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Inhoud Schooljaarverslag 
 

 

 

 
 

 

 

1 

 

 

Kengetallen 

 

1.1 Leerlingen Gegevens teldatum - Ontwikkeling – Prognose 

1.2 Personeel Aantal – Leeftijdsopbouw – Scholing – Ziekteverzuim 

1.3 Opbrengsten Eindtoets – LOVS-toetsen – Monitoring Welbevinden en Sociale Veiligheid - 

Door- en Uitstroom – Resultaten VO 
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Evaluatie schooljaar 

 

2.1 Evaluatie Schooljaarplan 

Domein 1: Zorg voor Kwaliteit 

Domein 2: Onderwijs & Leren 

Domein 3: Ondersteuning & Begeleiding 

Domein 4: Management & Organisatie 

Domein 5: Persoonlijke ontwikkelingen en teamontwikkeling 

2.2 Evaluatie financiën Verantwoording schoolbudgetten 

2.3 Relevante ontwikkelingen Voorziene en niet voorziene ontwikkelingen met consequenties voor beleid 
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Bevindingen Belanghebbenden en betrokkenen 

 

3.1 Bevindingen inspectie Uitkomsten Kwaliteitsonderzoek – Themaonderzoek – etc.  

3.2 Waardering personeel Uitkomsten tevredenheidonderzoek/enquête/RI&E/etc.  

3.3 Waardering ouders Uitkomsten tevredenheidonderzoek/enquête/ouderpanel/etc.  

3.4 Waardering leerlingen Uitkomsten tevredenheidonderzoek/enquête/gesprekken met leerlingen/etc.  

3.5 Onderzoeksbevindingen Uitkomsten visitatie/audit/schoolzelfevaluatie/etc. 

 

 

 

 

 

 

Kwaliteitscriteria 
 
 

  1 Verantwoording 

 

Dit schooljaarverslag is een verantwoordingsdocument dat past bij  

de opdracht tot meervoudig publieke verantwoording, zowel horizontaal  

(aan de schoolomgeving) als verticaal (bevoegd gezag, overheid/inspectie). 

 

  2 Evaluatie 

 
Voor team en directie vormt het schooljaarverslag een evaluatieve terugblik op 

het afgelopen schooljaar: welke resultaten hebben we behaald, zijn de 

ontwikkelingen in lijn met onze ambities en wat betekent dat voor onze 

beleidsvoornemens voor het nieuwe schooljaar.  

 

  3 Analyse en actiepunten 

 

In elk hoofdstuk zoeken we naar trends, analyseren we gegevens, trekken we 

conclusies en formuleren we actiepunten voor het nieuwe schooljaar. 

 

  4 Kwaliteitscyclus 

 

Dit schooljaarverslag maakt deel uit van de kwaliteitscyclus:  

Schoolplan - Schooljaarplan - Schooljaarverslag. 
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Hoofdstuk 1: Kengetallen 
 

 

 

1.1 Kengetallen leerlingen 
 

 

 

A. Abt Emo  

Jaar Aantal Wegingsfactor  Spreiding 

1-10-20 42 29,2 4,41 

1-10-21 47 28,8 4,81 

 

 Schatting overzicht opbouw leerlingenaantallen per leerjaar  

Leerjaar 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal  

Aantal ll. eind 20-21 10 4 5 8 2 10 8 6 53 

Aantal ll. start 21-

22 
4 7 4 4 8 2 10 8 47 

Aantal leerlingen 

start 22-23 
3 5 6 4 4 9 1 10 42 

 

Gegevens laatste teldatum landen van herkomst  
Landen van herkomst Aantal leerlingen 

Nederland 47 

  

Totaal  47 

 

  Prognose leerlingaantal 

Jaar 2021 2022 2023 2024 2025 

Aantal 40 38 42 46 46 

*Op basis van gemeentelijke prognose (indien beschikbaar) 

 

 

B. Wilgenstee  

Jaar Aantal Wegingsfactor  Spreiding 

1-10-20 30 29,6 5,91 

1-10-21 32 30,0 6,07 

 

 Schatting overzicht opbouw leerlingenaantallen per leerjaar  

Leerjaar 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal  

Aantal ll. eind 20-21 3 4 5 2 8 1 8 5 36 

Aantal ll. start 21-
22 

3 2 4 4 2 8 1 8 32 

Aantal leerlingen 

start 22-23 
4 2 2 4 3 1 8 0 24 

 

Gegevens laatste teldatum landen van herkomst  
Landen van herkomst Aantal leerlingen 

Nederland 32 

  

Totaal  32 

 

  Prognose leerlingaantal 

Jaar 2021 2022 2023 2024 2025 

Aantal 33 28 28 24 25 
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*Op basis van gemeentelijke prognose (indien beschikbaar) 

 

 

C. De Zandplaat   

Jaar Aantal Wegingsfactor  Spreiding 

1-10-20 41 33,8 5,23 

1-10-21 42 33,7 5,39 

 

 Schatting overzicht opbouw leerlingenaantallen per leerjaar  

Leerjaar 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal  

Aantal ll. eind 20-21 10 8 3 3 5 8 7 4 48 

Aantal ll. start 21-

22 
4 7 6 3 2 5 8 7 42 

Aantal leerlingen 

start 22-23 
10 5 6 5 2 3 5 8 44 

   

Gegevens laatste teldatum landen van herkomst  
Landen van herkomst Aantal leerlingen 

Nederland 41 

Italië 1 

Totaal  42 

 

Prognose leerlingaantal 

Jaar 2021 2022 2023 2024 2025 

Aantal 41 41 39 40 44 

*Op basis van gemeentelijke prognose (indien beschikbaar) 

 

 

A. Abt Emo 

Specifieke onderwijsbehoeften  2021-2022 

(Peildatum einde 

schooljaar) 

Aantal ingeschreven leerlingen dat gedurende het schooljaar zonder geldige reden een 
aaneengesloten periode van 4 weken geen onderwijs volgde (‘thuiszitters’). 

1  

Aantal leerlingen met toelaatbaarheidsverklaring voor sbo 0 

Aantal leerlingen die > 4 weken geen onderwijs hebben gehad ivm de pandemie 
 

0 

Aantal leerlingen met toelaatbaarheidsverklaring voor so-cluster 3 0 

Aantal leerlingen met toelaatbaarheidsverklaring voor so-cluster 4 0 

Aantal leerlingen met extra ondersteuning SWV  
(leerlingen met wettelijk verplicht OPP voor 1 of meer vakken) 

0 

Aantal leerlingen met eigen leerlijn voor een of meer vakken. 
 (zonder ondersteuning SWV) 

6  

Aantal leerlingen dat tijdelijk geen onderwijs volgt op de eigen school, maar geplaatst is 
in een crisis of observatieplaats of een Orthopedagogisch en Didactisch Centrum 
(OPDC) 

0 

Aantal leerlingen dat ondersteuning krijgt vanuit cluster 1 (visueel) 0 

Aantal leerlingen dat ondersteuning krijgt vanuit cluster 2 (auditief) 0 

Aantal leerlingen met een dyslexieverklaring 1 

Aantal leerlingen met een dyscalculie verklaring 0 

Aantal leerlingen met DSM V indicatie (ADHD,ASS, etc.) zonder ondersteuning vanuit 
SWV 

1   

Aantal leerlingen dat versnelt (aantal leerlingen dat dit schooljaar versneld is 
doorgestroomd) 

0 

Aantal leerlingen met vastgestelde hoogbegaafdheid 5  

Aantal leerlingen met een vastgestelde verminderde intelligentie (IQ < 75) 0 
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Analyse / trends 

Netwerkschool: 

Eind oktober konden we gelukkig weer onze jaarlijkse voorlichtingsavond over het Voortgezet Onderwijs voor alle 

ouders van groep 7 en 8 van de Netwerkschool fysiek geven. Deze avond werd gehouden in 't Zandt en is goed 

bezocht. 

 

In verband met de uitbraak van het Covid19 virus heeft de Netwerkschool één extra week kerstvakantie gehad. Er 

was opvang zonder onderwijs op twee van de drie locaties, in Westeremden en in 't Zandt. 

 

De Netwerkschool is dit schooljaar gestart met een nieuwe methode voor rekenen: Getal& Ruimte Junior voor groep 

1 t/m 8. 

 

Vrijdag 17 juni was de jaarlijkse sportdag van de Netwerkschool voor groep 1 tot en met 8 in 't Zandt, deze sportdag 

werd georganiseerd door de gymleerkracht en de leerlingen hebben heerlijk gesport op de camping en om de school.  

De eerste week van juli vinden de schoolreizen en schoolkampen van de Netwerkschool plaats. Dit is een dag of zijn 

meerdere dagen waarop de leerlingen elkaar ontmoeten en met elkaar kunnen spelen en optrekken. 

  

Abt Emoschool: 

Daltononderwijs: alle leerlingen krijgen onderwijs op maat en ze hebben allemaal een andere (week) taak. Vanaf 

groep 6 leren de leerlingen om zelf hun taak te plannen.  

Vanaf januari staat Nienke vijf dagen voor groep 1-2. Eerst stond zij er drie dagen voor en de andere twee dagen gaf 

zij les aan de middenbouw in 't Zandt. Nienke heeft dit schooljaar de Daltonopleiding gevolgd, daarvoor heeft zij 14 

juni 2022 haar Daltoncertificaat gehaald. 

 

Jonathan is gestopt met zijn PABO studie en is vanaf de kerstvakantie werkzaam als onderwijs assistent op de 

Netwerkschool, twee dagen in Westeremden en twee dagen in 't Zandt. 

Vanaf februari was er een LIO stagiaire in de middenbouw aan het lesgeven.  

 

Halverwege dit schooljaar konden we geen gebruik meer maken van de gymzaal in Zeerijp. De leerlingen gymmen 

nu één keer per twee weken in de gymzaal in 't Zandt, zij gaan hier met de bus naar toe. 

  

In november is er één leerling van een andere school gestart in de middenbouw in Westeremden. Tevens is er in mei 

nog een leerling in de onderbouw ingestroomd. Deze leerlingen hebben hun draai gevonden op de Abt Emoschool. 

Twee leerlingen zijn na de herfstvakantie naar Emmen verhuisd. 

Er staat nog een leerling ingeschreven op de Abt Emoschool die dit schooljaar van de leerplichtambtenaar vrijstelling 

van onderwijs heeft gekregen nadat vorig schooljaar de overstap naar het Voortgezet Onderwijs niet goed is 

verlopen. Volgend schooljaar gaat hij naar het Voortgezet Onderwijs in Warffum. 

Er gaat één leerling vanaf de meivakantie voor een proefperiode van zes weken naar de satellietgroep op 't Kompas 

in Groningen om te kijken of zij hem daar passend onderwijs kunnen bieden. De orthopedagoog van het RET is 

betrokken bij deze leerling. 

  

Extra ondersteuning:   

Dit schooljaar is er ambulante begeleiding vanuit RET ingezet voor enkele leerlingen.  

Twee leerlingen gingen vanaf februari 2022 één dag per week naar het JMC (Junior Masterclass, samenwerking 

met Marenland en Eemsdelta college) in Delfzijl. Eén leerling is er in april weer mee gestopt.  

Tevens komt de taalspecialist en logopedist van het RET vanaf maart 2022 wekelijks langs voor een leerling bij ons 

op school. Vanaf juni 2022 komt zij voor een consult voor nog een leerling langs.  

Op afroep was de onderbouwspecialist van het RET t/m de herfstvakantie betrokken bij een leerling.  

 

Er is één leerling met een dyslexieverklaring en er wordt met Sprint gewerkt. Er is één leerling in april 2022 

aangemeld voor een dyslexie onderzoek. Er zijn momenteel vijf leerlingen in groep 3 en 4 die werken met het 

programma BOUW! Onder begeleiding van de onderwijsassistent of leerkracht. Dit is een project, genaamd aanpak 

dyslexie, gesubsidieerd door de gemeente. 

 

RAL RAP: Op de Abt Emo hebben we relatief veel leerlingen die extra aanbod of verdieping aankunnen. Leerkrachten 

bieden hierin op maat een zo passend mogelijk aanbod. Circa vijf jaar geleden hebben de meeste leerkrachten van 
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de locatie scholing voor HB / meer begaafde leerling gevolgd. Begin van dit schooljaar heeft de hoogbegaafdheids 

(HB) specialist van Cedin twee dagdelen in de groepen geobserveerd en hij heeft dit met de leerkrachten 

nabesproken. Tevens heeft hij twee dagdelen scholing verzorgt over:  

✓ Signaleren van hoogbegaafdheid  

✓ Kennisnemen van verschillende theorieën rondom hoogbegaafdheid  

✓ Signaleringsinstrumenten  

✓ Passend aanbod: compacten en verrijken 

✓ Onderpresteerders 

Er is dit schooljaar gestart met het signaleringsinstrument DHH plus, één leerkracht en de IB-er hebben hier scholing 

voor gevolgd. De onderbouw- en middenbouwleerkracht en de IB-er hebben ook nog een cursus gevolgd over 

hoogbegaafdheid in groep 1-2-3. 

 

De onder- en de middenbouwleerkracht hebben de cursus bewegend leren met succes afgerond.  

In juni wordt de bibliotheek in de school geopend en kunnen de leerlingen één keer per week boeken lenen op 

school.  

 

 
Conclusies en consequenties voor ons beleid 

 

✓ Daltononderwijs, dit scholjaar visitatie 

✓ Scholing rekenmethode 

✓ HB onderwijs 

✓ Overgang groep 2 naar groep 3 
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B. Wilgenstee 

Specifieke onderwijsbehoeften  2021-2022 

(Peildatum einde 

schooljaar) 

Aantal ingeschreven leerlingen dat gedurende het schooljaar zonder geldige reden een 
aaneengesloten periode van 4 weken geen onderwijs volgde (‘thuiszitters’). 

0 

Aantal leerlingen met toelaatbaarheidsverklaring voor sbo 1  
Aantal leerlingen die > 4 weken geen onderwijs hebben gehad ivm de pandemie 
 

0 

Aantal leerlingen met toelaatbaarheidsverklaring voor so-cluster 3 0 

Aantal leerlingen met toelaatbaarheidsverklaring voor so-cluster 4 0 
Aantal leerlingen met extra ondersteuning SWV  
(leerlingen met wettelijk verplicht OPP voor 1 of meer vakken) 

1   

Aantal leerlingen met eigen leerlijn voor een of meer vakken. 
 (zonder ondersteuning SWV) 

6 

Aantal leerlingen dat tijdelijk geen onderwijs volgt op de eigen school, maar geplaatst is 
in een crisis of observatieplaats of een Orthopedagogisch en Didactisch Centrum 
(OPDC) 

0 

Aantal leerlingen dat ondersteuning krijgt vanuit cluster 1 (visueel) 0 

Aantal leerlingen dat ondersteuning krijgt vanuit cluster 2 (auditief) 1  

Aantal leerlingen met een dyslexieverklaring 3 

Aantal leerlingen met een dyscalculie verklaring 0 

Aantal leerlingen met DSM V indicatie (ADHD,ASS, etc.) zonder ondersteuning vanuit 
SWV 

1  

Aantal leerlingen dat versnelt (aantal leerlingen dat dit schooljaar versneld is 
doorgestroomd) 

0 

Aantal leerlingen met vastgestelde hoogbegaafdheid 0 

Aantal leerlingen met een vastgestelde verminderde intelligentie (IQ < 75) 0 
 

 

Analyse / trends 

De Wilgenstee is een prachtige school met een geweldig plein, naast het bos. Dit biedt veel kansen voor 

onderzoekend- en bewegend leren. Het nieuwe schooljaar zal worden geopend met een groot feest voor het 

hele dorp. Iedereen wil de school nu wel eens van binnen zien en dat kan. Natuurlijk hopen we dat alle 

kinderen die in Zeerijp wonen ook naar onze mooie dorpsschool komen, zodat de school kan blijven 

voortbestaan. Dat was dit schooljaar nog even de vraag, omdat de leerkrachten die nu in Zeerijp werken ervoor 

hebben gekozen om elders te gaan werken, omdat zij vinden dat ze geen kwaliteit kunnen bieden nu ze 

lesgeven aan viergroepscombinaties. Gelukkig hebben we drie leerkrachten gevonden die volgend schooljaar 

met veel enthousiasme gaan werken op De Wilgenstee.   

Naast deze nieuwe leerkrachten zullen ook de ouders van de kinderen een belangrijke rol spelen het komende 

schooljaar. Er worden ouderateliers gegeven op verschillende middagen waarbij de ouders/verzorgers met een 

groepje kinderen iets gaan doen op het gebied van kunst, cultuur, muziek, sport, koken etc. Daarnaast zijn 

ouders bereid om het plein netjes te houden, pleinwacht te lopen, te ondersteunen bij de Peutergroep en 

andere taken te verrichten op de school. De betrokkenheid van ouders bij school is heel belangrijk en heel 

groot, zo bleek de afgelopen periode. 

 

Er vertrekken dit schooljaar weer acht leerlingen uit groep 8. De leerling die in groep 7 zit, gaat weer terug 

naar zijn vorige basisschool, dan zit hij niet alleen in een groep. 

Na de kerstvakantie is er één leerling naar SBO de Kimkiel in Groningen gegaan, daar krijgt zij passend 

onderwijs, wij konden haar niet meer het onderwijs geven wat zij nodig had.  

Na de voorjaarsvakantie zijn er twee leerlingen verhuisd en zij gaan nu in Bedum naar school. 

 

De pilot van driejarige peuters in de kleuterklas (maandag en donderdagochtend) is geslaagd. Begin dit 

schooljaar zijn we gestart met zes peuters, zij komen uit de omliggende dorpen en uit Zeerijp, zij zitten nu 

allemaal in groep 1. Volgend schooljaar starten we zonder peutergroep. 
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Dit schooljaar hebben de leerlingen wel boeken kunnen lenen en lezen uit de bibliotheek, maar zonder 

begeleiding van ouders. Na de zomervakantie wordt dit weer opgestart door de ouders. 

Halverwege dit schooljaar konden we geen gebruik meer maken van de gymzaal in Zeerijp. De leerlingen 

gymmen nu één keer per twee weken in de gymzaal in 't Zandt, zij gaan hier met de bus naar toe.  

 

Vorig schooljaar hebben we niet gekozen voor een onderwijsconcept, maar hebben wij ons gespecialiseerd in 

het bewegend leren hierin kregen we begeleiding van Beja Koops van Cedin. Doordat we dit schooljaar in twee 

bouwen hebben lesgegeven en er vier groepen in één lokaal zitten, is er weinig tijd beschikbaar voor bewegend 

leren. De leerkrachten zijn de hele dag aan het lesgeven aan de vier groepen. Er is momenteel ook geen 

mogelijkheid om de leerlingen op maat te bedienen dit is ook te zien aan de resultaten van de CITO toetsen 

van januari en juni. Ondanks dat we dit hele schooljaar vier dagen per week een onderwijsassistent op de 

Wilgenstee tot onze beschikking hadden, is de kwaliteit van het onderwijs een erg belangrijk aandachtspunt. 

 

Extra ondersteuning:   

Er zijn een aantal leerlingen die wekelijks naar logopedie gaan, in Loppersum of in Appingedam buiten 

schooltijd. 

Kentalis geeft één keer per week begeleiding aan een leerling op school.  

Begin dit schooljaar kwam een dyslexiebegeleider van Cedin één keer per week aan twee leerlingen 

dyslexiebegeleiding geven op school, deze begeleiding is voor beide leerlingen succesvol afgerond. Nu aan het 

einde van het schooljaar komt de begeleidster weer één keer per week voor een andere leerling. 

Eén leerling ging dit schooljaar één keer per week naar Appingedam voor de Masterclass PRO 

(praktijkonderwijs). 

De taalspecialist en tevens logopedist begeleidt momenteel één leerling bij ons op school. 

Voor twee leerlingen is de PO-VO begeleiding aangevraagd in het LZIO, hiervoor waren geen begeleiders 

beschikbaar. De Intern Begeleider geeft nu wekelijks de PO-VO begeleiding aan deze leerlingen.  

 

 
Conclusies en consequenties voor ons beleid 

 

Inzetten op: 

✓ Visie van het onderwijs 

✓ Rekenmethode 

✓ Kwaliteit; speerpunten rekenen en technisch lezen 

 
 

C. Zandplaat 

 

Specifieke onderwijsbehoeften  2021-2022 

(Peildatum einde 

schooljaar) 

Aantal ingeschreven leerlingen dat gedurende het schooljaar zonder geldige reden een 
aaneengesloten periode van 4 weken geen onderwijs volgde (‘thuiszitters’). 

0 

Aantal leerlingen met toelaatbaarheidsverklaring voor sbo 0 
Aantal leerlingen die > 4 weken geen onderwijs hebben gehad ivm de pandemie 
 

0 

Aantal leerlingen met toelaatbaarheidsverklaring voor so-cluster 3 0 

Aantal leerlingen met toelaatbaarheidsverklaring voor so-cluster 4 0 
Aantal leerlingen met extra ondersteuning SWV  
(leerlingen met wettelijk verplicht OPP voor 1 of meer vakken) 

0 

Aantal leerlingen met eigen leerlijn voor een of meer vakken. 
 (zonder ondersteuning SWV) 

6  

Aantal leerlingen dat tijdelijk geen onderwijs volgt op de eigen school, maar geplaatst is 
in een crisis of observatieplaats of een Orthopedagogisch en Didactisch Centrum 
(OPDC) 

0 

Aantal leerlingen dat ondersteuning krijgt vanuit cluster 1 (visueel) 0 

Aantal leerlingen dat ondersteuning krijgt vanuit cluster 2 (auditief) 0 

Aantal leerlingen met een dyslexieverklaring 1 
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Aantal leerlingen met een dyscalculie verklaring 0 

Aantal leerlingen met DSM V indicatie (ADHD,ASS, etc.) zonder ondersteuning vanuit 
SWV 

3   

Aantal leerlingen dat versnelt (aantal leerlingen dat dit schooljaar versneld is 
doorgestroomd) 

0 

Aantal leerlingen met vastgestelde hoogbegaafdheid 0 

Aantal leerlingen met een vastgestelde verminderde intelligentie (IQ < 75) 0 
 

 

Analyse / trends 

Er vertrekt wederom een grotere groep 8 van zeven leerlingen en er waren ook wel 6 verhuisleerlingen, maar 

in augustus starten we met 15 leerlingen in groep 1-2. 

 

Dit schooljaar zaten wij voor het tweede jaar in ons prachtige gebouw. De speeltuin is inmiddels ook klaar en 

daar maken wij in de pauzes ook gretig gebruik van. Het werken op het mooie, overzichtelijke leerplein gaat al 

steeds beter, hier kunnen de leerlingen van groep 3 t/m 8 zelfstandig werken.  

 

Begin van het schooljaar waren er vier verhuisleerlingen. In oktober was er een leerling die ging verhuizen naar 

Hoogezand en in februari ging er een leerling naar Appingedam verhuizen. Dit heeft helaas te maken met het 

versterken ven de woningen in 't Zandt. Deze ouders hebben niet voor een tijdelijke wisselwoning gekozen, 

maar voor een grotere woning elders.  

In februari is er een leerling gestart in groep 5 op De Zandplaat, zij is al helemaal gewend bij ons.  

 

Op de woensdagochtenden komen de 3-jarige peuters met de peuterleidster mee in de kleutergroep. Dit is een 

pilot in samenwerking met de Gemeente, Netwerkschool en Kids2B. De gemeente bekostigd deze extra 

peuterochtend. Met als tweeledig doel: extra taalaanbod voor de peuters, teach the teacher en verbinden 

en samenwerken tussen de peuterleidster en de groepsleerkracht van groep 1/2. 

 

Vanwege Covid19 zijn dit schooljaar de koffieochtenden vanuit het maatschappelijk werk van de gemeente 

weer niet doorgegaan, hopelijk kan het volgend schooljaar weer starten voor de ouders van de peuters en de 

kleuters.  

  

Er is een Bibliotheek in de school. Hier kunnen leerlingen en peuters ook boeken voor thuis lenen, 1x per week 

regelen vrijwilligers de in- en uitleen van de boeken.   Dit is na de coronaperiode weer opgestart en er wordt 

goed gebruik van gemaakt door de leerlingen en ouders. 

 

Donderdag 9 december hadden twee leerkrachten, de directie en IB-er van De Zandplaat een thema onderzoek 

met de inspectie in het kader van analyse en afstemming. De bovenbouwleerkracht ging in gesprek met de 

inspectie over begrijpend lezen in groep 7 en de middenbouwleerkracht had een gesprek over rekenen in groep 

6. Het was een prettig en een openhartig gesprek met Janita van Dorland. Zij gaf ons een mooie 

terugkoppeling met daarin het advies om de leerlingen uit te dagen en onze hoge verwachtingen ook uit te 

spreken. Wij kunnen de leerlingen meer betrekken bij ons onderwijs en wij moeten blijven reflecteren of wij 

consequent zijn in de uitvoering (van de gemaakte afspraken). 

 

De OA is na de kerstvakantie twee dagen per week werkzaam op De Zandplaat als onderwijsassistent. Tevens 

begeleidt hij de leerlingen van de bovenbouw op het plein met de pleinspelen. Dit zorgt ervoor dat de sfeer op 

het plein beter en gezelliger is, de leerlingen communiceren vriendelijker met elkaar en er wordt leuk met 

elkaar gespeeld. De OA voert kindgesprekken, maar is ook op het leerplein en in de klas aanwezig om de 

leerlingen te wijzen op de regels en de afspraken. 

 

Er zijn drie leerlingen die dit schooljaar werken met BOUW! onder begeleiding van een geschoolde kracht. Dit is 

een gesubsidieerd project, genaamd aanpak dyslexie, van de gemeente. Eén leerling heeft BOUW! in maart al 

afgerond. 

 

Extra ondersteuning:   

Er is ambulante begeleiding vanuit RET ingezet voor enkele leerlingen op school. Begeleiding taak- en 

werkhouding, observaties en begeleiding taal- en spraak. 
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Het PO-VO traject is aangevraagd voor twee leerlingen, maar hier waren helaas geen begeleiders voor, dit 

heeft SMW opgepakt.  

Tevens komen er externe instanties, kindercoach, Elker en Cedin, op onze school om kindgesprekken met 

leerlingen te voeren of om leerlingen te begeleiden. 

  

De logopediste van logopediepraktijk Oetara is elke dinsdagochtend op school aanwezig voor begeleiding van 

leerlingen. Zij begeleidt leerlingen uit de peuter- en kleutergroep.  

 

RAL RAP: Coaching on the job in pedagogisch vakmanschap door externe coach Dick Vogel van SO 

schoolontwikkeling (gespecialiseerd in gedragsproblematiek en EDI). Vorig schooljaar kwam hij drie dagen bij 

de drie vaste leerkrachten coaching on the job geven. Lesobservaties en begeleiding in het pro-actief en 

consequent leerkracht handelen. Tevens zal hij kijken daar de doorgaande lijn in de school OB-MB-BB m.b.t. 

gedragsregels en hantering. Begin dit schooljaar heeft hij nog één teamtraining pedagogisch vakmanschap 

gegeven, vorig schooljaar ook al één. 

Vorig schooljaar waren wij ook al gestart met een woordenschatcursus gegeven door taalspecialist Ellen v.d. 

Veen. Zij heeft aan het begin van dit schooljaar een ouderavond georganiseerd voor ouders over het belang 

van taal, praten, (voor)lezen en woordenschat bij kinderen. Deze avond is goed bezocht door de ouders. De 

cursus Woordenschat is eerder gestopt, omdat wij gestart zijn met Goed Worden Goed Blijven (GWGB) plus. De 

focus ligt momenteel op het pedagogisch klimaat, technisch lezen, rekenen en de overgang groep 2-3. 

 

Het afgelopen jaar zijn wij gestart met Goed Worden Goed Blijven plus. Dit is een vrijwillige aanvraag voor 

begeleiding vanuit de PO-raad. Dit traject gaat door tot november 2022. We hebben ingezet op technisch lezen, 

rekenen en overgang groep 2/3. We hebben een ambitie-kaart rekenen gemaakt en een kwaliteitskaart regels 

en afspraken. Aankomend schooljaar gaan we dit voor technisch lezen doen. Ook hebben we een leerlingenraad 

op gezet. 

 

School Maatschappelijk Werk (SMW): Ellen van Dijk, werkzaam bij Cadanz, is vanaf 11 mei 2022 als SMW-er 

werkzaam op de Zandplaat voor één dagdeel per week. Er hebben al een aantal huisbezoeken en gesprekken 

plaats gevonden, wij zijn erg blij dat De Zandplaat nu een SMW-er heeft, zij verlicht ons in onze 

werkzaamheden.  

 

 
Conclusies en consequenties voor ons beleid 

 

Inzetten op: 

✓ Technisch lezen 

✓ Rekenmethode 

✓ Analyseren toetsen 

✓ Pedagogisch klimaat 

 

 

 

 

 

1.2 Kengetallen personeel 
 

 
 

 
Personeel 2021-2022 

Functie M V Totaal 

Directie  1 1 

IB / zorg  1 1 

Leerkrachten L10 1 9 10 

Leerkrachten L11  2 2 

Onderwijsassistent  1 1 2 

Pedagogischmedewerker    
Administratie     

Conciërge  2 1 3 
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Totaal    

 

Onderwerp / thema teamscholing 2021-2022 Organisatie 

GWGBplus Zandplaat  PO-raad 

Hoogbegaafdheid Abt Emo Cedin 

Pedagogisch vakmanschap Zandplaat SO school-

ontwikkeling 

Woordenschat (niet afgerond) Ellen van der 

Veen 

Welke scholing is uitgesteld of afgezegd ivm Corona  

  

 

Onderwerp/thema individuele scholing 2021-2022 Naam Organisatie 

Met sprongen vooruit  Geesje, Linde Menne 

instituut 

Dalton certificaat Nienke Saxion 

Coöperatieve werkvormen Yvonne, Richelle Cedin 

Bewegend leren Linde, Nienke, 

Eline, Geesje 

Marenland 

academie 

BHV Margriet, Eline, 

Yvonne, Geesje 

De Brug 

AOS Marleen Hanze Hoge 

school 

DHH PO (signaleringsinstrument hoogbegaafdheid) Diana, Yvonne Van Gorcum 

Sidi PO Diana, Yvonne Cedin 

Personele zaken   

Verzuimpercentage 2021-2022 

 

 

Abt Emo 2,73% 

Wilgenstee 2,55% 

Zandplaat 10,49% 

 

Toelichting bij > 5% 
 
Het ziekteverzuim op de Zandplaat is erg hoog. Dit komt omdat wij er een 
leerkracht bij hebben gekregen die bij ons haar re-integratie heeft gedaan. Zij 
kwam vanaf een andere school. Deze leerkracht is in maart weer volledig 
hersteld gemeld en blijft werkzaam op de Zandplaat. 
 

  

Langdurige afwezigheid door Covid-19 1  
Aantal startende leerkrachten in 21-22 4  
Begeleiding door het kwaliteitsbureau: 4  

 
Overzicht relevante personele ontwikkelingen 2021-2022 

Zijn er bijzondere omstandigheden rond personeel van invloed geweest op het afgelopen schooljaar. 

 

Op de Abt Emo is de OA gestopt met de opleiding tot leerkracht. Hij is nu werkzaam als OA op de locaties Zandplaat 

en Abt Emo.  
 

Er zijn veel personele wisselingen op de Wilgenstee geweest. Leerkracht die gestart is aan het begin van het 

schooljaar bij de bovenbouw is na twee maanden gestopt. Daar is een startende leerkracht voor terug gekomen.  

In de onderbouw was een leerkracht met zwangerschaps-/ouderschapsverlof tot de kerstvakantie. Daar was een 

vervanger voor geregeld maar deze was zelf ook zwanger en moest eerder met verlof. Deze groep heeft hierdoor 

veel verschillende leerkrachten gehad.  

Na de meivakantie is de leerkracht van de bovenbouw ziek geworden. De startende leerkracht heeft dit opgevangen 

en werk nu 4 dagen voor deze groep. Op de maandagochtend heeft de intern begeleider voor de klas gestaan.  

 
We maakten op de Netwerkschool altijd gebruik van twee conciërges van Fivelingo. Een van deze conciërges is 

langdurig ziek en al het gehele schooljaar afwezig.  

 

 

 

 

 

 

Samenvatting op schoolniveau leerkrachtvaardigheden in 2021-2022 
(op basis van kijkwijzer en groepsbezoeken) Besteed hier aandacht aan het afstandsonderwijs en de vaardigheid van 

leerkrachten hierbij. Korte tekst. 
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Alle leerkrachten zijn dit jaar bezocht middels een klassenbezoek en flitsbezoeken door de Intern begeleider en 

directeur. Op de Zandplaat zijn de leerkrachten meerdere keren bezocht. In het traject van Goed Worden en Goed 
Blijven plus zaten er dit schooljaar 3 klassenbezoeken. Tevens hebben wij vier startende leerkrachten. Deze 

leerkrachten doen mee met het traject voor de startende leerkrachten binnen Marenland. Hier zitten ook meerdere 

klassenbezoeken aan vast. De leerkrachtvaardigheden zijn op de Netwerkschool voldoende tot goed.  

 

Dit schooljaar in januari is er op de Zandplaat twee weken afstandsonderwijs gegeven. Dit omdat er te veel 

besmettingen waren in de midden- en bovenbouw. Dit was goed georganiseerd door de leerkrachten. Ze hebben de 

instructies digitaal kunnen geven.  

 
 

 

Conclusies voor ons personeelsbeleid. 

Wensen t.a.v. functie of taken die de school wil uitbreiden. 

We blijven frequent klassenbezoeken en flitsbezoeken inzetten. Aankomend schooljaar willen ook in gaan zettenop 

collegiale consultaties. Door corona en omdat er geen extra leerkracht binnen het kwaliteitsbureau werkzaam was 

heeft dit geen doorgang kunnen vinden.  
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1.3 Totaaloverzicht analyses opbrengsten 2021-2022  
(op basis van de trendanalyses) 

 

 

 

Abt Emo 

  

Groep  Eindtoets  19-20 20-21 21-22 

Groep 8 Eindresultaten  corona 370,
4 

359,
7 

 

Roodgekleurde resultaten zijn onvoldoende in relatie tot de ondergrenzen van de inspectie, Oranjegekleurde resultaten zijn 

onvoldoende in relatie tot de eigen norm, Groengekleurde resultaten liggen op of boven de eigen norm. 

 

Schooljaar 2018-2019 zijn we gestart met de DIA eindtoets, het landelijk gemiddelde is 360. 

Schooljaar 2020-2021 landelijk gemiddelde is 360 

Schooljaar 2021-2022 landelijk gemiddelde is 361 

 

Parnassys: schoolanalyse: niveauwaardegrafiek- verberg doublures ja- toon adaptieve toetsen: nee 

  

Groep  LVS CITO toetsen (M toetsen Januari excl. 

adaptief getoetste leerlingen) 

19-20 20-21 21-22 

Groep 1 Taal voor Kleuters x x 

x 

x 

x 

X 

X 

X 

x 

 Rekenen voor Kleuters x 

Groep 2  Taal voor Kleuters  x 

 Rekenen voor Kleuters x 

Groep 3 Technisch lezen DMT V V V 

 Begrijpend lezen  x x x 

 Rekenen en wiskunde III I I 

 Spelling  I II III 

Groep 4 Technisch lezen DMT II III V 

 Begrijpend lezen  III I IV 

 Rekenen en wiskunde I II II 

 Spelling  II III III 

Groep 5 Technisch lezen DMT I V I 

 Begrijpend lezen II V I 

 Rekenen en wiskunde I I I 

 Spelling  II V I 

Groep 6 Technisch lezen DMT III I I 

 Begrijpend lezen IV II II 

 Rekenen en wiskunde I I I 

 Spelling  III III I 

Groep 7 Technisch lezen DMT I V I 

 Begrijpend lezen I IV I 

 Rekenen en wiskunde I III I 

 Spelling  I IV II 

 Spelling werkwoorden II III III 

Groep 8 Technisch lezen DMT I I II 

 Begrijpend lezen III I II 

 Rekenen en wiskunde II I I 

 Spelling  I I I 

 Spelling werkwoorden IV I II 



 

KWINTOO: Integraal Systeem voor Interne Kwaliteitszorg Primair Onderwijs 
SJV 2020-2021 

 

15 

 

Samenvatting analyses en conclusies n.a.v. analyse opbrengsten eind- en tussenresultaten. 

Hierin de invloed van lockdown en afstandsonderwijs meewegen. 

De grote schoolbespreking hebben wij gepland op dinsdag 5 juli, de interventies voor de E toets 

hebben we nog niet besproken en opgesteld met het team. 

 

Technisch lezen  

 

 

 

 

Februari 2022 
Leerlingen lezen heel netjes, tempo ontbreekt. Leerlingen meer hardop laten lezen. 
Weer starten met Estafette lezen, leerkracht geeft de instructie aan de zorgleerlingen en bekijkt goed of 
de tweede bladzijde van het werkboek gemaakt moet worden. 
Technisch lezen groep 3 en groep 4 is een aandachtspunt. 
Zwakke lezers groep 3 en 4 lezen 3x per week met BOUW onder leiding van de onderwijsassistent. 
AVI plus groep hoeft geen Estafette meer te lezen.  
Bieb in de school. 
 
April 2022 kleine schoolbespreking 
Rick en Jonathan lezen extra Vloeiend en Vlot en/of racelezen met (zwakke) lezers. 
2 leerlingen uit groep 2 lezen 3 x per week hardop onder begeleiding. 
Bieb in de school is in ontwikkeling. 
 
Juli 2022 grote schoolbespreking 

 
 
Spelling 

 

 

Februari 2022 
Instructie groep 7 spelling dagelijks gegeven door leerkracht.  
Groep 7 krijgt eerst het dictee, goed gemaakt dan alleen instructie les 1. 
Alle leerlingen middenbouw oefenen met spellingoefenen.nl 
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Aantal leerlingen bovenbouw oefenen extra met spellingoefenen.nl 
Groep 3 om de dag dictee, andere dag veilig gespeld. 
Groep 2 inzetten herhaling klanken of inzetten op maken van woorden. 
 
April 2022 kleine schoolbespreking 
Zo doorgaan 
 
Juli 2022 grote schoolbespreking 

 

 

Rekenen 

 

 

Februari 2022, grote schoolbespreking 

Nieuwe methode is pittig, leerlingen scoren snel rood op de methode gebonden toetsen. Normering 
aanpassen. 
Les 5 en 10 zijn veel sommen. 
Groep 2, het werken met het werkboek gaat steeds beter. Ze leren vanaf de kerstvakantie de cijfers 
schrijven. 
Er zijn nog een aantal leerlingen die werken met redactiesommen. 
Tempotoets is nog niet afgenomen in de bovenbouw. In groep 5 wordt de tempotoets 1x per twee 
weken afgenomen. 
Groep 3 en 4 werkt 1x per week uit het oefenboek. 
Het computerprogramma werkt nog niet naar behoren. 
 

April 2022 kleine schoolbespreking 
Tempotoets aandachtspunt. 
Cijfer schrijven groep 2 herhalen. 
Normering aanpassen van de rekentoetsen. 
 
Juli 2022 grote schoolbespreking 

 

 

Begrijpend lezen 

 

 

 

Februari 2022 grote schoolbespreking 
Groep 4 is technisch lezen nog niet op niveau bij iedereen. 
Aantal leerlingen maken de CITO toets tekst voor tekst en/of lezen hardop in een aparte ruimte. 
Beter Bij wordt ingezet voor de laagscorende begrijpend lezers.  
Leeskrakers (ook Engels) worden ingezet voor de goede begrijpend lezers. 
 
April 2022 kleine schoolbespreking 
Leeskrakers voor groep 3 en 4 wordt aangeschaft. 
Bereslim wekelijks in groep 1 en 2. 
Engelse Leeskrakers ook in groep 6. 
 

Juli 2022 grote schoolbespreking 
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Monitoring Welbevinden en Sociale Veiligheid 

 

 

 

 

 

 

Samenvatting analyses en conclusies n.a.v. analyse welbevinden en sociale veiligheid. 

Analyse van de gegevens: 

Wat valt op:  

• 25 van de 27 leerlingen hebben de vragenlijsten ingevuld. 

• Gemiddelde scores op welbevinden (WB), Pestbeleving (PB) en Veiligheidsbeleving (VB) zijn erg 

mooi. 

• ‘Andere kinderen doen mij pijn’ heeft een hogere score dan het landelijk gemiddelde: 2 van de 

25 leerlingen hebben ‘dat is vaak’ zo ingevuld.  

• ‘Andere kinderen schelden mij uit’ heeft een hogere score dan het landelijk gemiddelde: 3 van de 

25 leerlingen hebben ‘dat is vaak zo’ ingevuld. 

We zijn niet tevreden met de resultaten, omdat:  

Er zijn drie leerlingen in de bovenbouwgroep die erg rechtlijnig zijn met betrekking tot wat moet, mag en 

zij maken van iets klein iets groots. Het zijn erg gevoelige kinderen en als het niet gaat zoals zij hadden 

gedacht of hadden gewild is dit een groot probleem. Zij komen hiermee ook niet bij de leerkracht. Uit de 

kindgesprekken met deze leerlingen zijn geen bijzonderheden naar boven gekomen. 

 

(Vervolg)acties: invullen 

1.  De volgende acties waren al in gang gezet: 

Kindgesprekken voeren met een aantal leerlingen.  

Gesprek met groep 8 om ervoor te zorgen dat het één groep gaat worden.  

  

2. De volgende acties zullen nu gaan plaatsvinden: 

• Op schoolniveau: Volgend schooljaar goed inzetten op de gouden en zilveren weken, starten bij 

de nieuwe leerlingen met omgekeerde oudergesprekken met ouder, kind en leerkracht.  

• Indien nodig, aanvullend voor de groepen:Bovenbouw: vaker samen activiteiten, spelletjes, 

gesprekken enz. Wat heeft corona met deze uitslag te maken? Wat doet de oorlog met deze 

leerlingen? De leerkracht wil graag weten wat de leerlingen voelen en gaat hier meer tijd aan 

besteden. 

• Indien nodig, aanvullend op leerlingniveau: Bij één leerling (groep 6) vragen wij ons af of de 

leerling de vragenlijst wel heeft gesnapt. 

• NB bij leerlingen vindt altijd een kindgesprek plaats. Zie hiervoor notitie bij de leerling in 

Parnassys: wat valt op, hoe komt dat, wat ga je eraan doen. 

3. We streven ernaar dat volgend jaar de veiligheidsbeleving: weer zo dicht bij het landelijk 

gemiddelde ligt.  

4.  We monitoren de effecten van onze acties als volgt: 

Indien nodig stellen we onze acties bij. Deze zijn terug te vinden in dit formulier. 
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Groepen en/ of leerlingen waarvoor interventies nodig zijn, zijn terug te vinden in de weekplanning van 

de leerkracht. 
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Wilgenstee  

  

 

Groep  Eindtoets  19-20 20-21  21-22 

Groep 8 Eindresultaten  corona 367,2 353,
7 

 

Roodgekleurde resultaten zijn onvoldoende in relatie tot de ondergrenzen van de inspectie, Oranjegekleurde resultaten zijn 

onvoldoende in relatie tot de eigen norm, Groengekleurde resultaten liggen op of boven de eigen norm. 

 

Schooljaar 2018-2019 zijn we gestart met de DIA eindtoets, het landelijk gemiddelde is 360. 

Schooljaar 2020-2021 landelijk gemiddelde is 360 

Schooljaar 2021-2022 landelijk gemiddelde is 361 

 

Parnassys: schoolanalyse: niveauwaardegrafiek- verberg doublures ja- toon adaptieve toetsen: nee 

  

Groep  LVS toetsen (M toetsen januari excl. 

adaptief getoetste leerlingen) 

19-20 20-21 21-22 

Groep 1 Taal voor Kleuters x x 

x 

x 

x 

X 

X 

X 

x 

 Rekenen voor Kleuters x 

Groep 2  Taal voor Kleuters  x 

 Rekenen voor Kleuters x 

Groep 3 Technisch lezen DMT V I III 

 Begrijpend lezen  x x x 

 Rekenen en wiskunde II I IV 

 Spelling  I I I 

Groep 4 Technisch lezen DMT I V IV 

 Begrijpend lezen  IV V I 

 Rekenen en wiskunde V V I 

 Spelling  III I I 

Groep 5 Technisch lezen DMT V I V 

 Begrijpend lezen V III V 

 Rekenen en wiskunde V IV V 

 Spelling  V V V 

Groep 6 Technisch lezen DMT IV I I 

 Begrijpend lezen IV V V 

 Rekenen en wiskunde IV V V 

 Spelling  III V V 

Groep 7 Technisch lezen DMT II V I 

 Begrijpend lezen I IV V 

 Rekenen en wiskunde III V ** 

 Spelling  I V V 

 Spelling werkwoorden III IV V 

Groep 8 Technisch lezen DMT I I V 

 Begrijpend lezen II II IV 

 Rekenen en wiskunde I I II 

 Spelling  I I II 

 Spelling werkwoorden III I IV 

Roodgekleurde resultaten zijn onvoldoende in relatie tot onze ondergrens, Oranjegekleurde resultaten zijn onvoldoende in 

relatie tot de eigen norm, Groengekleurde resultaten liggen op of boven de eigen norm. 

** Leerling rekent mee met groep 6 en heeft CITO M6 gemaakt in januari 2022. 
 

 

Samenvatting analyses en conclusies n.a.v. analyse opbrengsten eind- en tussenresultaten. 
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Hierin de invloed van lockdown en afstandsonderwijs meewegen. 

De grote schoolbespreking hebben wij gepland op dinsdag 5 juli, de interventies voor de E toets 

hebben we nog niet besproken en opgesteld met het team. 

In groep 7 zit dit schooljaar maar één leerling, deze leerling rekent mee met groep 6, dit is zijn 

niveau. In groep 5 zaten twee leerlingen, één leerling is na de voorjaarsvakantie (na de M- toetsen 

verhuisd). 

 

Technisch lezen  

 

 

Februari 2022 
Estafette lezen is de afgelopen periode uitgevoerd met behulp van de onderwijsassistent of met 
leerlingen groep 8. 
Bouw is gestart voor een groep 3 leerling, 3x per week met de onderwijsassistent. 
Wij stoppen met Estafette lezen en gaan inzetten op leesgroepjes met behulp van de DMT bladen 
Luc Koning. De leerlingen delen we in groepjes in op het functioneringsniveau van de DMT. Dagelijks 
eerste half uur starten met technisch lezen groep 3 t/m 8, stillezen en hardop lezen bij de leerkracht. 
 
Juli 2022 grote schoolbespreking 

 
 
Spelling 

 

 

Februari 2022 
Stappenplan VLL en Cedin goed blijven inzetten. 
Bovenbouw krijgt 3x per maand extra w.w. spelling 
Onderdelen waar de leerlingen op uitvallen op de CITO toets oefenen ze extra met 
spellingoefenen.nl 
 
April 2022 kleine schoolbespreking 
Leerlingen met een onvoldoende score op de CITO score krijgen de categorieën nogmaals 

aangeboden. 

Juli 2022 grote schoolbespreking 
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Rekenen 

 

 

Februari 2022 
Getal & Ruimte Junior werkt volgens een stappenplan, leerlingen moeten de sommen helemaal 
uitwerken. De onderwijsassistent meer in de bovenbouw inzetten. 
Leerkrachten hebben onvoldoende tijd om de verwerking van de leerlingen te zien, te weinig tijd om 
hun rondje te lopen. 
Oefenboek groep 3 en 4 wordt ongeveer één keer per week gedaan. 
CITO voorbereidingstoets is niet afgenomen door corona.  
Tempotoetsen zijn nog niet afgenomen. 
Junior Cloud gaat straks voor meer groepen open en je kan dan als leerkracht per categorie 
aanvinken wat een leerling kan oefenen. 
Naast de methode ook nog extra redactiesommen oefenen. 
Tafels zijn niet bij alle leerlingen geautomatiseerd. 
 
Juli 2022 grote schoolbespreking 

 
 
 

Begrijpend lezen 

 

 

 

Februari 2022 
- Onderzoeken of Blits nog up-to-date is 
- In groep 4 is er na de herfstvakantie gestart met Nieuwsbegrip.  
- 5 t/m 8 doen de B-tekst met Nieuwsbegrip. 

 
April 2022 kleine schoolbespreking 
Stoppen met Blits. Meer inzetten op Beter Bij leren op de onderdelen waar de groepen op uitvielen 
tijdens de CITO toets. 
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Juli 2022 grote schoolbespreking 
 

 

 

 
 

 

 

Monitoring Welbevinden en Sociale Veiligheid 

 

 

 

 

 

 

Samenvatting analyses en conclusies n.a.v. analyse welbevinden en sociale veiligheid. 

Analyse van de gegevens: 

Wat valt op:  

✓ 17 van de 18 leerlingen hebben de vragenlijsten ingevuld. 

✓ Gemiddelde scores op welbevinden (WB), Pestbeleving (PB) en Veiligheidsbeleving (VB) zijn 

erg mooi. 

✓ ‘Andere kinderen schelden mij uit’ heeft een hogere score dan het landelijk gemiddelde: 1 

van de 17 leerlingen (5,88%) heeft ‘dat is vaak zo’ ingevuld. 

We zijn tevreden met de resultaten, omdat:  

Er heerst een goede sfeer op het plein. Alle leerlingen spelen met elkaar, van groep 1 t/m groep 8. Er 

wordt niet gepest en als er wel een akkefietje is, wordt dit meteen aangepakt en opgelost door de 

leerkrachten. 
 

(Vervolg)acties: invullen 

  

1. De volgende acties waren al in gang gezet: 

• Kindgesprekken voeren met een aantal leerlingen.  

• Twee leerlingen hebben wekelijks PO- VO begeleiding, zodat zij goed voorbereid naar het 

Voortgezet Onderwijs gaan. 

• Wekelijks een SOEMO kaart bespreken, deze kaart wordt zichtbaar in de klas gehangen. 

  

2. De volgende acties zullen nu gaan plaatsvinden: 

• Op schoolniveau: Volgend schooljaar goed inzetten op de gouden en zilveren weken, starten 

bij alle leerlingen met omgekeerde oudergesprekken met ouder, kind en leerkracht. Er 

werken volgend schooljaar allemaal nieuwe leerkrachten op de Wilgenstee. 

• Indien nodig, aanvullend voor de groepen: Gesprek groep 5, deze groep heeft voor het eerst 

de ZIEN vragenlijsten ingevuld. 

• Indien nodig, aanvullend op leerlingniveau:  

• NB bij leerlingen vindt altijd een kindgesprek plaats. Zie hiervoor notitie bij de leerling in 

Parnassys: wat valt op, hoe komt dat, wat ga je eraan doen. 
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3. We streven ernaar dat volgend jaar de veiligheidsbeleving: weer zo dicht bij het landelijk 

gemiddelde ligt.  

 

4.  We monitoren de effecten van onze acties als volgt: 

Indien nodig stellen we onze acties bij. Deze zijn terug te vinden in dit formulier. 

Groepen en/ of leerlingen waarvoor interventies nodig zijn, zijn terug te vinden in de weekplanning 

van de leerkracht.  
 

 

 
De Zandplaat   

 

Groep  Eindtoets  19-20 20-21  21-22 

Groep 8 Eindresultaten  corona 351,
8 

353,
7 

 

Roodgekleurde resultaten zijn onvoldoende in relatie tot de ondergrenzen van de inspectie, Oranjegekleurde resultaten zijn 

onvoldoende in relatie tot de eigen norm, Groengekleurde resultaten liggen op of boven de eigen norm. 

 

Schooljaar 2018-2019 zijn we gestart met de DIA eindtoets, het landelijk gemiddelde is 360.  

Schooljaar 2020-2021 landelijk gemiddelde is 360 

Schooljaar 2021-2022 landelijk gemiddelde is 361 

 

Parnassys: schoolanalyse: niveauwaardegrafiek- verberg doublures ja- toon adaptieve toetsen: nee 

  

Groep  LVS toetsen (M toetsen januari excl. adaptief 

getoetste leerlingen) 

19-20 20-21 21-22 

Groep 1 Taal voor Kleuters x 
X 
x 
x 

x 

x 

x 

    x  

x 

x 

x 

x 

 Rekenen voor Kleuters 

Groep 2  Taal voor Kleuters  

 Rekenen voor Kleuters 

Groep 3 Technisch lezen DMT V V V 

 Begrijpend lezen  x x x 

 Rekenen en wiskunde IV IV III 

 Spelling  I I I 

Groep 4 Technisch lezen DMT IV V V 

 Begrijpend lezen  IV V V 

 Rekenen en wiskunde I II II 

 Spelling  III V I 

Groep 5 Technisch lezen DMT I I I 

 Begrijpend lezen III IV III 

 Rekenen en wiskunde II I IV 

 Spelling  I II III 

Groep 6 Technisch lezen DMT I I I 

 Begrijpend lezen V V V 

 Rekenen en wiskunde V V III 

 Spelling  II III V 

Groep 7 Technisch lezen DMT I I I 

 Begrijpend lezen V V V 

 Rekenen en wiskunde V V V 

 Spelling  V V III 
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 Spelling werkwoorden V IV II 

Groep 8 Technisch lezen DMT I I I 

 Begrijpend lezen V V IV 

 Rekenen en wiskunde V V V 

 Spelling  I V I 

 Spelling werkwoorden IV V I 

Roodgekleurde resultaten zijn onvoldoende in relatie tot onze ondergrens, Oranjegekleurde resultaten zijn onvoldoende in 

relatie tot de eigen norm, Groengekleurde resultaten liggen op of boven de eigen norm. 

 

 
 

Samenvatting analyses en conclusies n.a.v. analyse opbrengsten eind- en tussenresultaten. 

Hierin de invloed van lockdown en afstandsonderwijs meewegen. 

De grote schoolbespreking hebben wij gepland op dinsdag 5 juli, de interventies voor de E toets 

hebben we nog niet besproken en opgesteld met het team. 

 

Technisch lezen  

 

 

 

 

Februari 2022 
Gestart met Goed Worden Goed blijven in november 2021 onder begeleiding van Rob Huizing. Er is 
ingezet op technisch lezen en rekenen. Voor deze vakken hebben de leerkrachten een analyse en 
verzamelstaat en groepsplan gemaakt. 
Wij zijn gestopt na de M toetsen met Estafette lezen en hebben ingezet op leesgroepjes met behulp 
van de DMT bladen van Luc Koning voor groep 3 tot en met 8. De leerlingen delen we in groepjes in 
op het functioneringsniveau van de DMT. Dagelijks eerste half uur starten met technisch lezen groep 
3 t/m 8, stillezen en hardop lezen bij de leerkracht.  
De leerkrachten geven instructie op het doel accuraat lezen op woord niveau. Voor-koor-door is van 
belang op woordniveau, niet op tekstniveau. 
Daarna is er voldoende oefening om deze woorden in te slijpen. Leerkrachten complimenteren 
kinderen eerst op het accuraat lezen en dan gaan ze pas naar tempo lezen. 
 
Juli 2022 grote schoolbespreking 
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Er is een mooie groei te zien aan de onderkant, daar hebben we ook flink op ingezet afgelopen 
periode. In groep 3,4 en 5 zal ingezet moeten worden op het beter bedienen van de leerlingen aan 
de bovenkant. Dit gaat al erg goed in groep 6 en 7. 
 
Spelling 

 

 

Februari 2022 
Er wordt goed gewerkt met de stappenplannen voor spelling, groep 3 gebruikt VLL en groep 4 t/m 8 
gebruiken het plan van Cedin.  
Alle groepen krijgen vanaf nu dagelijks instructie. Er wordt extra ingezet op w.w. spelling in de 
bovenbouw.  
De komende periode letten we extra op het controleren van het woord (stap 5) en het zelf goed 
nakijken van de werkboeken en het wekelijkse dictee. 
Extra oefenen van onvoldoende spelling categorieën wordt uitgezocht door de leerkracht en per 
leerling op de weektaak gezet, dit kunnen de leerlingen oefenen met spellingoefenen.nl 
 
Juli 2022 grote schoolbespreking 

 

 

Aan de onderkant is flinke groei te zien, van VIX 37 naar 42. Nu gaan we ook inzetten op de 

bovenkant want die is gedaald van VIX 60 naar 54. 

 

Rekenen 

 

 

Februari 2022 
Wij zijn gestart met Goed Worden Goed blijven in november 2021 onder begeleiding van Rob 
Huizing. Er is ingezet op technisch lezen en rekenen. Voor deze vakken hebben de leerkrachten een 
analyse en verzamelstaat en groepsplan gemaakt. 
In groep 1 en 2 werken we wekelijks met een thematisch rekencircuit.  
In groep 2 zijn de peilspelletjes voor rekenen afgenomen bij de leerlingen.  
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Voor groep 2 wordt het schrijven met de cijfers extra geoefend, herhaling is van belang, zodat het 
een automatisme gaat worden. 
In groep 2 kwamen uit de peilspelletjes dat er aan de rekentaal en de dubbelstructuur nog aandacht 
besteed kan worden. 
Er kwam al snel naar boven dat er onvoldoende automatiseringsoefeningen in deze nieuwe 
methode zitten. Wij zijn gestart voor het automatiseren met Bareka voor de groepen 3 t/m 8. De 
leerlingen hebben de toetsen gemaakt die horen bij hun groep en kunnen nu dagelijks oefenen 
waarop zij nog onvoldoende scoren op hun rekenmuurtje.  
In de bovenbouw wordt ingezet op twee keer per week een extra rekeninstructie waarin de basis 
weer even herhaald wordt voor de leerlingen die hierop uitvielen. Het gebruik van kladpapier en de 
bewerking helemaal opschrijven is ook een belangrijk punt in de bovenbouw. 
 
April 2022 kleine schoolbespreking 
De leerkrachten evalueren en werken hun groepsplannen bij en kijken waarop ze de komende 
periode gaan inzetten. 
 
Juli 2022 grote schoolbespreking 

 

Aan de onderkant is ook hier flinke groei te zien, maar helaas zakt de bovenkant in van VIX 52 

naar VIX 50. Er zal ingezet moeten worden op alle groepen om de bovenkant beter te bedienen.  

 

Begrijpend lezen 

 

 

Februari 2022 grote schoolbespreking 
Bereslim is aangeschaft en er wordt vanaf december 2021 mee gewerkt.   
Begin dit schooljaar is er goed ingezet op woordenschat. De leerkrachten hebben trainingen bij Ellen 
v.d. Veen gevolgd. Dit is eerder gestopt i.v.m. het GWGB traject waar alle aandacht en energie naar 
toe ging.  
Juli 2022 grote schoolbespreking 

 

 

 

 

 

 

Monitoring Welbevinden en Sociale Veiligheid 

 

 

 

 

 
 

Samenvatting analyses en conclusies n.a.v. analyse welbevinden en sociale veiligheid. 

Analyse van de gegevens: 

Wat valt op:  

✓ 22 van de 23 leerlingen hebben de vragenlijsten ingevuld. 

✓ Gemiddelde scores op Pestbeleving (PB) en Veiligheidsbeleving (VB) zijn lager dan 2 

standaarddeviaties van het landelijk gemiddelde. 

✓ Gemiddelde score op Welbevinden (WB) is lager dan 1 standaarddeviatie van landelijk 

gemiddelde. 
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✓ Als we kijken naar de vier afzonderlijke vragen scoren wij hoger dan het landelijk 

gemiddelde op alle vier de vragen. Vooral in de bovenbouw (groep 6-7-8) is de pestbeleving 

hoog. 

Leerlingen zoeken de oorzaken van ruzies altijd bij anderen en niet bij zichzelf. Ze zijn erg bezig met 

elkaars gedrag, wat doet een ander wat niet mag. De leerlingen schelden snel, worden snel boos en 

vatten veel persoonlijk op. Ze weten allemaal heel goed hoe je met elkaar om moet gaan en wat wel 

en niet leuk is, maar ze kunnen zich er niet zo goed aan houden. Ze bemoeien zich veel met een 

ander. 
 

(Vervolg)acties: invullen 

  

1. De volgende acties waren al in gang gezet: 

• Kindgesprekken voeren met een aantal leerlingen.  

• Training pedagogisch vakmanschap van Dick Vogel gevolgd door de leerkrachten van De 

Zandplaat. 

• De regels (in school, op het plein en in de klas) zijn aangescherpt en er zijn consequenties 

aan verbonden, alle leerkrachten handelen op dezelfde wijze. 

• De leerkracht van de bovenbouw praat veel met de groep over hun eigen gedrag, eigen 

verantwoordelijkheid en het groepsgevoel. Duidelijk benoemen wat het probleem is en hoe 

het opgelost kan worden. 

• De onderwijsassistent is in de klas en op het leerplein aanwezig om leerlingen te wijzen op 

de afspraken en de regels terwijl de leerkracht aan het lesgeven is. 

2.  De volgende acties zullen nu gaan plaatsvinden: 

• Op schoolniveau: Volgend schooljaar goed inzetten op de gouden en zilveren weken, starten 

bij de nieuwe leerlingen met omgekeerde oudergesprekken met ouder, kind en leerkracht.  

• Indien nodig, aanvullend voor de groepen: 

Bovenbouw: Wekelijks een SOEMO kaart bespreken en zichtbaar in de klas hangen die past bij 

impulsbeheersing: plagen, beleefdheid, op je beurt wachten, roddelen, netjes omgaan met spullen 

enz. Voor betrokkenheid gebruikt de leerkracht het boek: ‘Geluk met kinderen’ en de ‘Openhartig 

kaarten’.  

Het belangrijkste doel voor de bovenbouw de komende periode is: Op een normale manier met 

elkaar communiceren.  

De onderwijsassistent is op woensdag en donderdag bezig met het introduceren van pleinspelen, zo 

leren de kinderen van de bovenbouw met elkaar een spelletje te doen en ze leren op een normale 

manier communiceren. 

  

• Indien nodig, aanvullend op leerlingniveau: Bij twee leerlingen vragen wij ons af of ze de 

vragen wel begrepen hebben.  

• NB bij leerlingen vindt altijd een kindgesprek plaats. Zie hiervoor notitie bij de leerling in 

Parnassys: wat valt op, hoe komt dat, wat ga je eraan doen. 

3. We streven ernaar dat volgend jaar de veiligheidsbeleving: dichter bij het landelijk 

gemiddelde ligt en de sfeer in de bovenbouw groep beter is.  
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4.  We monitoren de effecten van onze acties als volgt: 

Indien nodig stellen we onze acties bij. Deze zijn terug te vinden in dit formulier. 

Groepen en/ of leerlingen waarvoor interventies nodig zijn, zijn terug te vinden in de weekplanning 

van de leerkracht. 
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Opbrengsten door- en uitstroom  

 

 

Abt Emo 
 

 

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften  

 

 

20-21 

 

21-22 

Aantal leerlingen met een eigen leerlijn (OPP) dat het beoogde tussendoel haalde 0 0 

 

 

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. 

 

 

20-21 

 

21-22 

Aantal leerlingen met specifieke hulp van het RET 1 4 

Aantal leerlingen met specifieke hulp van externen - 10 

Anders   

 

Gegevens doorstroom en verwijzing  
 

20-21 

 

21-22 

Percentage doublures in groep 1 en 2* 1 0 

Percentage doublures in groep 3 t/m 8  1 0 

   

Aantal leerlingen dat is uitgestroomd naar een andere basisschool (peildatum einde schooljaar) 0 2 

Aantal leerlingen dat is ingestroomd vanuit een andere basisschool (peildatum einde schooljaar) 4 2 

Aantal leerlingen dat is uitgestroomd naar SBO (peildatum einde schooljaar) 0 0 

Aantal leerlingen dat is uitgestroomd naar het SO (peildatum einde schooljaar) 0 0 
*)percentage leerlingen in groep 3 dat op 1 oktober 7 jaar is (en groep 3 voor de eerste keer doet). 
 

 

Gegevens uitstroom VO (peildatum einde schooljaar)  
20-21  21-22 

Aantal leerlingen dat vanuit groep 7 is uitgestroomd naar het VO  0 0 
Aantal leerlingen dat vanuit groep 8 is uitgestroomd naar PRO 0 0 
Aantal leerlingen dat is uitgestroomd naar het VO: VMBO /BB of KB 0 0 
Aantal leerlingen dat is uitgestroomd naar het VO: VMBO /GL of TL 0 2 
Aantal leerlingen dat is uitgestroomd naar VMBO met LWOO 0 1 
Aantal leerlingen dat is uitgestroomd naar het VO: Havo 3 1 
Aantal leerlingen dat is uitgestroomd naar het VO: VWO / gymnasium 3 3 

 
Gegevens functioneren van de naar het VO uitgestroomde leerlingen in het 2e/ 3e jaar  

Resultaten VO Indicatie inspectie In 2019 uitgestroomde leerlingen In 2020 uitgestroomde leerlingen  
Volgens advies  minimaal 75%  100 %  62,5 %  
Hoger dan advies  0 % 12,5 % 
Lager dan advies   0 % 25 % 

 

Analyses en conclusies n.a.v. analyse door- en uitstroom. 

Er zijn twee heroverwegingen geweest na de DIA eindtoets, school had VMBO basis met lwoo 

geadviseerd met hulp van de plaatsingswijzer en een PO (psychologisch onderzoek) van de 

orthopedagoog van RET NoMa. Het advies ut de eindtoets was VMBO basis/kader. Bij een andere 

leerling had school het advies TL gegeven en het toetsadvies van DIA is VMBO gl-tl/ HAVO, ouders 

wilden graag heroverwegen naar TL/ HAVO. Bij beide leerlingen blijven wij bij ons eerste advies en 

hebben wij het advies heroverwegen na overleg met ouders. 

Er zaten dit schooljaar zeven leerlingen in groep 8, ze gaan allemaal naar een andere school. Twee 

leerlingen gaan naar Groningen, één naar Siddeburen, één naar Eelde, één naar Haren, één naar 

Appingedam en één naar Uithuizen.  
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Wilgenstee 

 

 

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften  

 

 

20-21 

 

21-22 

Aantal leerlingen met een eigen leerlijn (OPP) dat het beoogde tussendoel haalde 2 2 

 

 

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. 

 

 

20-21 

 

21-22 

Aantal leerlingen met specifieke hulp van het RET 6 4 

Aantal leerlingen met specifieke hulp van externen - 9 

Anders   

 

Gegevens doorstroom en verwijzing  
 

20-21 

 

21-22 

Percentage doublures in groep 1 en 2* 0 0 

Percentage doublures in groep 3 t/m 8  1 1 

   

Aantal leerlingen dat is uitgestroomd naar een andere basisschool (peildatum einde schooljaar) 1 2 

Aantal leerlingen dat is ingestroomd vanuit een andere basisschool (peildatum einde schooljaar) 5 0 

Aantal leerlingen dat is uitgestroomd naar SBO (peildatum einde schooljaar) 1 1 

Aantal leerlingen dat is uitgestroomd naar het SO (peildatum einde schooljaar) 0 0 
*)percentage leerlingen in groep 3 dat op 1 oktober 7 jaar is (en groep 3 voor de eerste keer doet). 

 

 

Gegevens uitstroom VO (peildatum einde schooljaar) 

 

20-21  21-22 

Aantal leerlingen dat vanuit groep 7 is uitgestroomd naar het VO  0 0 
Aantal leerlingen dat vanuit groep 8 is uitgestroomd naar PRO 0 1 
Aantal leerlingen dat is uitgestroomd naar het VO: VMBO /BB of KB 2 2 
Aantal leerlingen dat is uitgestroomd naar het VO: VMBO /GL of TL 0 0 
Aantal leerlingen dat is uitgestroomd naar VMBO met LWOO 0 1 
Aantal leerlingen dat is uitgestroomd naar het VO: Havo 2 3 
Aantal leerlingen dat is uitgestroomd naar het VO: VWO / gymnasium 1 1 

 
Gegevens functioneren van de naar het VO uitgestroomde leerlingen in het 2e/ 3e jaar  

Resultaten VO Indicatie inspectie 
In 2019 uitgestroomde 

leerlingen 

In 2020 uitgestroomde 

leerlingen  
Volgens advies  minimaal 75%  88,9 %  66,7%  
Hoger dan advies  11,1 % 33,3% 
Lager dan advies   0 % 0% 
 

 

Analyses en conclusies n.a.v. analyse door- en uitstroom. 

Er zitten 8 leerlingen in groep 8, n.a.v. de DIA eindtoets is er één heroverweging, ons advies is 

VMBO basis/ kader en uit de eindtoets komt een VMBO kb/gl-tl advies. Na overleg met ouders 

gaan wij heroverwegen naar een VMBO kader advies.  

Er zijn twee leerlingen die stromen lager uit dan dat de school adviseert.  

Er gaan vier leerlingen naar het Voortgezet Onderwijs in Uithuizen, er gaat één leerling naar 

Appingedam, één leerling naar Groningen en twee leerlingen naar Winsum 
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Zandplaat 

 

 

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften  

 

 

20-21 

 

21-22 

Aantal leerlingen met een eigen leerlijn (OPP) dat het beoogde tussendoel haalde 1 1 

 

 

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. 

 

 

20-21 

 

21-22 

Aantal leerlingen met specifieke hulp van het RET 9 4 

Aantal leerlingen met specifieke hulp van externen - 9 

Anders   

 

Gegevens doorstroom en verwijzing  
 

20-21 

 

21-22 

Percentage doublures in groep 1 en 2* 0 0 

Percentage doublures in groep 3 t/m 8  2 0  

   

Aantal leerlingen dat is uitgestroomd naar een andere basisschool (peildatum einde schooljaar) 0 6 

Aantal leerlingen dat is ingestroomd vanuit een andere basisschool (peildatum einde schooljaar) 1 1 

Aantal leerlingen dat is uitgestroomd naar SBO (peildatum einde schooljaar) 0 0 

Aantal leerlingen dat is uitgestroomd naar het SO (peildatum einde schooljaar) 0 0 
*)percentage leerlingen in groep 3 dat op 1 oktober 7 jaar is (en groep 3 voor de eerste keer doet). 

 

 

Gegevens uitstroom VO (peildatum einde schooljaar) 

 

20-21  21-22 

Aantal leerlingen dat vanuit groep 7 is uitgestroomd naar het VO  0 0 
Aantal leerlingen dat vanuit groep 8 is uitgestroomd naar PRO 0 0 
Aantal leerlingen dat is uitgestroomd naar het VO: VMBO /BB of KB 4 3 
Aantal leerlingen dat is uitgestroomd naar het VO: VMBO /GL of TL 0 3 
Aantal leerlingen dat is uitgestroomd naar VMBO met LWOO 0 0 
Aantal leerlingen dat is uitgestroomd naar het VO: Havo 0 0 
Aantal leerlingen dat is uitgestroomd naar het VO: VWO / gymnasium 0 1 

 
Gegevens functioneren van de naar het VO uitgestroomde leerlingen in het 2e/ 3e jaar  

Resultaten VO Indicatie inspectie 
In 2019 uitgestroomde 

leerlingen 

In 2020 uitgestroomde 

leerlingen  
Volgens advies  minimaal 75%  50 %  60%  
Hoger dan advies  25 % 40% 
Lager dan advies   25 % 0% 
 

 

Analyses en conclusies n.a.v. analyse door- en uitstroom. 

Er gaan zeven leerlingen naar het Voortgezet Onderwijs. Drie leerlingen hebben een hoger advies 

op de eindtoets dan dat wij als school geadviseerd hebben: kader naar kader/ TL, kader naar TL 

en van HAVO/ VWO naar VWO. De hoogste score van de Netwerkschool op de DIA eindtoets is 

gehaald door een leerling van de Zandplaat.  

Er gaan vier leerlingen naar Uithuizen volgend jaar en één naar Appingedam en twee naar 

Groningen. 
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Hoofdstuk 2: Evaluatie Schooljaar 2021 - 2022 
 

 
 

2.1 Evaluatie Schooljaarplan 
 

 
 

 

 

 

 

Domein 1. Zorg voor kwaliteit 
 

 Ontwikkelpunt Gewenst resultaat Evaluatie einde schooljaar  Vervolgacties  

1 PSZ/BSO Structureel overleg met BSO 

FunVaria, PSZ Zandkorreltjes en de 

Peutersoos. 

Met FunVaria hebben we 

structureel overleg. Met de 

Peutersoos en PSZ 

Zandkorreltjes nog niet.  

Actiepunt voor 

aankomend schooljaar. 

2 AOS Bijeenkomsten bijwonen en een 

talentkrachtweek.  

Bijeenkomsten zijn 

bijgewoond. Week 

talentkracht niet. Dit moet 
een levendige aanpak 

worden in de NWS. 

Visie talentkracht moet 

duidelijk zijn bij de 

leerkrachten. Workshop 
talentkracht aankomend 

scholljaar. 

3 Daltonboek Er is een actueel Daltonboek op de 

AE. 

 

 

Daltonvisitatie 

Deze is bijgewerkt door 

Yvonne. 

 

 

Deze is niet doorgegaan 

vanwege corona.  

Aankomend schooljaar 

wordt deze besproken in 

het team. 

 

Mei 2023 staat de 

visitatie gepland. 

4 Visie Wilgenstee Er wordt ingezet op bewegend leren. Dit is door de 
groepscombinaties en door 

de vele personele 

wisselingen niet echt van 

de grond gekomen.  

Bewegend leren is geen 
visie. Volgend schooljaar 

passende visie op de 

Wilgenstee vormgeven.  

 

 
Domein 2. Onderwijs en Leren  

 

 Ontwikkelpunt Gewenst resultaat Evaluatie einde schooljaar  Vervolgacties  

1 ICT Borging ICT;ICT beleidsplan middels 

Basicly 

 

Deze is opgesteld door 

Eline 

 

Aankomend schooljaar 

Basicly op de agenda 

van de 

bouwvergaderingen 

houden. 

 

2 Cultuureducatie Leerlingen gaan 4x per jaar naar de 

KunstKerk 

 

Dit is gerealiseerd. Aankomend schooljaar 

behouden we dit. We 

gaan 3 i.p.v. 4 x heen 

vanwege de stijgende 

kosten. 

 

3 Taalbeleidsplan Taalbeleidsplan is klaar en wordt 

besproken 

Niet gerealiseerd. Wordt meegenomen 

naar volgend jaar. 

 

 

Domein 3. Ondersteuning & Begeleiding  

 

 Ontwikkelpunt Gewenst resultaat Evaluatie einde schooljaar  Vervolgacties  

1 Doorgaande lijn 

pedagogisch 

vakmanschap 

Goed klassenmanagement, 

betrokken leerlingen.  

Hier zijn stappen in 

gemaakt. We zitten nog 

niet op het gewenste 

eindresultaat.  

Aankomend schooljaar 

gaan we hiermee 

verder. 

2     
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3     
 

 

Domein 4. Management & Organisatie  

 

 Ontwikkelpunt Gewenst resultaat Evaluatie einde schooljaar  Vervolgacties  

1 Gesprekken-
cyclus 

Gesprekkencyclus wordt uitgevoerd 
via Coo7 

Marenland werkt niet meer 
met dit systeem. 

Aankomend schooljaar 
plant de schoolleider zelf 

de gesprekken in.  

2     

3     

 

 

Domein 5. Persoonlijke Ontwikkeling / Teamontwikkeling (scholing en begeleiding)  

 

 Ontwikkelpunt Gewenst resultaat Evaluatie einde schooljaar  Vervolgacties  

1 Abt Emo scholing 

meer- en 

hoogbegaafdheid 

De leerkrachten hebben kennis van, 

kunnen signaleren en onderwijs op 

maat bieden. 

De scholing is geweest. 

Leerkrachten bieden 

onderwijs op maat aan 

werken met een 

signaleringssysteem. 

Borgen van de regels en 

afspraken aankomend 

schooljaar. 

2 Zandplaat: 

woordenschat 
Doorgaande lijn woordenschat. Deze cursus is afgebroken 

omdat we met GWGB zijn 

begonnen.  

Op dit moment geen 

vervolgacties. 

3     

 
 

 
 

2.2 Relevante ontwikkelingen 
 

Verantwoording van de NPO-middelen 2021-2022. 
 
 

• Heeft er een schoolscan plaatsgevonden? 
Ja er heeft een schoolscan plaatsgevonden.  
       
• Is er in aanloop naar de besluitvorming over het schoolprogramma gesproken met ouders en 
leraren? 
Het plan is besproken met leraren en MR. 
 

• Heeft de MR ingestemd met het voorstel voor de besteding? 
De MR heeft ingestemd met het plan. 
 

• Welke middelen zijn op schoolniveau ingezet voor welke soort interventie?  
 

A. Meer onderwijs om bij groepen leerlingen kennis en vaardigheden bij de spijkeren: € 
 

B. Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren: € 
 

C. Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen: € 
 

D. Ontwikkeling van de executieve functies van leerlingen: € 
 

E. (Extra) inzet van personeel en ondersteuning: € 78.375,24 
 

F. Faciliteiten en randvoorwaarden: Activiteiten die randvoorwaardelijk/ ondersteunend zijn 
voor interventies (A-E), ouderbetrokkenheid en digitale technologie: € 
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G. Overig: uitsluitend bedoeld voor dotaties aan voorzieningen voor transitievergoedingen, de 
voorziening verrekening uitkeringskosten en/of dotatie aan een bestemmingsreserve NPO: € 
 

 

Welke eerste resultaten kunnen gemeld worden die behaald zijn met het schoolprogramma  met de 
inzet van NPO-middelen. 
 
We hebben op locatie Wilgenstee ingezet op verkleining van de klassen middels een OA (0.8 fte). Dit 

omdat we het afgelopen schooljaar met een groep 1 t/m 4 + peuterpilot en 5 t/m 8 zijn gaan werken 

vanwege het leerlingaantal. Dit bleek ook met een OA een grote opgave voor de leerkrachten. Zij 

gaven aan dat zij niet konden bieden wat ze wilden. Alle leerkrachten hebben aangegeven niet meer te 
kunnen werken op de WS. Eén leerkracht is ziek geworden en heeft de laatste maanden van het 

schooljaar geen les meer kunnen geven. De resultaten van rekenen en technisch lezen waar wij op 

ingezet hadden zijn niet behaald. Aankomend schooljaar gaan wij inzetten op technisch lezen en 

rekenen middels het bureau SlimmerWijs.  
 

Op de Zandplaat hebben we een OA voor 2 dagen. Deze is ingezet op het verbeteren van het 

pedagogisch klimaat met name in de bovenbouw door kind-gesprekken te voeren, pleinactiviteiten te 

organiseren en het aanwezig zijn in de klas en op het leerplein om kinderen te wijzen op de afspraken 
m.b.t. uitgestelde aandacht. We zien de effecten van deze inzet, we zitten nog niet op het gewenste 

resultaat en zullen volgend jaar hier mee door gaan.  

 

Op de Abt Emo hebben we ingezet op technisch lezen in groep 3 en 4 m.b.t. Bouw (OA). Op dit 
moment zien we nog geen verbetering in de resultaten van technisch lezen in groep 3. Volgend jaar 

gaan we hier op inzetten middels de overgang van groep 2 naar 3 te bekijken. Hier gaat het bureau 

SlimmerWijs ons in ondersteunen.  

 
 

 

 
 

 

2.3 Evaluatie Financiën 
 
Beschrijving van de inzet en behaalde doelen met de werkdrukmiddelen: 

Inzet: De werkdrukmiddelen hebben we in de formatie gestopt.  
 
Bereikt: Doordat het in de formatie hebben gestopt hebben de vaste leerkrachten meer ruimte 
gekregen om hun taken uit te voeren.  
 

 
Beschrijving inzet kleine scholen toeslag, voor zover van toepassing. 
 
Door de kleine scholentoeslag heeft iedere school een directeur en IB'er maar ook de schoonmaak wordt 
hieruit betaald.  
 
 
 

Beschrijving inzet OA-middelen ter voorkoming van achterstanden. (alleen scholen met OA-middelen) 
Zie NPO beschrijving. 
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Beschrijving extra activiteiten inhaal- en ondersteuningsprogramma. 
(alleen scholen september – december 2021) 
 

Extra inzet op technisch lezen middels BOUW. Uitbreiding uren onderwijsassistent en klassenassistent. 
 

 

Beschrijving van de inzet van RAL-RAP middelen, meer handen in de klas. 
 
Inzet pedagogisch handelen op de Zandplaat. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

Hoofdstuk 3: Waardering belanghebbenden en betrokkenen 
 

 
Conclusies en consequenties voor ons beleid 

 

Inspectiebezoek in 2021-2022: 

Themaonderzoek Zandplaat. Geen rapport omdat het een themaonderzoek is. De conclusies 

na het gesprek: 
Na de M toetsen (januari 2022) kunnen wij de balans opmaken. Geen goede resultaten, dan 
is nader onderzoek van belang. 
Rekenen: leerlingen uitdagen om op een hoger niveau te komen. Andere methode betekent 
ook ander leerkrachtengedrag. 
Onze hoge verwachtingen uitspreken naar leerlingen. Wij moeten de leerlingen meer 
betrekken bij ons onderwijs en wij moeten blijven reflecteren of wij consequent zijn in de 
uitvoering (van de gemaakte afspraken). 
 
 
Het afgelopen jaar hebben wij meegedaan met GoedWordenGoedBlijvenplus. Dit is een 
vrijwillige aanvraag voor begeleiding vanuit de PO-raad. Dit traject gaat door tot november 
2023. We hebben ingezet op technisch lezen en rekenen en overgang groep 2/3. We hebben 
een ambitie-kaart rekenen gemaakt en een kwaliteitskaart regels en afspraken. Aankomend 
schooljaar gaan we dit voor technisch lezen doen. Ook hebben we een leerlingenraad op 
gezet. 

 
 

 
Oudertevredenheidsonderzoek in 2021: 

De Wilgenstee kreeg een 8.4 en had geen kritiekpunten. Ouders waren zeer tevreden. 

De Abt Emo kreeg een 8.6. Er was één kritiekpunt over het thuisonderwijs. Verder waren de 
ouders zeer tevreden. 

De Zandplaat kreeg een 7.9. Kritiekpunten: 47% van de ouders geeft aan veiligheid 

omgeving en weg naar school. 29% sfeer in de klas. Hier zijn we het afgelopen jaar mee 
bezig geweest. Op de weg voor school hebben wij twee gele slow-poppetjes neergezet zodat 

het overzichtelijker wordt bij het weggaan vanaf het schoolplein. Ook hebben we ingezet op 
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sfeer in de klas. Dit door afspraken en regels weer duidelijk neer te zetten. Ook hebben we 

NPO gelden hierop ingezet. Zie NPO.  

 
 
Audits of ander extern toezicht. 

N.v.t. 
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