de leerlingen

Activiteiten (hoe) De werkgroep sociaal emotioneel leren stelt deze coördinator aan.

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk 30, 31, 32, 33, 34 en 35

Eigenaar (wie) Werkgroep Sociaal emotioneel leren

Omschrijving kosten geen

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Te volgen scholing Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Aanbieder Kosten Atlantis Tijdens de start van het schooljaar 2021-2022 bleek dat de starttraining van de
methode Atlantis niet gehouden was. Een belangrijke training waarmee de methode
Atlantis handvaten en de nodige verbanden aanreikt. We hebben besloten om deze
training alsnog te houden. Dit heet in november plaatsgevonden. Nav deze training
hebben we afgesproken dat de werkgroep lezen de methode regelmatig in het team aan
de orde zou stellen. Middels wat gaat goed, wat kan beter en waar loop je tegenaan.
Ook was het idee om bij elkaar in de klas te kijken en dan met name de instructie les van
Atlantis/veilig leren lezen te bekijken en over in gesprek te gaan. Dit is minimaal
opgepakt en de reden hiervoor is het ontbreken van onvoldoende veiligheid in het team.

Getal en ruimte Junior Bij de start van het nieuwe schooljaar bleek dat er in het vorige
schooljaar geen keuze is gemaakt voor de rekenmethode. Het team is hier niet op 1 lijn
gekomen. We hebben hiervoor de rekengroep ingezet en een aantal bijeenkomsten in
het team georganiseerd, waarbij na de herfstvakantie een definitieve keuze gemaakt
moest worden. Dit is Getal en ruimte junior geworden, We zijn hier voortvarend mee aan
de slag gegaan, naast de methode hebben we met elkaar kennis gedeeld hoe te
automatiseren en zijn we als team meer met elkaar opgetrokken/doorgaande lijn.

Kanjertraining CBS de Noordkaap had geen Sociaal emotionele methode. Ook hier
kwam het team niet gezamenlijk uit. De werkgroep Sociaal emotioneel heet een aantal
methodes naast elkaar neergelegd en het team op basis van de kenmerken en
uitgangspunten laten kiezen. Hier is de kanjertraining uitgekomen. We starten het
nieuwe schooljaar 2022-2023 met de kanjertraining. Voor 2022-2023 is een uitgebreid
implementatieprogramma opgesteld, waarbij ook ouders/verzorgers worden betrokken.

Meerdere methodes

CBS De Noordkaap
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Verantwoording van de NPO-middelen van de eerste ronde in het cursusjaar 2021-2022: 

School: Noordkaap 
Aantal leerlingen per 1-10-2020 160 

Budget eerste ronde € 110.783,28 

Nog beschikbaar uit eerste ronde: € 18.170,00 

Interventie Beoogd Resultaat Werkwijze / Aanpak Resultaat/ 
Verantwoording 

 Welk doel hadden jullie voor 
ogen? 

Hoe hebben jullie het  aangepakt 
en wat waren de activiteiten? 

Wat zien anderen daarvan in de 
praktijk? 

A.1 Voor- en vroegschoolse interventies    
A.2 Uitbreiding onderwijs    

A.3 Zomer- of Lentescholen    

B.1 Een-op-een-begeleiding Met behulp van deze interventie 
verdere groei te stimuleren en 
belemmerende hiaten in de 
cognitieve ontwikkeling te 
verkleinen. Dit geldt zowel voor 
B.1, B.3 en E.1 

Onderwijsassistent schoolbreed 
inzetten voor alle groepen v.a. 
groep 4 

Extra tijd voor individuele 
behoeften en (verlengde) 
instructie/hulp op eigen niveau. 
Kortom meer aandacht en tijd 
voor elk kind. Dit geldt zowel 
voor B.1, B.3 en E.1. 

B.2 Individuele instructie (tutoring)    

B.3 Instructie in kleine groepen (tutoring) 

 Mbv onderwijsassistent in groep 
1-2 en 2-3 groepen splitsen zodat 
extra tijd en aandacht ontstaat 
voor leerlingen. 

 

B.4 Leren van en met medeleerlingen 
(tutoring) 

   

B.5 Feedback    

B.6 Beheersingsgericht leren 
 Extra tijd voor automatiseren 

middels rekensprint 
 

C.1 Interventies gericht op welbevinden en  
       sociaal-emotionele ontwikkeling van  

Met behulp van deze interventie 
verdere groei te stimuleren en 

  



 

 

       leerlingen belemmerende hiaten in de 
sociale ontwikkeling te 
verkleinen. Dit geldt voor c.2. 

C.2 Sportieve activiteiten 

 Alle kinderen (v.a. groep 3) 2 x 
per week gym van vakleerkracht. 
Gr 1-3 1 X per week les van de 
vakleerkracht. 
 

Niet zichtbaar te herleiden in de 
praktijk. 

C.3 Cultuureducatie    

D.1 Metacognitie en zelfregulerend leren    

D.2 Samenwerkend leren    

E.1 Klassenverkleining  In groep 1-2 en 2-3 middels 
onderwijsassistent groepen uit 
elkaar tijdens zaakvakken. 
 

 

E.2 Onderwijsassistenten/instructeurs  Zie hierboven  
F.1 Ouderbetrokkenheid    

F.2 Digitale technologie    

Is het gelukt om de interventies uit te voeren zoals jullie  van plan waren? Zo nee, waarom niet? 
We hebben de interventies zoals hierboven beschreven kunnen uitvoeren. Een belangrijke aanvulling is dat we gedurende het jaar onderwijsassistenten 
(onder de verantwoordelijkheid van een leerkracht) hebben moeten inzetten wegens vervanging bij ziekte (Covid-19). 
Op basis van de relatief korte periode van een jaar zijn we nog niet in staat om concrete conclusies te kunnen verbinden aan bovenstaande interventies.  
 
In het npo plan 2022-2023 ligt de focus op de kwaliteit van de instructie, we zijn voornemens om elke groep apart instructie/verlengde instructie te geven 
op de basisvakken. Meer tijd en aandacht voor elk kind. 
Daarnaast starten we volgende schooljaar met de sociaal emotionele methode; kanjertraining. 
 
NB. Tevens extra materiaal (geen methodes) l aangeschaft mbt zaakvakken circa € 1200,-.  Denk aan rekenspelletjes mbt automatiseren e.d.  
NB. Extra gelden ingezet mbt uren medewerkers voor scholing etc.  
 



 

 

 

 

 



 

Voorbereiding Noordkaap gesprek 4-10-2021 

Gesprekleidraad 

Input: Signalen collega's, onderzoek dossiervorming en analyse resultaten/zorgstructuur, algehele 

structuur.  

Feit 1: 

Wisselingen IB-er: 4 Ib-ers in 5 jaar tijd.  

Vanaf het moment dat Tilly wegging begon het te rommelen. Ziekte, interim, andere baan. Team 

geeft aan dat elke IB-er weer wat anders wilde. Onduidelijk wat ervan team verwacht wordt. 

Onduidelijkheid is herleidbaar in dossiers van kinderen/Parnassys. De laatste 3-4 jaar ontstaan 

gaten. Overdracht wisselend, geen notities herleidbaar of zeer minimaal. Doorgaande lijn op school 

is niet zichtbaar. 

Feit 2: 

Stijl van leidinggeven.  

Directeur heeft ambitieus ingezet, vraag is in hoeverre is het haar gelukt om alle teamleden hierin 

mee te nemen. Beeld ontstaat dat een deel van het team door haar meegenomen is en een deel van 

het team minder/niet of op een andere manier. Hierdoor is een tweedeling ontstaan. Door 

tweedeling weerstand in team en roddelcultuur versterkt. Overlevingsmodus terug gehoord, gelijk 

gestemden opzoeken (deur dicht bij elkaar zitten).  

Weerstand openlijk bespreken werd minimaal gedaan ivm het niet veilig voelen. Vertragend effect 

op de besluitvorming (bijv. Keuze voor Rekenmethode). Dit resulteerde uiteindelijk in een autoritaire 

stijl van leidinggeven.  

Feit 3:  

PDCA-cyclus werd niet compleet doorlopen. 

Op papier staat alles duidelijk beschreven, in uitvoering niet terug te zien. Besluit werd genomen, in 

kwaliteitskaart gezet, PDCA ontbrak, vervolgens werd de afspraak niet opgevolgd. Ook geen 

commitment. 

Feit 4: 

Randzaken krijgen veel aandacht. 

Een deel van het team verliest zichzelf in randzaken zoekt daarin binnen het team bevestiging. Kost 

veel tijd en leidt af van datgene wat echt van belang is. Het voelt als 

vluchtgedrag/afleidingsmanoeuvre. Het kan ook zijn dat de randzaken de punten zijn/waren waar 

men nog controle over had: daar waar je controle ervaart, daar ga je mee verder. 

 

Conclusies: 

Link leggen met analyse opbrengstrapportage.  



- Bovenstaande onderliggende oorzaken hebben invloed op opbrengsten. Ontbrekende 

doorgaande lijnen op schoolbrede afspraken en aanbod. 

- Urgentiebesef lijkt te ontbreken bij teamleden. Op een enkeling na.  

Aanvullend:  

- Combinatie van wisseling IB-er en wegebben van veiligheid in het team. Overlevingsmodus/ 

lamgeslagen/afwachtend. Kritisch durven kijken lijkt weg te zijn.  

- Dalton werkwijze voelen en zien we niet in het team.  

- Kernwaarden van de Noordkaap zie je niet terug in wat mensen vertellen over de afgelopen 

jaren.  “Wees zoveel mogelijk jezelf en ontdek wat je mogelijkheden zijn”. 

 

 

Tussenevaluatie 21 maart 2022 
 

Successen 

- Zorgstructuur herijkt. PDCA-cyclus ingezet.  

- Na herfstvakantie nieuwe rekenmethode gestart (eindelijk). 

- Her-implementatie Atlantis. 

- Vaste IB-er op de Noordkaap 

- Werkgroep sociaal emotioneel, werkwijze en besluit mbt nieuwe methode door werkgroep. 

- Meer openheid en aantal medewerkers zijn kritisch opbouwend. Ze laten zich meer horen 

(mag van mij nog wel meer)  

- EDI centraal/kwaliteit van instructies onder de loep in team. 

- Focus op basis op orde.  

- Leren van elkaar, mensen zoeken elkaar veel meer op.  

- HR cyclus opgestart. 

- Sfeer in team/op school positiever. 

- Contacten met ouders/MR/Klantbordgroep. 

 

Zorgpunten nu (medio maart 2022) 

- Reactiviteit in team als het gaat om zorg en onderwijs. Bij randzaken pro activiteit bij 

teamleden. Voorbeeld werkgroepen rekenen en begrijpend lezen specifiek mbt de 

methodes.  

- Borgen zorgstructuur ligt bij DO-IB. Eigenaarschap team minimaal. 

- De opbrengsten. 

Vragen 

- Dalton school 2022-2023, eerlijk: geen idee wat we hiermee moeten. Team staat hier niet 

achter. 

- Willen we te snel, vragen we te veel? Denk aan reactiviteit en opbrengsten. Is er nog meer 

nodig? Op welke wijze kunnen we de opbrengsten zsm positief beïnvloeden.  

 

 

 

 

 


