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1 Inleiding 
 
Daltonbasisschool De Bakelgeert maakt deel uit van de stichting Optimus. Onze gezamenlijke ambitie 

is onderwijs op een wereldschool, waar kinderen leren, ontdekken en ontwikkelen! 

 

Op De Bakelgeert focussen we ons op leren leren, leren leven en leren samenwerken. We helpen 

leerlingen een positief zelfbeeld te ontwikkelen, om vertrouwen te hebben in eigen kunnen, om hun 

talenten te ontwikkelen, om oog te hebben voor anderen en om in verbinding te staan met hun 

omgeving. We besteden aandacht aan kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming (Biesta), waarbij 

het morele kompas en algemene deugden leidend zijn. Leerlingen willen ervaren dat ze iets kunnen 

(competentie), dat ze onderdeel uitmaken van een groep (verbondenheid) en dat ze zelf sturing 

kunnen geven aan hun leven (autonomie).  

 

De Bakelgeert onderstreept het koersplan van Optimus 2022-2025, waarin wordt beschreven dat 

kinderen in de wereld van vandaag in een voortdurende wisselwerking tussen thuis en school leren. 

Tussen online en levensechte ervaringen. Tussen voelen, denken en doen. In interactie met elkaar. 

De innerlijke wereld en de buitenwereld zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.  

 

In het jaarplan van De Bakelgeert beschrijven wij planmatig aan welke schoolontwikkelingen wij 

willen gaan werken in het schooljaar 2022-2023 en welke doelen en activiteiten bijdragen aan het 

behalen van onze ambities. Het jaarplan is vormgegeven vanuit de evaluatie van het jaarplan 2021-

2022, het koersplan van Optimus, de evaluatie van afgenomen vragenlijsten, de zelfevaluatie van De 

Bakelgeert en de NPO-menukaart. 

 

Het jaarplan is besproken met de MR van De Bakelgeert en voorgelegd aan het college van bestuur 

van Optimus. Het jaarplan wordt in januari en juni van het lopende schooljaar met het team en de 

MR geëvalueerd en waar nodig bijgesteld en geactualiseerd. In dit jaarplan is tevens het jaarverslag 

van 2021-2022 opgenomen en legt de school verantwoording af voor de inzet van de (extra) NPO-

middelen.  

 

 

2 Terugblik schoolontwikkeling 2021-2022 
 
Een jaarplan staat niet op zichzelf. Het jaarplan is een 
instrument in het stelsel van kwaliteitszorg. Directeur en team 
gebruiken het jaarplan om de ambities en visie ten aanzien van 
goed onderwijs te realiseren en te sturen op het behalen van 
de gestelde doelen. Het jaarplan is een onderdeel van de 
PDCA-cyclus van de school. PDCA cycli verlopen meer 
doelmatig en effectief als de doelen zoveel als mogelijk SMART 
(specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden) 
geformuleerd zijn.  
 
 

Planning Uitvoering

Monitoring
Aanpassing 
en verant-
woording
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Deze terugblik is tevens het jaarverslag van het schooljaar 2021-2022. 

 

1. Welke doelen uit het jaarplan heeft de school bereikt? 
 

Speerpunt: Bolwerk ontwikkeling 0 t/m 6-jarigen 

Ambitie:  

Een functionele samenwerking binnen ’t Bolwerk verder opbouwen d.m.v. het ontwikkelen en 

borgen van een doorgaande lijn.   

Doel Behaald? 

Optimaliseren van de ontwikkeling op het gebied van woordenschat en mondelinge 

taalvaardigheid voor 4 t/m 6-jarigen op de Bakelgeert m.b.v. een basiswoordenlijst. 

Met als doel mogelijke onderwijsachterstanden te voorkomen en daarmee 

kansengelijkheid te vergroten.  Daarnaast bouwen we aan een functionele 

samenwerking binnen ’t Bolwerk. 

 

✓  

Toelichting:  

De geplande activiteiten zijn uitgevoerd volgens plan. Afspraken en werkwijzen zijn vastgelegd in 

een kwaliteitskaart. De kwaliteitskaart is aan het einde van het schooljaar geëvalueerd en 

geactualiseerd. Plannen van aanpak voor de leerlingen met extra ondersteuning worden cyclisch 

(iedere 6-8 weken) geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. De basiswoordenlijst is in ontwikkeling. 

 

 

Speerpunt: Didactisch handelen 

Ambitie: 

Op de Bakelgeert worden kwalitatief hoogwaardige instructies gegeven met een concreet leerdoel, 

een duidelijke, doelgerichte instructie en actief betrokken leerlingen. Leraren controleren 

voortdurend of de leerlingen de instructie begrijpen en nemen op basis hiervan beslissingen voor 

het vervolg van de les.  

Doel Behaald? 

Alle leraren met lesgevende taken scoren minstens 80% op de Kijkwijzer (start-, basis- 

of vakbekwaam) die binnen Optimus wordt gehanteerd.   

 

✓  

Toelichting: 

Hoewel het doel is behaald, zijn een aantal geplande activiteiten niet uitgevoerd. De (online) 

teamscholing is door de tussenkomst van corona uitgesteld en uiteindelijk niet afgemaakt. De 

gesprekkencyclus is afgerond. Lesobservaties en feedbackgesprekken zijn uitgevoerd. Van de 

collegiale consultatie is nauwelijks gebruik gemaakt. De kwaliteitskaart didactisch handelen is 

ontwikkeld, maar behoeft aanvulling. In het schooljaar 2022-2023 wordt didactisch handelen 

opnieuw een speerpunt van de school, maar met een ander accent en onder begeleiding van een 

externe adviseur die scholing en coaching on the job verzorgt.  

 

 

Speerpunt: Opbrengst- en handelingsgericht werken 

Ambitie:  

Op de Bakelgeert willen we door het planmatig werken met onderwijsplannen, ambitie- en 

kwaliteitskaarten de schoolbrede kwaliteitsaanpak die bijdraagt aan een sterke schoolorganisatie 

borgen. Het is een planmatige, cyclische, datagestuurde werkwijze voor leraren en de directie om 
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de visie van de school daadwerkelijk uit te voeren, het overzicht te houden, de werkdruk te 

verlagen en de schoolprocessen te versterken, waardoor opbrengsten hoger worden.  

Doel Behaald? 

Een sterke schoolorganisatie door een planmatig en cyclisch systeem van 

kwaliteitszorg.  

 

✓  

Toelichting:  

Het systeem van kwaliteitszorg staat door de invoering van de schoolbesprekingen, de 

monitoringsgesprekken, het stappenplan voor de analyse van toetsresultaten en de lesobservaties 

door ib’er en directie. In het afgelopen schooljaar zijn diverse kwaliteitskaarten ontwikkeld en 

geëvalueerd die het planmatig en cyclisch werken hebben verstevigd. In het nieuwe schooljaar 

behoeft dit verdere borging. 

 

 

2. Welke doelen uit het jaarplan heeft de school niet/gedeeltelijk bereikt? Hoe komt dat? 
 

Speerpunt: Begrijpend lezen/luisteren 

Ambitie:  

De Bakelgeert wil van elke leerling een goede, kritische, en gemotiveerde begrijpend lezer maken.   

Doelen Behaald? 

Het groepsgemiddelde van de Citotoets Begrijpend lezen 3.0 ligt minstens op niv. III  3-4-5 

6-7 

Minder dan 20% van de leerlingen in een groep scoort op niveau V  3-4 

5-6-7 

Minder dan 30% van de leerlingen in een groep scoort op niveau IV en IV   3 

4-5-6-7 

Een uitstroom van 100% op referentieniveau 1F en minstens 65% uitstroom op 2F in 

het schooljaar 2021-2022.  

✓  

< 1F: 0% 

1F: 100% 

2F: 65% 

Verklaring: 

We zien met name in de midden- en bovenbouw dat de resultaten van begrijpend lezen 

onvoldoende vooruit gaan. We werken nu één jaar met de huidige aanpak voor begrijpend lezen 

en verwachten dat we nog meer tijd nodig hebben om de resultaten te verbeteren.  

In 2022-2023 gaan we verder met dit speerpunt, waarbij de koppeling met woordenschat wordt 

gemaakt. Daarnaast hebben we een groep leerlingen waarvoor we een extra stap moeten zetten, 

omdat zij door hun beginsituatie of thuissituatie meer begeleiding nodig hebben dan andere 

leerlingen. Voor deze leerlingen zetten we extra begeleiding in vanuit de NPO-middelen in de vorm 

van close reading.  
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Speerpunt: Rekenen 

Ambitie:  

De Bakelgeert wil van elke leerling een goede functionele rekenaar maken. Instructie speelt een 

centrale rol en er is veel aandacht voor het aanleren van de verschillende basisvaardigheden, 

waarna deze kunnen worden toegepast in contexten en realistische situaties.    

Doelen Behaald? 

Het groepsgem. van de Citotoets Rekenen/wiskunde 3.0 ligt minstens op niv. III  3-4-5-7 

Minder dan 20% van de leerlingen in een groep scoort op niveau V  3-4-5 

6-7 

Minder dan 30% van de leerlingen in een groep scoort op niveau IV en IV   3 

4-5-6-7 

Een uitstroom van 95% op referentieniveau 1F en minstens 45% uitstroom op 1S in 

het schooljaar 2021-2022.  

x 

<1F 29% 

1F 71% 

1S 18% 

Verklaring: 
We vragen ons af of de methode Snappet toereikend is. In 2022-2023 oriënteren we ons op een 
andere rekenmethode met als doel hogere rekenopbrengsten. Daarnaast blijft dagelijkse aandacht 
voor automatiseren belangrijk. We zijn halverwege vorig schooljaar gestart met de materialen van 
Rekensprint voor automatiseren en dat gaan we dit schooljaar uitbreiden met het digitale 
programma. We hebben ook ontdekt dat het gebruik van uitrekenpapier onvoldoende consequent 
werd toegepast. We hebben de schoolafspraak gemaakt om verplicht uitrekenpapier te gebruiken 
bij het rekenen. Ook is er extra aandacht nodig voor de contextsommen (rekentaal) en moeten 
efficiënte rekenstrategieën worden toegepast tijdens de instructie. 

 

 

3. Realiseert de school de basiskwaliteit? Zijn er onderdelen die de school expliciet in het volgende 

jaarplan moet opnemen (de standaarden staan in de bijlage) 

De school realiseert de basiskwaliteit, al zijn er wel zorgen om de tussen- en eindopbrengsten. De 

speerpunten van het schooljaar 2022-2023 zijn daarom met name gericht op het primaire proces 

(didactisch handelen en aanbod) en de onderwijsresultaten. 

 

 

4. Welke ontwikkelingen, trends uit de analyses van de opbrengsten en andere 

kwaliteitsmetingen en professionele reflecties uit de doorlopen PDCA cyclus, zijn van belang 

voor de ontwikkeling en verbetering van de school? Waar moet je rekening mee houden in het 

nieuwe jaarplan? 

 

Ontwikkelingen: 
Vanaf het schooljaar 2020-2021 worden de eindopbrengsten van een basisschool beoordeeld door 
de onderwijsinspectie volgens het onderwijsresultatenmodel. In dit model telt de schoolweging 
(samenstelling van de schoolpopulatie) mee in de berekening van de minimaal te behalen resultaten 
op de referentieniveaus. De schaal van de schoolweging loopt van 20 tot 40. 
 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Instructie
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De laatste jaren neemt de schoolweging van de Bakelgeert toe. Het spreidingsgetal (tussen 3 en 9) is 
bovengemiddeld hoog, maar blijft stabiel. Het spreidingsgetal geeft informatie over de uniformiteit 
van de leerlingenpopulatie, gelet op de gezinskenmerken.  
 

• 2018-2019 Schoolweging: 30,79 - Schoolspreiding: 6,8 

• 2019-2020 Schoolweging: 32,44 - Schoolspreiding: 7,1 

• 2020-2021 Schoolweging: 33,35 - Schoolspreiding: 7,2 

• 2021-2022 Schoolweging: 33,79 - Schoolspreiding: 7,2 
 

De schoolweging wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekend op basis van de 
volgende gezinskenmerken: 
 

• het opleidingsniveau van de ouders; 
• het gemiddeld opleidingsniveau van alle moeders op school; 
• het land van herkomst van de ouders; 
• de verblijfsduur van de moeder in Nederland; 
• of ouders in de schuldsanering zitten. 

 
De verandering in populatie heeft er de afgelopen jaren mede voor gezorgd dat we als team 
bepaalde keuzes hebben gemaakt. Zo hebben we hard gewerkt aan het realiseren van een stevige 
basis voor alle leerlingen (pedagogisch-didactisch handelen). Door de komst van corona is opnieuw 
duidelijk geworden dat een deel van onze populatie extra kwetsbaar is gezien de ondersteuning die 
de ouders in de thuissituatie niet of nauwelijks konden geven. Veel van deze leerlingen zijn daarom 
tijdens de schoolsluitingen op school opgevangen. 

 

Tussenopbrengsten: 
 

Medio 
2021-2022  

Begrijpend   
lezen  

Rekenen/  
wiskunde  

Spelling  Technisch   
lezen  

NT 2  
  

NT1  

Groep 1          - 6 

Groep 2          -      5 

Groep 3  
 

NIV. III / VS 114,7 NIV. IV / VS133,1 NIV. V / VS 9,5 -  3 

Groep 4  NIV. V / VS 123,6  NIV. IV-VS 158,4  NIV. I / VS 251,3  NIV. I / VS 52,9 -  4  

Groep 5  NIV. III / VS 152,2  NIV. III / VS 203,9  NIV. II / VS 302,4  NIV. I / VS 77,8  -  4  

Groep 6  NIV. V / VS 158,5  NIV. V / VS 218,6  NIV. V / VS 296,4 NIV. I / VS 81,2 -  5  

Groep 7  NIV. IV / VS 181,1  NIV. IV / 247,0  NIV. II / VS 364,5  NIV. I / VS 95,3  -  1 

Groep 8 NIV. II / VS 210,6  NIV. I / VS 282,1  NIV. I / VS 393,4   NIV. I / VS 111,1  - 1 

 

Eind  
2021-2022  

Begrijpend   
lezen  

Rekenen/  
wiskunde  

Spelling  Technisch   
lezen  

 NT 2 NT1   

Groep 1          - 6 

Groep 2          - 5 

Groep 3  NIV. II / VS 121,9  NIV. II-VS 146,6  NIV. I / VS 233,9   NIV. II / VS 121,9  -  3  

Groep 4  NIV. II / VS 144,5  NIV. II-VS 187,6  NIV. I / VS 299,9  NIV. I / VS 59,6 -  4  

Groep 5  NIV. III / VS 157,2  NIV. II / VS 216,7  NIV. I / VS 330,7  NIV. I / VS 83,3  -  4  

Groep 6  NIV. V / VS 162,1  NIV. V / VS 229,1  NIV. IV / VS 326,0 NIV. I / VS 90,0 -  5  

Groep 7  NIV. IV / VS 189,7  NIV. II / 264,1  NIV. II / VS 361,7  NIV. II / VS 92,1  -  1 

Groep 8         - 1 
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De tussenopbrengsten laten een duidelijke trend zien waarbij de resultaten van de Mediotoetsen 

lager zijn dan de resultaten van de Eindtoetsen. Een verklaring hiervoor kan zijn dat we de 

Mediotoetsen meestal al in januari afnemen i.p.v. in februari, dat is relatief vroeg in het schooljaar. 

De tussenopbrengsten van begrijpend lezen zijn vanaf groep 5 onder de maat. Begrijpend lezen en 

luisteren is daarom opnieuw een speerpunt in het jaarplan van 2022-2023.  

De overige vakken zijn op orde. Een uitzondering daarop is groep 6 (de huidige groep 7). Voor deze 

groep worden aanvullende interventies genomen. 

 

Eindopbrengsten 
 

 
 

De eindopbrengsten op de Centrale Eindtoets (Route 8) laten een wisselvallig beeld zien. In 2020 is 

landelijk geen Centrale Eindtoets afgenomen. Wat jammer is voor de school, omdat dit een sterke 

groep was qua opbrengsten (Zie LOVS 2019-2020). Bij het opstellen van dit jaarplan was het landelijk 

gemiddelde van de Route 8 Eindtoets 2022 nog niet bekend. 

 

De onderwijsinspectie hanteert de volgende beslisregels voor de beoordeling van de 

eindopbrengsten:  
 

• De leerresultaten zijn voldoende als het behaalde percentage referentieniveaus voor 

beide indicatoren 1F en 1S/2F boven de signaleringswaarden ligt. 

• De leerresultaten zijn onvoldoende als het behaalde percentage referentieniveaus voor 

één of beide indicatoren 1F en 1S/2F onder de correctiewaarde liggen. 

• De leerresultaten krijgen ‘geen oordeel’ in alle andere gevallen. Met andere woorden: er 

wordt geen oordeel gegeven als voor één of beide indicatoren 1F en 1S/2F het behaalde 

percentage referentieniveaus tussen de signaleringswaarde en de correctiewaarden ligt 

én voor geen van de indicatoren 1F en 1S/2F het behaalde percentage referentieniveaus 

onder de correctiewaarden ligt. In deze gevallen is het niet mogelijk om een betrouwbaar 

oordeel te geven. 

 

De Bakelgeert heeft een bovengemiddeld zware schoolweging van 33,2 Het gemiddelde van Optimus 

is 29,1 en het landelijk gemiddelde ligt tussen 29 en 30. In de hierna volgende tabel staan de 

eindopbrengsten van De Bakelgeert, het gemiddelde van scholen met een vergelijkbare weging en de 

signaleringswaarden van de onderwijsinspectie in percentages per referentieniveau, gemeten over 

de laatste drie schooljaren waarin de Centrale Eindtoets is afgenomen. 
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Onderdeel 1F Gemiddelde scholen 

vergelijkbare weging 

Signalerings- 

waarde 
1S/2F Gemiddelde scholen 

vergelijkbare weging 
Signalerings- 

waarde 

Algemeen 93,9 93,6 85 53,7 52,4 41,5 

       

Lezen 95,9 96,7 85 67,3 68,1 41,5 

Taalverzorging 98,0 94,9 85 55,1 53,4 41,5 

Rekenen 87,8 88,8 85 38,8 36,4 41,5 

 

De schoolambities van De Bakelgeert liggen hoger dan de signaleringswaarden van de 

onderwijsinspectie en hoger dan het gemiddelde van scholen met een vergelijkbare weging. De 

school streeft voor het onderdeel Taal naar 100% beheersing op referentieniveau 1F en 65% op 2F. 

Voor het onderdeel Rekenen streeft de school naar 95% beheersing op 1F en 45% op 1S. 

 

Na de afname van de Centrale Eindtoets zijn er op verzoek van de school 4 gesprekken tot 

heroverweging van het schooladvies gevoerd en in 0 situaties heeft dat geleid tot een aanpassing van 

het schooladvies. In alle situaties stonden de ouders achter het schooladvies. 

 

Tevredenheidsvragenlijsten 

Op De Bakelgeert worden verschillende tevredenheids- en sociale veiligheidsvragenlijsten 

afgenomen. Jaarlijks wordt de veiligheidsbeleving van de leerlingen van de groep 6-7-8 gemonitord 

aan de hand van de vragenlijst in Vensters PO en twee keer per jaar vullen alle leerlingen van de 

groepen 2 t/m 8 de KiVa-monitoring in. Eens per twee jaar vullen leerlingen van de groepen 5 t/m 8, 

ouders en medewerkers van Optimus een vragenlijst in die door Optimus wordt uitgezet. Van alle 

vragenlijsten is een analyse aanwezig. Hierna volgt een korte samenvatting van de vragenlijst van 

Optimus en van Vensters PO. De KiVa-monitor richt zich met name op de afzonderlijke groepen. 

 

Optimus stelt als doel een rapportcijfer van minstens 7,5 op de hoofddomeinen en geen score onder 

de norm van 3 op de verschillende indicatoren. 

 

De Bakelgeert scoort ruim boven het rapportcijfer 7,5 op de hoofddomeinen door zowel leerlingen, 

ouders als medewerkers. De medewerkers scoren onder de norm van 3 op twee indicatoren, 

namelijk: Het afstemmen van het onderwijs voor leerlingen die gemakkelijk leren en het afstemmen 

van het onderwijs voor leerlingen die leren lastig vinden. 

 

De schooldoelen voor welbevinden en sociale veiligheid zijn: 

• Rapportcijfers van 7,5 of hoger (op een schaal van 0-10) per onderdeel 

• Een score van 100% aan veiligheidsbeleving. 

• Een score van 0% bij aantasting veiligheid. 

Vragenlijst Optimus 

2020-2021 (april ‘21) 

Leerlingen Score <3 Ouders Score <3 Medewerkers Score <3 

Tevredenheid 8,2 0 7,9 0 8,3 2 

Welbevinden 8,4 0 7,9 0 7,9 0 

Sociale veiligheid 8,6 0 8,0 0 8,0 0 

Onderwijs op afstand 7,5 - 8,4 - 8,6 - 
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Vensters PO  

2021-2022 

Groep 6 landelijk 

gemid. 

Groep 7 landelijk 

gemid. 

Groep 8 landelijk 

gemid. 

School 

gemid. 

Welbevinden 7,8 7,5 7,4 7,7 7,6 7,4 7,5 

Ervaren veiligheid 8,4 8,0 8,3 8,1 8,8 8,2 8,6 

Aantasting veiligheid 9,2 8,7 9,3 8,9 9,2 9,0 9,2 

% (bijna) nooit 

aantasting veiligheid 

71% 61% 89% 66% 65% 69% 73% 

 

De Bakelgeert scoort op alle onderdelen minstens het rapportcijfer 7,5 met uitzondering van 

welbevinden groep 7 (7,4). Bovendien scoort de school ook op alle onderdelen hoger dan het 

landelijk gemiddelde met uitzondering van welbevinden groep 7 (7,4 t.o.v. 7,7) en de aantasting van 

de veiligheid groep 8 (65% t.o.v. 69%). De ervaren veiligheid is hoog en ligt gemiddeld boven de 8, 

evenals de aantasting van de veiligheid. Leerlingen voelen zich veilig op De Bakelgeert. Uit de analyse 

blijkt dat uitschelden (elke dag), expres buitensluiten (soms) en expres pijn doen (soms) worden 

genoemd door 1-3 leerlingen bij de vragen over de aantasting van de sociale veiligheid. Dit is een 

zeer laag aantal, maar nog steeds te hoog. Dit is besproken in alle groepen en tot het einde van het 

schooljaar zijn er extra maatregelen getroffen voor het buitenspelen (extra toezicht, duidelijke 

spelregels en gele/rode kaart). 

 

Zelfevaluatie 

In april 2022 is een quick scan (vragenlijst) m.b.v. WMK-po afgenomen. Het team van De Bakelgeert 

heeft deze zelfevaluatie ingevuld voor de volgende beleidsterreinen: afstemming, beroepshouding, 

contacten met ouders, externe contacten, kwaliteitszorg, schoolklimaat, pedagogisch handelen en 

Dalton. 

Uit deze zelfevaluatie komen geen aandachtspunten naar voren. Alle beleidsterreinen scoren boven 

de norm van 3. Wel komt duidelijk de wens naar voren om Dalton te herijken. Dalton wordt als 

ontwikkelpunt meegenomen in het schoolplan van 2022-2023.   

 

Klachten, ongevallen en incidenten 

Klachten die worden ingediend (mondeling of schriftelijk) komen terecht bij de vertrouwenspersonen 

van de school en/of de directeur. De klachtenprocedure is opgenomen in de schoolgids en staat op 

de website. In het schooljaar 2021-2022 zijn er 0 klachten ingediend. 

Ongevallen en incidenten worden nauwkeurig geregistreerd in Parnassys volgens een vast format. In 

het schooljaar 2021-2022 zijn er 6 incidenten en 5 ongevallen met kleine verwondingen 

geregistreerd. Alle situaties zijn naar tevredenheid van de betrokkenen afgesloten. 

 

Samenwerkingsverband 

De Bakelgeert werkt intensief samen met het platform Land van Cuijk (SWV Stromenland). Naast de 

reguliere samenwerking huisvest de school twee Dolfijn peergroepen, twee groepen voor de 

groeikrachttraining en een onderinstroomgroep (OIG). De OIG is een pilot voor extra ondersteuning 

van jonge leerlingen (4+) die een steuntje in de rug nodig hebben. Met als doel uitstroom SO 

voorkomen en doorstroom naar regulier onderwijs mogelijk maken.  
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Toegekende arrangementen van het samenwerkingsverband voor 2021-2022: 
 

• 2 leerlingen advies (observatie voor plaatsing onderinstroomgroep)  

• 4 leerlingen kortdurende ondersteuning (rouwverwerking 2x en gedrag)  

• 3 leerlingen hebben een arrangement (didactisch R+BL, gedrag en TOS) 

 

 Afgegeven toelaatbaarheidsverklaringen: 
 

• 2 leerlingen maken na de zomervakantie de overstap naar SBaO ’t Palet. Zij zijn eind mei 

2022 twee dagen per week gestart op ’t Palet. Zij konden niet de volledige overstap maken 

vanwege de volle groepen op ’t Palet. 

 

Overig:  
 

• Gediagnosticeerde dyslexie: 0 leerlingen  

• Gediagnosticeerde taalontwikkelingsstoornis (TOS): 1 leerling  

• Doubleren: 0 leerlingen  

• Versnellen: 0 leerlingen 

• Terugplaatsing: 0 leerlingen 

  

 

5. Bekijk de ontwikkeling van de school van een afstandje. Welke conclusies trekt het team voor 

het volgende schooljaar? 

Uit verschillende evaluaties tijdens de studiedagen blijkt dat de school een goede ontwikkeling heeft 

doorgemaakt van kwaliteitsbesef naar actief kwaliteitsbewustzijn binnen een kwaliteitscultuur. De 

school heeft in de afgelopen twee jaren veel ingezet om de basis te versterken, zoals de aandacht 

voor het pedagogisch klimaat, het pedagogisch-didactisch handelen van leraren en het 

leerstofaanbod. Het kwaliteitszorgsysteem volgens de PDCA-cyclus is ingevoerd volgens de Enigma-

aanpak en het handelings- en opbrengstgericht werken is zichtbaar in alle groepen. 

De volgende stap in deze ontwikkeling is het vasthouden en borgen van deze ontwikkelingen. Mede 

door de onderbrekingen door corona (niet alleen tijdens de schoolsluitingen) is er behoefte aan 

continuïteit en stabiliteit.  

Het volgende schooljaar staat daarom vooral in het teken van verdiepen en borgen. Niet stilstaan, 

maar de ruimte nemen om de goede dingen nog beter te gaan doen. Ruimte om te bekwamen in wat 

is geleerd om daarna een volgende stap te kunnen zetten.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 
Jaarplan 2022 - 2023 

3 Speerpunten schoolontwikkeling 2022-2023 
 

Speerpunt  1: Begrijpend lees/luisteronderwijs en woordenschatonderwijs 

Doelen - Leraren hebben kennis van factoren die ertoe doen binnen goed 

woordenschatonderwijs. 

- Leraren weten dat aandacht voor het impliciet leren van woorden enorm belangrijk 

is voor het uitbreiden van de woordenschat. 

- Leraren weten hoe ze woorden kunnen selecteren (woordgroep 1-2-3) en hierbij 

met een passende didactiek de betekenis van woorden aanleren. 

- Leraren weten hoe ze leerlingen kunnen stimuleren om de geleerde woorden ook 

echt laten te gebruiken door het geven van functionele opdrachten. 

- Leraren weten hoe ze goed woordenschatonderwijs kunnen koppelen aan hun 

begrijpend lees/luisteronderwijs en de thema’s van DaVinci (WO-methode). 

- Leraren kunnen leerlingen volgen in hun ontwikkeling, ook zonder 

methodetoetsen. 

- Leraren hebben ervaring opgedaan in het ontwerpen van ‘lessen’ woordenschat 

zonder methode, gekoppeld aan DaVinci en hebben van elkaars ervaringen geleerd. 

- De stuurgroep heeft de uitgangspunten vastgelegd, waar ze als school rekening 

mee houden bij het vormgeven van hun onderwijs in woordenschat zonder 

methode, gekoppeld aan DaVinci. 

- De stuurgroep legt de schoolafspraken vast in een borgingsdocument (voor een 

duurzaam effect). 

Aanpak/ 

activiteiten 

In het schooljaar 2020-2021 is er middels Lesson Study en scholingsmomenten 

gewerkt aan het koppelen van begrijpend lezen/luisteren aan de zaakvakken 

(methode DaVinci). In het schooljaar 2022-2023 wil de school dit traject een vervolg 

geven. Daarnaast wil de school de focus verschuiven naar het woordenschat-

onderwijs, omdat dit een belangrijke voorwaarde is om te komen tot leesbegrip.  

Tussen de scholingsmomenten in, gaan collega’s met elkaar aan de slag om samen 

lessen BLL voor te bereiden (voortzetting Lesson Study). Vanuit de school zal de 

intern begeleider een enthousiasmerende, sturende en monitorende rol op zich 

nemen binnen dit traject. 

Betrokkenen Dit traject is onder begeleiding van een externe adviseur van Onderwijs Maak Je 

Samen en een stuurgroep vanuit de school. 

- Team 

- Barbara van der Linden (OMJS) 

- Annemieke Derks (ib’er) 

- Nicole Klaassen (taalspecialist) 

- Pascalle Baggen (leraar) 

- Cindy Langens (directeur) 

Monitoring 

checkmoment 

Tussen de scholingsmomenten vindt stuurgroepoverleg plaats, waarin wordt 

gekeken wat er in de tussenliggende periode binnen de school is gebeurd, wat dit 

betekent voor de volgende bijeenkomst en wat er in de tussenliggende periode zal 

plaatsvinden. 
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Daarnaast zullen er ook enkele observatierondes plaatsvinden. Deze worden 

uitgevoerd door de intern begeleider en de adviseur. Leraren formuleren vooraf een 

leervraag.  

Na de observatie wordt samen teruggeblikt op de les. Feedback wordt gegeven op 

de leervraag en op datgene wat goed ging. Waar het nog beter kan, worden tips 

gegeven. 

Planning Scholingsbijeenkomsten: 

- 26-09-2022: 13.00-16.00 uur (studiedag) 

- 06-12-2022: 13.30-16.30 uur (studiedag) 

- 01-03-2023: 13.00-16.00 uur (studiedag) 

- 22-06-2023: 09.00-12.00 uur (studiedag) 

 

Stuurgroepoverleg: 

- 06-09-2022: 14.45-16.15 uur 

- 22-11-2022: 14.45-16.15 uur 

- 07-02-2023: 14.45-16.15 uur 

- 06-06-2023: 14.45-16.15 uur 

 

Observatierondes: 

- 23-05-2022: 08.30-13.30 uur 

- 02-06-2022: 09.30-13.30 uur 

- 22-11-2022: 08.30-14.30 uur 

- nader te plannen moment in april 2023  

Relatie koers-

plan/schoolplan 

Wij tillen het basisniveau omhoog. Wij zijn ons bewust van kwaliteit en sturen daar 

gericht op. We bieden leerlingen een breed fundament in hun ontwikkeling. 

 

 

Speerpunt  2: Effectief didactisch handelen en feedback geven 

Doelen - Goed doordachte en opgebouwde lessen geven volgens de Twaalf Bouwstenen 

voor Effectieve Didactiek. Met daarin het Grrim-model verwerkt. 

- Leraren hebben kennis van verschillende soorten vragen en hoe je die inzet. 

- Leraren weten hoe ze een antwoord van een leerling kunnen verrijken door er een 

korte instructie of aanwijzing aan toe te voegen. 

- Leraren weten hoe ze specifieke, doelgerichte en beknopte feedback geven, die 

het leren van leerlingen positief beïnvloedt. Zowel tijdens de instructies als tijdens 

het werken aan taken. 

- Leraren weten hoe zij positieve feedback kunnen geven en ondersteunen die 

feedback door middel van herhalen, herformuleren en herinstructie. 

- Leraren ontwikkelen een vriendelijke basiscommunicatie (verbaal en non-verbaal) 

met oog voor persoonlijke kwaliteiten en behoeften van leerlingen. 

 

Aanpak/ 

activiteiten 

Het is een traject op team- en individueel niveau.  

Het traject bestaat uit praktisch ingerichte teambijeenkomsten en actieve coaching 

on the job in alle groepen. We gaan uit van de Twaalf Bouwstenen voor Effectieve 
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Didactiek en verwerken daar het GRRIM-model in. We gaan bewustwording creëren 

bij het team dat leraren met hoge verwachtingen veel feedback geven, stimulerende 

vragen stellen, denktijd geven en dat zij leerlingen uitdagen om een volledig en goed 

antwoord te formuleren. Daarbij is zowel de coachstijl voor de leraren als de 

coachstijl die bevorderd wordt van leraar naar leerlingen, positief. Volwassenen en 

kinderen leren het meest van een vriendelijke (maar duidelijke) leraar in een warm 

leerklimaat. 

We gaan met feedback geven en vragen stellen de motivatie aanwakkeren. 

Motivatie is in het Daltononderwijs heel belangrijk. Die motivatie gaan we 

aanwakkeren door leerlingen zelf actief te maken, hen echte ervaringen op te laten 

doen, hen nut, noodzaak, voldoening en competentie laten ervaren en hen 

aanspreken op verbeeldingskracht en creativiteit. We gaan aan opborrelende 

creativiteit tegemoetkomen en zo een nieuwsgierige onderzoekende houding aan 

nemen. Tijdens het coachen on the job wordt elke leraar ín het moment met de 

leerlingen positief bekrachtigd en uitgedaagd om een stap te zetten. De beelden die 

tijdens het werken in de groepen gemaakt worden, worden nabesproken of tijdens 

beeldintervisie ingezet. 

Betrokkenen Extern adviseur van Stroomopwaarts onderwijs: Geesje Gerretsen 

- Team 

- Cindy Langens (directeur) 

- Annemieke Derks (ib’er) 

Monitoring 

checkmoment 

Coaching en nabespreking (3x) met individuele leraren. 

Overleg met directeur en ib’er ter voorbereiding op de studiedagen. 

Eindevaluatie in juni 2023. 

Planning - 26-09-2022: 9.00-12.00 uur (studiedag) 

- 11-10-2022 en 12-10-2022: 8.30-16.30 uur (coaching on the job met nabespreken) 

- 06-12-2022: 9.00-12.00 uur (studiedag) 

- 17-01-2023 en 19-01-2023: 8.30-16.30 uur (coaching on the job met nabespreken) 

- 21-03-2023: 14.30-16.30 uur (teamvergadering) 

- 17-05-2023 en 17-05-2023: 8.30-16.30 uur (coaching on the job met nabespreken) 

- Evaluatie scholingstraject: nog te plannen op een teamvergadering in juni 2023 

Relatie koers-

plan/schoolplan 

Wij tillen het basisniveau omhoog. Wij zijn ons bewust van kwaliteit en sturen daar 

gericht op. Wij bieden ieder kind gelijke kansen om te groeien. 
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4 Kleinere ontwikkelingen / borging 
 

1 Ontwikkeling: Daltononderwijs (i.c.m. speerpunt 2) 

Doelen - Herijken Dalton door expliciete aandacht voor de Daltonkernwaarden in de lessen, 

kindgesprekken en de groepsorganisatie. 

- Leraren worden bewust van Parkhurst “Stay out of the way”. Niet mee bemoeien 

als het niet hoeft. De omgeving zo inrichten dan leerlingen aan de slag kunnen gaan 

en blijven. 

- Leraren weten hoe zij feedback kunnen geven op modus, strategie en inhoud om 

zo zelfstandigheid, taakgerichtheid en zelfreflectie van leerlingen te vergroten, zodat 

leerlingen hun taak op Dalton-wijze als eigenaar “aannemen” en gemotiveerd en 

planmatig aan het werk gaan. 

Aanpak/ 

activiteiten 

“Dalton is no method, no system. It’s an influence.” Daarmee bedoelt Helen 

Parkhurst dat leraren moeten experimenteren en op hun experimenten moeten 

reflecteren. Ze wil dat leraren op zoek gaan naar efficiënte en optimale werkwijzen. 

Die werkwijzen gaan we samen theoretisch onderbouwd en al oefenend in de 

groepen zoeken en eigen maken (i.c.m. speerpunt 2). We gaan het team uitdagen 

tot reflectie en hen leren dat ook bij de leerlingen in hun groep te doen.  

Bij het Dalton-onderwijs hoort dat leren sociaal is. Dat doen we dus met de 

leerlingen én met het team. In een open sfeer samenwerken, elkaar helpen, van en 

met elkaar leren. Daar past ook het coachen on the job goed bij. Want zoals Helen 

Parkhurst zegt: “Experience is the best and indeed only real teacher.” 

De uitgangspunten van het Daltononderwijs zullen steeds aan het doel verbonden 

en een onderlegger zijn. 

Betrokkenen Extern adviseur van Stroomopwaarts onderwijs: Geesje Gerretsen 

- Team 

- Cindy Langens (directeur) 

- Annemieke Derks (ib’er) 

Monitoring 

checkmoment 

Coaching en nabespreking (3x) met individuele leraren. 

Overleg met directeur en ib’er ter voorbereiding op de studiedagen. 

Eindevaluatie in juni 2023. 

Planning Zie speerpunt 2 

Relatie koers-

plan/schoolplan 

Wij bieden leerlingen een breed fundament in hun ontwikkeling. We bieden ieder 

kind gelijke kansen om te groeien. 

 

 

2 Ontwikkeling: Portfolio (digitaal) 

Doelen - Werken met een (digitaal) porfolio, waarbij zowel leerlingen als ouders inzicht 

krijgen in de ontwikkeling op cognitief en sociaal-emotioneel gebied. 

Aanpak/ 

activiteiten 

Pilot met het Leer Management Systeem van Aerobe. 

Pilot met het digitale portfolio van SocialScools. 
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Betrokkenen Externe adviseurs van Aerobe en SocialScools 

- Team 

- Cindy Langens (directeur) 

- Cora Beeftink (mediacoach) 

Monitoring 

checkmoment 

Evaluatie pilot 1: januari 2023 

Evaluatie pilot 2: juni 2023 

Planning Pilot 1: oktober t/m december 2022 

Pilot 2: maart t/m mei 2023 

Bij beide piots horen tussentijdse overlegvormen/uitwisselen van ervaringen. Deze 

dat zijn echter nog niet bekend. 

Relatie koers-

plan/schoolplan 

Wij blijven leren en zijn betrokken ambassadeurs. Wij bieden ieder kind gelijke 

kansen om te groeien. 

 

 

3 Ontwikkeling: Oriëntatie op een rekenmethode 

Doelen Een beredeneerde keuze maken voor het werken met een (nieuwe) rekenmethode. 

Dit kan de huidige werkwijze met Snappet zijn of een geheel nieuwe rekenmethode.  

Aanpak/ 

activiteiten 

Evaluatie van de werkwijze met Snappet. Oriëntatie op welke methodes er op dit 

moment beschikbaar zijn en deze vergelijken met Snappet.  

Betrokkenen - Rekenspecialist OB en MB/BB 

- Team 

Monitoring 

checkmoment 

n.v.t. 

Planning - Periode van oriënteren: september 2022 t/m maart 2023 

- Keuzemoment: april/mei 2023 

Relatie koers-

plan/schoolplan 

Wij tillen het basisniveau omhoog. Wij zijn ons bewust van kwaliteit en sturen daar 

gericht op. Wij bieden ieder kind gelijke kansen om te groeien. 

 

 

4 Ontwikkeling: Stimuleren leesmotivatie 

Doelen Het stimuleren van de leesmotivatie thuis en op school.  

 

Aanpak/ 

activiteiten 

Project Samen Beter Lezen in samenwerking met de bibliotheek. 

Een intensief project voor leerlingen uit groep 4 t/m 8 die een extra steuntje in de 

rug kunnen gebruiken op het gebied van (technisch) lezen. Dit is een project waarbij 

er thuis minimaal 4 dagen per week ongeveer 15 minuten samen hardop met de 

ouders wordt gelezen en dat voor een periode van ongeveer 10 weken. 

Eén keer per week komt de leesconsulent op school en begeleidt de leerling met het 

kiezen van een boek dat aansluit bij het leesniveau en de interesses van de leerling. 

Ook wordt het verhaal samen met de leerling besproken en geeft de leesconsulent 

leestips.  
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Na 10 weken wordt het project afgesloten en bekijken we met het team of de 

leesmotivatie is toegenomen en op welke wijze we deze aanpak kunnen verankeren 

in ons (technisch) leesonderwijs. 

 

Daarnaast proberen we het thuis voorlezen/samen lezen te stimuleren door ouders 

van de groepen 1 t/m 3 uit te nodigen in de klas om daar samen met hun kind een 

prentenboek te lezen/voorlezen. Iedere dag starten alle leerlingen binnen de school 

met 20 minuten voor jezelf lezen, tijdens dit moment mogen ouders van de groepen 

1 t/m 3 binnenlopen om met hun kind te lezen. 

Betrokkenen Leesconsulent bibliotheek 

Leescoördinator Leny Kudiwa 

Leraren 

Monitoring 

checkmoment 

Januari 2023 

Planning Looptijd project: week 38 t/m week 48 (december 2022) 

Evaluatie en vervolg: vanaf januari 2023 

Relatie koers-

plan/schoolplan 

We tillen het basisniveau omhoog. We bieden ieder kind gelijke kansen om te 

groeien. 

 

 

5 Profilering (PR) Daltonbasisschool De Bakelgeert 

Doelen Grotere bekendheid bij de doelgroep door doelgerichte inzet van tekst en beeld op 

de website, in onze social media en in een folder. 

Aanpak/ 

activiteiten 

In overleg, nog nader uit te werken met een professional. 

Betrokkenen Ankie van Geenen 

Cindy Langens (directeur) 

Monitoring 

checkmoment 

Opleverdatum: na de herfstvakantie 

Planning Kennismaking en intakegesprek: 19-07-2022 

Relatie koers-

plan/schoolplan 

n.v.t. 

 


