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Woord vooraf 

Voor u ligt het jaarplan 2021-2022 van de Openbare Sportieve Basisschool De Kameleon.  

De nieuwbouw van De Kameleon zal naar verwachting in augustus 2023 gerealiseerd worden. De 

Kameleon ziet deze ontwikkeling als een kans om te werken aan toekomstbestendige ambities in 

samenhang met het schoolplan 2020-2024.   

De ambities naar aanleiding van het schoolplan en de nieuwbouw worden geduid als het 

toekomstplan. In het schooljaar 2019-2020 is een start gemaakt met de uitwerking van dit 

toekomstplan dat gebaseerd is op de missie van de school om onderwijs op maat te geven. 

Toekomstbestendigheid en oplossingsgerichtheid zijn voorwaarden voor de geformuleerde ambities: 

Zijn de ambities duurzaam en lossen ze de knelpunten in de praktijk op? 

In 2020-2021 stond het ontwerpen van een gedegen en gegarandeerd programma voor taal, rekenen 

en sociaal emotioneel leren op de jaaragenda. Daarnaast staan elk jaar, in het kader van de 

kwaliteitszorg, de borgingsactiviteiten op de jaaragenda. Deze worden verwerkt in de werkplannen van 

de managementteamleden, specialisten en de intern begeleiders als cyclische verdieping- en 

borgingsactiviteiten. In het hoofdstuk ‘jaarverslag en terugblik’ leest u hier meer over.  

In 2021-2022 gaat De Kameleon verder aan de slag met het herontwerpen van het curriculum op het 

gebied van taalvaardigheid in samenhang met de woordenschatontwikkeling, leesvaardigheid, 

kennisopbouw en leesplezier. De nieuwe rekenmethode wordt ingevoerd en passend gemaakt aan de 

onderwijsbehoeften van de leerlingen. Voor het sociaal emotioneel leren staat het welbevinden van de 

leerlingen, het vroegtijdig signaleren en interveniëren op de agenda. Deze speerpunten hangen nauw 

samen met het Nationaal Plan Onderwijsachterstanden (NPO). De middelen vanuit NPO worden 

benut om ondersteuning te bieden aan deze speerpunten. De uitwerking hiervan is opgenomen in het 

activiteitenplan. Tevens zijn er nieuwe onderzoeksvragen geformuleerd voor de ontwikkelteamleden. 

De onderzoeken van de studenten van de (Academische) PABO worden hieraan gekoppeld.   

In augustus 2021 zal er een directiewisseling plaatsvinden. Met dit jaarplan zullen het team en de 

nieuwe directeur verder bouwen aan de realisatie van de schoolambities.  

Samen verder komen in vertrouwen, verbondenheid en door verantwoordelijkheid te nemen voor een 

op maat en kansrijk onderwijs voor de kinderen van De Kameleon.  

 

Rotterdam, 14 juni 2021 

 

Firdevs Durgut Kelezoglu 



   
 

   
 

1. Brede schoolanalyse 

De brede schoolanalyse dient als basis voor het jaarplan en het jaarverslag.  

Opbrengstenanalyse  

 

Kengetallen 

Schooljaar Instroom Uitstroom Totaal  

2018-2019 139 144 283 

2019-2020 129 123 252 

2020-2021 * 6 april 2021 107 116 223 

 
 
Trendanalyse tussentoetsen van Cito – groep 3 tot en met 8 
 
Midden- en Eindtoetsen Cito 18/19, 19/20, 20/21 
Rekenen: overwegend niveau V  
Begrijpend lezen: niveau V 
Technisch lezen: divers, maar overwegend niveau V 
Spelling: wisselende resultaten 
 
Analyse per vakgebied: 
Rekenen:  
leerjaar ¾ → geen trend (wisselend) 
leerjaar ⅚ → dalende resultaten 
leerjaar ⅞ → stijgende resultaten 
 
Begrijpend lezen:  
leerjaar 6→ geen trend (wisselend) 
leerjaar 5 → dalende resultaten 
leerjaar ⅞ → stijgende resultaten 
 
TL:  
leerjaar 6/7/8 → geen trend (wisselend) 
leerjaar 3/4/5→ stijgende resultaten 
 
 
Spelling:   
leerjaar 4,5,7 → groeien en nu dalend 
leerjaar 3,6,8, → stijgende resultaten 
 
Trend leerjaren op alle vakgebieden: :  
3, 8 → stijgend (muv TL - lj 8) 
4, 6 → wisselend  
5 → dalend muv TL 
7→ stijgend BL/Re, dalend TL/SP 
 
 



   
 

   
 

Verklaringen voor de resultaten:    
De investeringen die we hebben gedaan op het gebied van rekenen in de 
bovenbouw, nl. meer uren co-teaching en blokvoorbereidingen, lijken effect te 
hebben. Groep 8 is qua samenstelling vaker stabieler dan andere leerjaren waarin 
nog veel leerlingen in- en uitstromen. De groepsleerkrachten hebben veel ervaring in 
de desbetreffende groepen.  
Ook de investeringen in begrijpend lezen met scholing, co-teaching en 
blokvoorbereidingen lijken effect te hebben in de bovenbouw.  
In de middenbouw (groep 5,6,7) vinden de meeste leerlingmutaties plaats. Hierdoor 
worden de fasen van basisaanbod, consolidering en uitbreiding niet goed doorlopen 
zoals op andere scholen. Ter illustratie: Vanaf groep 5 neemt het percentage 
leerlingen dat op De Kameleon is gestart vanaf de onderbouw flink af van gemiddeld 
80% (gr. ¾) naar gemiddeld 50 tot 29% (in groep 5-8).  
Wij zien dat in de onderbouw de afgelopen jaren is gewerkt aan een eenduidige 
aanpak en doelen. Deze aanpak leidt tot betere resultaten in de huidige groepen 3. 
Hierbij spelen ook de specifieke aanpak in groep 3 en de groepsgrootte (nl. minder 
dan 20 leerlingen) ook een rol. Daarnaast werken er in deze groepen didactisch 
sterke leerkrachten.   
De stijgende resultaten in groep 3 en 8 – dus eigenlijk de start- en eindfase in 
toetsing – versterkt ons in de aanpak en werkwijze op het gebied van BL, TL en 
rekenen en zullen we continueren en uitbreiden in ‘21-’22: werken met het 
maatwerkprogramma (werken met plan van aanpak, groepsdoorbroken en met inzet 
van co-teachers en onderwijsassistenten).  
Hiernaast constateren we verbeterpunten op het gebied van taal-, schrijf- en 
leesvaardigheid. Taal vormt de basis voor het schoolsucces. Taalvaardigheid blijft 
als speerpunt, waarbij de focus volgend jaar ligt op: 
Professionaliseringsactiviteiten voor het team op het gebied van kennis over de 
taalontwikkeling en –didactiek. Tevens wordt tijdens deze activiteiten aandacht 
besteed aan het in samenhang aanbieden van taal en wordt er onderzocht hoe die 
samenhang op inhoud en organisatie gerealiseerd kan worden.  
De interventies en doelen zijn geconcretiseerd in het activiteitenplan om dubbelingen 
in dit document te voorkomen.  
 
 
 
Kengetallen groep 8 & trendanalyse eindtoets groep 8: 
 
 

Kengetallen groepen 8 2019 2020 2021 

N  48 52 52 

leerlingen vanaf groep 1 en 2 Kameleon 29% 31% 38% 

zij-instroom van andere basisschool  27% 21% 14% 

neven-instroom (nieuwkomers schakelklas) 44% 48% 48% 

 
 

<1F 1F 2F 

Taalverzorging obv 

ontheffingsgronden 

13% 86% 32% groep 8 

 



   
 

   
 

<1F 1F 2F 

Lezen obv 

ontheffingsgronden 

2% 98% 64% groep 8 

 

<1F 1F 1S 

Rekenen obv 

ontheffingsgronden 

16% 84% 36%  groep 8 

 
 

schoolweging 35,7 Behaald in 2021 obv de 

ontheffingsgronden 

Norm 1F 85% 89,3% 

Norm 1S/2F 37,5% 44% 

 
Verklaringen voor de resultaten:    
Domein lezen is wederom het sterkste onderdeel. Dit is ook de trend van de jaren 
2018 en 2019. De jarenlange inzet, nl. doorgaande (leer)lijn, professionalisering en 
borgingsactiviteiten op het gebied van BL en investering in studievaardigheden vanaf 
groep 5 heeft hierop effect.  
Trend lezen in vergelijk met 2018, 2019: stijgende trend op alle onderdelen van 2019 
naar 2021, opzoeken is het sterkste onderdeel en techniek &woordenschat het 
zwakste. Gezien de leerlingenpopulatie (nieuwkomers en vele mutaties) is het te 
verklaren dat onderdeel techniek & woordenschat lastig blijft.  
 
Domein Taalverzorging laat op alle onderdelen flinke groei zien t.o.v. 2019 en 2018. 
Werkwoorden en niet-werkwoorden zijn de onderdelen die flink zijn gestegen t.o.v. 
voorgaande jaren. Het onderdeel leestekens is veel beter dan in 2019, maar 
zwakker dan 2018. In 2018 was de score op dit onderdeel dan ook bijzonder hoog, 
nl. hoger dan het landelijk gemiddelde van Iep. Het verschil met het landelijk 
gemiddelde van Iep op alle onderdelen is klein.  
 
Domein Rekenen laat op alle onderdelen flinke groei zien t.o.v. 2019. Op 1F wordt 
de norm net niet behaald.  
Vergelijk '21 met '18 laat zien dat er een groei is op de onderdelen verhoudingen en 
verbanden. Het verschil met het landelijke gemiddelde van Iep is in '21 minimaal. 
Meet en meetkunde is wederom het onderdeel dat het zwakst is. 
 
Verklaringen en doelen voor 2021-2022:  
Vergelijk van alle onderdelen met het landelijke gemiddelde van Iep levert het 
volgende overzicht op wanneer de resultaten van alle leerlingen worden 
geanalyseerd:  

Domein: Rekenen 

 Get VH M&M VB 

2021 60% (66%) 61% (66%) 55% (64%) 72% (74%) 

 

Verschil met LG 

v=6 v=5 v=11 v=2 



   
 

   
 

Domein: Lezen 

 T & W Opz Begrip I,e,s 

2021 50% (68%) 58% (66%) 68% (77%) 66% (73%) 

 v=18 v=8 v=9 v=7 

Domein: Taalverzorging 

 WW Niet - WW LSTK 

2021 57%(65%) 68%(77%) 66%(70%) 

 v=8 v=9 v=4 

 
 
Het onderdeel techniek en woordenschat is het zwakste onderdeel, gevolgd daar 
meten en meetkunde. Verbanden (getallen en getalrelaties, structuur en samenhang 
van getallen) en leestekens zijn de sterkste onderdelen.   
Bij techniek & woordenschat moeten de leerlingen de betekenis van moeilijke 
woorden achterhalen op basis van de context uit de tekst of op basis van de vorm of 
samenstelling van het woord. Bij meten en meetkunde gaat het alleen om 
contextopgaven, waarbij rekentaal een belangrijke rol speelt.  
Om die reden is er dit jaar ingezet op het ontwerpen van een essentieel 
woordenschataanbod (woordclusters) van groep 1 tot en met 8 voor zowel taal als 
rekentaal.  
In 2021-2022 worden de clusters geïmplementeerd. Nieuwe leerkrachten volgen de 
training voor de woordenschatdidactiek.  
Bij de onderdelen zoals opzoeken, begrip, interpreteren, evalueren, samenvatten zijn 
naast woordenschat en leesvaardigheid ook algemene kennis essentieel. Voor 
werkwoorden en niet-werkwoorden is de schrijfvaardigheid essentieel.  
Deze onderdelen hangen nauw met elkaar samen en kunnen volgens de 
onderzoeksliteratuur het beste in samenhang en op een betekenisvolle manier 
worden aangeboden. Om die reden wordt er volgend jaar ingezet op het vergroten 
van taalvaardigheid als geheel door middel van professionalisering, coaching en 
onderzoek. Hiervoor worden de NPO-middelen ingezet.  
De doelen per domein zijn in het activiteitenplan geconcretiseerd. Zo ook de 
activiteiten.  

 

 

 

Audit/ inspectie 

 

Conclusies audit stichting BOOR – 7 december 2020: 
 
Zicht op ontwikkeling: Goed 
Didactisch handelen: Goed (onder voorbehoud omdat er geen klassenbezoeken 
afgelegd konden worden vanwege corona) 
Resultaten: Voldoende op basis van resultaten van alle leerlingen. Goed wanneer 
rekening wordt gehouden met de specifieke context van de school. 
Veiligheid: Goed 
Kwaliteitszorg: Excellent 
 
Ambitie-opdracht: Vraag het oordeel Goed aan bij de inspectie.  



   
 

   
 

Door de lockdown, die volgde in drie weken na de audit, en andere gewichtige 
redenen is deze opdracht uitgesteld.  
De schets- en definitieve ontwerpfase van de nieuwbouw slokt bijzonder veel tijd op 
van de directeur. Daarnaast participeert zij in drie bovenbestuurlijke werkgroepen, te 
weten de Kennisagenda Rotterdam-Zuid, pilot flexibele bovenbouw voor 
nieuwkomers en het opgaveteam Dagprogrammering. Per ingang van 1 augustus 
2021 vindt er directiewisseling plaats op De Kameleon. De huidige directeur krijgt 
een nieuwe opdracht binnen het bestuur. In juni is zij reeds gestart met de 
begeleiding van IKC Ijsselmonde.  
Bovenstaande opdrachten in combinatie met crisismanagement vanwege corona en 
de jaarplandoelen hebben de prioriteit gekregen. Deze opdracht kan na een 
oriëntatiefase van de nieuwe directeur opgepakt worden.  
 

 

Tevredenheidspeilingen 

 
Dit schooljaar is de leerlingtevredenheidspeiling (LTP) afgenomen. De analyse en 
duiding leest u hieronder: 

 
 
Swot-analyse: 
Sterk:  

- Algemene tevredenheid 
- Ervaren veiligheid en aantasting veiligheid 

 
Zeer sterk:  

- Tevredenheid wat je leert op school 9,1 
- Duidelijkheid regels 9,1 
- Tevredenheid uitleg leerkracht 9,4 
- Hulp van de leerkracht 9,3 
- Rapportcijfer school 8,8 

 
 
Wat kan beter:  

- Welbevinden 7.4 
 

Verklaringen voor de resultaten:  



   
 

   
 

Welbevinden krijgt op schoolniveau een 7,4. Als je de vragen en resultaten van LTP 
vergelijkt met die van Kanvas komen deze overeen. Wat naar voren komt in Kanvas 
en ook in de LTP is dat de onveiligheid vooral wordt gevoeld rondom de school en 
‘op een andere plek’. In de klas voelen de leerlingen zich veilig met uitzondering van 
de groepen 5a en 6b die de 80%-norm niet behalen.  
Verklaringen hiervoor: 
In deze groepen zijn er veel leerkrachtwisselingen geweest vanwege bevallings- en 
ouderschapsverlof van de leerkrachten en leerlingmutaties. Groep 5a is een grote 
groep (27) waar ook veel uit- en instroom van leerlingen is geweest. Dit geldt ook 
voor 6b. Van de 22 leerlingen zijn er 10 leerlingen die vanaf groep 1 of 2 op De 
Kameleon zitten. De anderen zijn zij- of neveninstromers. De invaller van 6b heeft 
nog geen Kanjerlicentie. De groepsleerkrachten zijn bezig met een plan van aanpak. 
De gedragsspecialist ondersteunt en adviseert daarbij.  
Verder zijn er de volgende verklaringen voor de resultaten op het gebied van 
welbevinden en veiligheidsbeleving: 

- Begrip en interpretatie van de vragen  
- Afnamemoment en wijze van afname 
- Na schooltijd spelen de leerlingen op het schoolplein aan de Fazantstraat. 

Hier gebeuren vaak incidenten plaats tussen de kinderen van de wijk en de 
leerlingen van voornamelijk de groepen 5. Er is weinig tot geen ouderlijk 
toezicht.  

- Ook op andere plekken zoals het Amelandseplein ervaren de leerlingen 
onveiligheid in hun vrije tijd. Dit komt overeen met de fysieke en sociale 
veiligheidsindexcijfers van de wijk. Het beeld van de ouders werkt door in de 
veiligheidsbeleving van de kinderen.  

 
Doelen schooljaar 2021/2022:  
 

- Speerpunt: Welbevinden van 7.4 naar 7.5 door vroegtijdige signalering en 
aanpak. 

- Borgingsactiviteit: Daarnaast wordt de werkwijze in het afnemen van Kanvas 
in een doorgaande lijn gebracht, zodat overige factoren de resultaten zo min 
mogelijk beïnvloeden. Dit geeft de Kanjercoördinatoren en de directeur de 
mogelijkheid om betere trendanalyses en verbeterplannen te maken.  

 

 

 

 

 

  



   
 

   
 

2. Jaarverslag- terugblik op 2020-2021   

Doel 1 Verhogen van de leerresultaten op taal 

1. Het vaststellen en implementeren van essentiële woordenschat  op basisniveau. 
 
Doel behaald:  
- De basiswoordenschatlijst is geselecteerd en ontworpen voor alle leerjaren. In 

groep 1 en 2 vanuit Logo 3000. In groep 3 is een combinatie gemaakt van Logo 
3000 en Veilig Leren Lezen. In groep 4 tot en met 8 zijn de woordclusters 
geselecteerd en aangepast vanuit de taalmethode. In de schakelbouw zijn de 
woordclusters uit Wereld vol Woorden aangepast. Tevens zijn de lessen van 
Wereld vol Woorden ontworpen in presentaties volgens de fasen van het directe 
instructiemodel.  

- De schoolafspraak rondom ‘Met Woorden in de Weer’ is aangepast, nl. van 3 naar 
4 clusters per week.   

- De professionalisering als terugkerende borgingsactiviteit (kwaliteitszorg) is 
uitgevoerd. De volgende leerkrachten hebben hun certificaat ‘Met Woorden in de 
Weer’ via Rezulto behaald: Kathy, Intan, Eva, Robin, Anja, Jetske, Kirsten, Yasmin, 
Anne Marie, Louise, Sharida. 

Borgingsactiviteit niet uitgevoerd:  
- De flits- en klassenbezoeken om de kwaliteit en kwantiteit van de aangeboden 

woordclusters en didactiek te borgen is uitgesteld vanwege corona (maatregelen). 
Volgend schooljaar wordt bij monitoring meteen een koppeling gemaakt met het 
aanbod van de nieuwe woordenschatlijsten inclusief de rekentaalwoordclusters.  

 

2. Bewustzijn creëren van het belang van de mondelinge taalbeheersing van 

leerlingen en de rol van de leerkracht hierin.  

 

Doel gedeeltelijk behaald: 

- De directeur is momenteel nog bezig met de nulmeting van de 

leerkrachtvaardigheden op het gebied van doelgericht taalonderwijs. Door corona 

en de late invoering van het instrument MijnSchoolteam (dec.2020) vanuit het 

bestuur heeft de directeur tot nu toe 21 klassenbezoeken en nagesprekken 

gehouden. Komende weken staan de vervolgbezoeken op de planning. Aan de 

nulmeting is het onderzoek van de stagiaire van groep 8 gekoppeld. Zij ondersteunt 

de directeur en voert een aanvullend (kwalitatief) onderzoek uit naar de didactiek 

en vakinhoudelijke kennis in de bovenbouw die ze koppelt aan 

onderzoeksliteratuur. De resultaten hiervan worden eind dit schooljaar of begin 

volgend schooljaar gedeeld met de bovenbouw.  

- De directeur heeft op de studiedag van 25 mei een tussenstand van de nulmeting 

gedeeld met het team waarbij de koppeling is gemaakt met (onderzoeks)literatuur. 

De kansen voor verdieping en uitbreiding liggen op het gebied van:  

o taalproductie: ruimte voor meer en doelgerichte interactie tussen leerlingen 

(nu nog te vaak spinmodel) → mee als speerpunt naar ’21-‘22 



   
 

   
 

o vraagstelling (nu meer wat-vragen en gesloten vragen) en activerende 

feedback geven→ mee als speerpunt naar ’21-‘22 

o differentiatie voor ex-schakelleerlingen in de vorm van taalsteun, scaffolding 

en doelbewuste inzet van meertaligheid → mee als speerpunt naar ’21-‘22 

o betekenisvol en samenhangend aanbod van de doelen (vakintegratie). Nu 

nog te veel aanbod in subdomeinen zonder doelbewuste en doelgerichte 

koppeling tussen vakgebieden → mee als speerpunt naar ’21-‘22 

 

3. Het concretiseren van de subdoelen voor mondelinge taalvaardigheid en het 
vaststellen van een doorgaande lijn. 
 

Doel is aangepast: 

- Het herontwerpen van een basiswoordenschatlijst heeft veel tijd gekost. Tijdens 
deze fase is er met het Ontwikkelteam een tussenevaluatie geweest en een 
vooruitblik op de aanpak van bovenstaand doel. Conclusie is om de doelen van taal 
in samenhang op te pakken. Deze conclusie is gesterkt door de ontwikkeling van 
de Kennisagenda in Rotterdam-Zuid. Een initiatief van het Meesterlab en de 
bestuurders die wordt ondersteund door de PO-raad.  
Om die reden zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd voor het schooljaar 
’21-’22:  

o Hoe kunnen we een integraal taalaanbod realiseren, waarbij de 
woordenschatontwikkeling is gekoppeld aan TL, BL en algemene 
kennisontwikkeling (zaakvakken). Hierbij tevens de koppeling makend met 
schrijfvaardigheid en leesplezier.  

 
o Subonderzoeksvraag: Hoe kan het taalaanbod gekoppeld worden aan 

dagprogrammering? Welke dagindeling is passend waarbij de aangeboden 
doelen van de taalvaardigheid (ochtend) functioneel terugkomen in de 
zaakvakken en activiteiten van dagprogrammering (middag)?  

 
 

Doel 2 Leerresultaat op rekenen verhogen   

1. Het opzetten van een leerlijn automatiseren (zicht op het referentiekader). 

Doel niet behaald: 

- Er is voorrang gegeven aan de onderstaande twee doelen vanwege tijdgebrek 

tijdens een crisisjaar – corona. In de nieuw aangeschafte methode is de 

automatiseerlijn reeds ingebouwd. Dit argument was de reden van het opnieuw 

prioriteren van de rekendoelen.  

2. Het opzetten van een doorgaande leerlijn voor rekentaal.  

Doel behaald: 

De rekentaalclusters (vaktaal en schooltaal) zijn per domein in alle leerjaren en de 

schakelbouw vastgesteld. De clusters worden in de laatste periode van dit schooljaar 

en eerste periode (herfstvakantie) volgend schooljaar ontworpen. → Implementatie 

mee als speerpunt naar ’21-‘22 



   
 

   
 

3. Het vaststellen en implementeren van een gegarandeerd en uitvoerbaar programma 

dat de essentiële leerstof van rekenen behelst conform de leerlijn i.p.v. de methodelijn.  

Doel aangepast en behaald: 

Er is besloten om eerst een nieuwe methode aan te schaffen die past bij de 

onderwijsbehoeften van de leerlingenpopulatie en om die dan vervolgens aan te 

passen vanuit onderzoek en ervaringen in de praktijk. De Wereld in Getallen 5 is 

aangeschaft. Het team heeft op 25 mei een eerste training gehad over de methode. Op 

de terugkomdag volgt het team een webinar. → Implementatie mee als speerpunt naar 

’21-‘22 

4. Het onderzoeken en vaststellen van een doorgaande lijn betreffende de inzet van 

methodesoftware en aanvullende software op het gebied van rekenen, zowel op school 

als in de thuissituatie. 

Doel niet behaald: 

De vacature van de ict-coördinator is niet vervuld. Dit doel is daarom geschrapt.  

 

Doel 3 Vergroten van de executieve functies  

1. Leerlingen hebben kennis en vaardigheden ontwikkeld die nodig zijn voor het 

vervolgonderwijs en om mee te kunnen doen in de klas en maatschappij.  

 

Doel behaald: 

- De beheersingsdoelen op het gebied van werkhouding en zelfstandigheid zijn 

vastgesteld voor groep 1 t/m 8.  

 

2. Verhogen van de veiligheidsbeleving van leerlingen.   

Doel gedeeltelijk behaald:  

- De leerlingenraad is niet bijeen geweest vanwege coronamaatregelen en 

cohortering. Hierdoor is er geen campagne gevoerd tegen pesten en taalgebruik. 

Wel is de week tegen pesten ingevoerd in de midden-, boven- en schakelbouw. 

- Het pestprotocol is tijdens de eerste studiedag herhaald. 

- Pleinwacht is gecontinueerd om het onveilige gevoel voor en na schooltijd op en 

rond het schoolplein te voorkomen en verkleinen.  

- De leerkrachten en kanjercoördinatoren hebben n.a.v. de klassenzorgscores en 

sociale veiligheid van Kanvas interventies ingezet op klas- en schoolniveau, 

namelijk het voeren van kindgesprekken.  

- De pauzesportbegeleiders zijn getraind door Kanjertraining.  

- De volgende medewerkers hebben hun Kanjertrainingslicenties behaald: Kathy, 

Jody, Gaby, Karin E, Eva, Raisa, Ilse, Anja, Patricia, Ellen, Karin S, Wim Paul, 

Amy, Sunita, Jessica, Sarodjenie, Danielle. 



   
 

   
 

 

 

Borgingsactiviteit niet uitgevoerd:  

- De uitvoering van de kanjertrainingslessen met speciale aandacht voor lessen in de 

midden- en bovenbouw die pesten behandelen kon niet gemonitord worden 

vanwege coronamaatregelen.  

 

3. Verhogen van de veiligheidsbeleving van het personeel 

Doel niet behaald: 

- Het team zou getraind worden in ‘omgaan met ongewenst gedrag van ouders’, 

indien mogelijk i.v.m. corona. Deze was helaas niet mogelijk.  

 

Onderzoeksvragen 

Op De Kameleon wordt er onderzoekmatig gewerkt. Er wordt een knelpunt 

geconstateerd of er doet zich een kans voor. Voordat deze leiden tot doelen wordt 

eerst vanuit de praktijk en wetenschap onderzocht welke oplossingen er zijn en of de 

ambitie gewenst en haalbaar is. In verband met de nieuwbouw ontstond de kans om de 

organisatie van de groepen te herstructureren, zodat het ondersteunend is aan de 

missie van de school, nl. ‘onderwijs op maat dat toekomst- en oplossingsgericht dat 

uitgaat van diversiteit en gegeven wordt vanuit passie voor het kind’.  

De onderstaande onderzoeksvragen zijn dit jaar verkend door verschillende 

ontwikkelteamleden (MT, specialisten en directeur).  

Onderzoeksvraag 1: Hoe kunnen we de bouwen het beste indelen rekening houdend 

met de ontwikkelingspsychologie van de leerlingen in samenhang met de didactische 

lijn? 

Het resultaat n.a.v. de inventarisatie met team over de ervaringen uit de praktijk 

gecombineerd met kennis uit vakliteratuur is hieronder weergegeven.    

Indeling van de bouwen in de nieuwbouw is als volgt vastgesteld:  

- Peuters, groep 1, 2 - focus op woordenschatontwikkeling en mondelinge 

taalvaardigheid 

- groep 3/4/5 - focus op woordenschat, leesvaardigheid, algemene kennis en 

leesplezier  

- groep 6/7/8 - focus op basis en executieve vaardigheden (aandacht voor 

ontwikkeling van eigen leerstrategie) 

Advies van het ontwikkelteam: schakelbouw onderdeel maken van de bouwen en 

onderzoek welke indeling daarin gemaakt kan worden. 

 



   
 

   
 

Onderzoeksvraag 2: In hoeverre is het wenselijk om de schakelbouw te integreren in 

de bestaande bouwen rekening houdend met de missie van de school? 

Het resultaat n.a.v. de inventarisatie met team over de ervaringen uit de praktijk 

gecombineerd met kennis uit onderzoeksliteratuur en inzichten uit het Erasmus+ 

project Edina is hieronder weergegeven.    

Resultaat:  

- Keuze voor indeling is altijd afhankelijk van de instroom. Dus flexibele indeling is 
vereist! 

- SK 1 splitsen in: 
o SK 1: schoolrijpe leerlingen → aansluiten bij groep 3/4 (6, 7 jaar) 
o SK kleutergroep: geen schoolse ervaring en niet schoolrijp → lees- en 

rekenvoorwaarden → samenvoegen met nieuwkomers kleuters (5, 6 jaar) 
→ nader verkennen in ’21-‘22 

- SK 2: aansluiten bij groep 4, 5 (7, 8 jaar) 

- SK 3: aansluiten bij groep 5, 6 (8,9 jaar)  

- SK 4: aansluiten bij groep 6, 7 (10,11 jaar)  
 

  



   
 

   
 

3. Verbinding sectorplan 

Hieronder staan voor de school/het jaarplan relevante activiteiten uit het 

‘Activiteitenplan (s)bao’, behorende bij het sectorplan 2021-2022.  

Gerealiseerd 
(borging) 

Gepland 
(verwerkt in activiteitenplan) 

Nu (nog) niet aan de orde/ 
Niet relevant 

B P N 

 

Doel Activiteiten (van de school) bij gewenste 

resultaten 

Kleur of letter 

1. Borging 

kwaliteitsbeleid 

b. Formuleren schooleigen ambities B en P 

c. Herstel-, ontwikkel- of innovatieopdracht 

is opgenomen in het jaarplan 

N 

2. Bestrijden 

lerarentekort 

a. Begeleiden van minimaal 1 of meerdere 

aspirant-leerkrachten 

N 

b. Bij onvervulde vacatures maatregelen uit 

plan Slim Organiseren gebruiken 

N 

d. Gesprekken over Taakdifferentiatie, 

taakefficiëntie en aandacht voor werkdruk. 

B 

e. Buddy-scholen die vormen van Anders 

organiseren toepassen komen met 

regelmaat bij elkaar. 

N 

f. Inwerk-/onboardingsplan voor zij-

instromers wordt nageleefd. Begeleiding op 

maat voor zij-instromers. 

N 

4.Achterstandenbeleid a. Alle scholen die achterstandsgelden 

ontvangen geven in hun jaarplan aan hoe 

zij deze gelden inzetten 

P 

7. Burgerschap en 

brede ontwikkeling 

a. Scholen hebben de praatplaat 

'wereldburger worden’ opgenomen in hun 

leerstofaanbod (wereldoriëntatie) 

b. Voor verdere ontwikkeling 

burgerschapsonderwijs, volg onderstaande 

link naar BOORconnect. 

https://boorconnect.nl/groups/216-

burgerschapsonderwijs/welcome 

N 

 

https://boorconnect.nl/groups/216-burgerschapsonderwijs/welcome
https://boorconnect.nl/groups/216-burgerschapsonderwijs/welcome


   
 

   
 

 

4. Speerpunten van de school 

Op basis van het schoolplan, overige ontwikkelingen in de school, de conclusies uit de 

brede schoolanalyse en de evaluatie van het vorige jaarplan staan de volgende doelen 

centraal: 

In het activiteitenplan staan de doelen verder geconcretiseerd.  

 

Doel 1 Taal 

Het vergroten van taalvaardigheid van leerlingen: 

- Mondelinge taalvaardigheid: gespreks-, luister- en spreekvaardigheid; 

- Leesvaardigheid; 

- Schrijfvaardigheid; 

- Begrippenlijst en taalverzorging 

 

De onderbouwing van deze doelstelling is reeds in het schoolplan en jaarplan 2020-
2021 beschreven op basis van de kenmerken van de leerlingenpopulatie. Zie 
www.osbsdekameleon.nl en onder Brede schoolanalyse 

 

In het activiteitenplan zijn de doelen verder geconcretiseerd.  

 

Doel 2 Rekenen 

Verhogen van rekenvaardigheid van leerlingen op zowel 1F als 1S niveau.  
 

Op basis van de 3-jaarsgemiddelden, de trendanalyse van de tussen en eindtoets is 
deze doelstelling in jaarplan 2020-2021 opgenomen en wordt meegenomen naar 2021-
2022. Zie onder Brede schoolanalyse 

 

 

Doel 3 Sociaal emotioneel 
Implementatie beheersingsdoelen op het gebied van zelfstandigheid, werkhouding en 
concentratie (executieve functies).  
Het vergroten van het welbevinden van de leerlingen en de sociale veiligheid van de 
groepen.  
 
Bij bovenstaande speerpunten zijn de volgende interventies uit de menukaart NPO 
gekozen door het team en goedgekeurd door de MR: 

- Feedback geven 

- Samenwerkend leren  

- Beheersingsleren (co teaching en dubbele dosis benutten) 

- Leren in kleine groepjes plus extra handen in de klas – co-teachers en 
onderwijsassistenten voor inzet Maatwerk 

- ICT – scholing voor teamleden (op maat) en adaptieve software  

- Aanschaf materialen voor een taalrijke leeromgeving 

http://www.osbsdekameleon.nl/


   
 

   
 

- Vergroten van (mondelinge) taalvaardigheid 

- Voeren van kindgesprekken - inzet gedragsspecialist en extra uren SMW 

- Integratie vakgebieden en zaakvakken (ligt als onderzoeksvraag) 

- Scholing: gedacht wordt aan Teach like a Champion, de feedbackrijke klas 
(CED maatwerk), coöperatieve leerstrategieën (CED maatwerk, op leeftijd/ 
meerdere trainers, parallelle sessies) taaldenkgesprekken.  
 

Op dit moment zijn er offertes voor scholing en coaching opgevraagd en vacatures 
uitgezet voor extra handen in de klas om in kleine groepen te kunnen werken.  
Tevens wordt de koppeling gemaakt met de Kennisagenda-ontwikkeling in Rotterdam-
Zuid en gemeenschappelijke inventarisatie van de gemeente Rotterdam, besturen, 
PPO Rotterdam en Nationaal Programma Rotterdam-Zuid. De laatste twee 
ontwikkelingen krijgen voor de zomervakantie meer gestalte en worden gekoppeld aan 
bovenstaande doelen van de school. De directeur zit in deze werkgroepen, waardoor 
de samenhang tussen de schooldoelen en deze ontwikkelingen zijn gewaarborgd.  

 
Onderzoeksvragen 2021-2022 
Samenhangend met bovenstaande speerpunten en het jaarverslag zijn de volgende 
onderzoeksvragen voor het schooljaar ’21-’22:  

− Hoe kunnen we een integraal taalaanbod realiseren, waarbij de 
woordenschatontwikkeling is gekoppeld aan TL, BL en algemene 
kennisontwikkeling (zaakvakken). Hierbij tevens de koppeling makend met 
schrijfvaardigheid en leesplezier.  

− Hoe kan het taalaanbod gekoppeld worden aan dagprogrammering? Welke 
dagindeling is passend waarbij de aangeboden doelen van de taalvaardigheid 
(ochtend) functioneel terugkomen in de zaakvakken en activiteiten van 
dagprogrammering (middag)?  

− Hoe kunnen de schakelklassen het beste geïntegreerd worden? 
o Haalbaarheidsonderzoek sk-kleuters bij de reguliere kleutergroepen. 
o Inhoudelijke aansluiting van SK 1- 4 met de midden- en bovenbouw: vanaf 

welk moment(basisvoorwaarden), welke vakgebieden, welke vorm. 
o Doorontwikkeling maatwerk 10+ (pilot gemeente ‘flexibele bovenbouw’):  

▪ Hierbij de vorm en inhoud van SK 4 en co-teaching bb betrekken.  
▪ Samenhang creëren met de leerroute van leerlingen met een OPP 

(leerlingen die 1F niet dreigen te halen). 
 

 
 

  



   
 

   
 

5. Doelen en activiteiten 

Als logisch gevolg van de speerpunten uit de brede schoolanalyse en het jaarverslag en de verbinding met het sectorplan beschrijven we 

een activiteitenplan waarin de diverse activiteiten staan benoemd.  

 

Speerpunt 1  Taal 

Subdoelen Activiteiten/Stappen Evaluatie & monitoring Verantwoordelijke  
en betrokkenen 

Tijdspad 
Planning 

Budget 

Vergroten van 
taalvaardigheid van 
leerlingen: 

- Mondelinge 
taalvaardigheidges
preks-, luister- en 
spreekvaardigheid; 

- Leesvaardig-heid; 

- Schrijfvaardig-
heid; 

- Begrippenlijst en 
taalverzorging 

Resultaten 2021: 
1F: 87% van alle 
leerlingen behaalt het 
referentieniveau 1F. 
Op basis van de 
ontheffingsgronden 

a. Groep 1 t/m 8 en sk 
Het implementeren  van de  
basiswoordenschat lijsten.  
 
 
 
 
----------------------------- 
b. Groep 1 t/m 8 en sk 
Het vergroten van de 
vakinhoudelijke en 
didactische kennis van de 
leerkrachten door middel van 
scholing. Deze activiteit 
wordt gekoppeld aan de 
Kennisagenda Rotterdam-
Zuid(is nog in ontwikkeling) 
 
----------------------------- 

a. Groep 1 t/m 8 en sk 
Evalueren en bijstellen 
van de 
basiswoordenschatlijsten 
tijdens werkoverleg en 
bouwvergaderingen. De 
taalspecialist monitort de 
bijstellingen.  
------------------------------- 
b. Groep 1 t/m 8 en sk 
Directie monitort de 
toepassing van de 
opgedane kennis door 
middel van 
klassenbezoeken als 
onderdeel van de 
gesprekkencyclus.  
 
--------------------------------  

a. Groeps-
leerkrachten 
Bouwcoördinatoren 
Taalspecialist 
 
 
 
 
------------------------ 
b. Directeur 
Specialisten 
Bouwcoördinatoren 
 
 
------------------------ 
c. OWT 
vakintegratie 
Directeur 
Coördinator 
dagprogrammering 

a. Sept ‘21- juli 
‘22. 
 
  
 
 
 
 
------------------- 
b. Zie 
jaarplanner 
 
 
 
 
 
------------------- 
c. Okt.’21- 
maart ‘22 
 

 



   
 

   
 

behaalt 92% van de 
leerlingen het 
referentieniveau 1F.  

2F: 41% van alle 
leerlingen behaalt het 
referentieniveau 2F. 
Op basis van de 
ontheffingsgronden 
behaalt 48% van de 
leerlingen het 
referentieniveau 2F.  

Ambitie 2022 op basis 
van de 
ontheffingsgronden: 
1F= 94% 
2F= 48%  
 
 

c. Het onderzoeken van de 
koppeling tussen taalaanbod, 
wereldoriëntatie en 
dagprogrammering vanuit de 
onderzoeksvraag.  
 
----------------------------- 
d. Schakelgroepen 
Het inzetten van 
taaltechnieken voor de 
nieuwkomers.  
----------------------------------- 
e. Schakelgroepen 
Verbeteren van kennis en 
didactiek op het gebied van 
zinsconstructie.  

c. Ontwikkelteam 
vakintegratie (OWT) gaat 
aan de slag met de 
onderzoeksvraag. 
 
-------------------------------- 
d. Schakelgroepen 
De NT-2 specialist geeft 
coaching aan de 
schakelbouwteamleden. 
------------------------------- 
e. Schakelgroepen  
De bouwcoördinator 
monitort de vastlegging 
van de afspraken.  

------------------------ 
d. NT-2 specialist 
 
------------------------ 
e. Bouwcoördinator 
 

 
 
 
------------------- 
d. Zie 
jaarplanner 
schakelbouw 
------------------- 
e. Zie 
jaarplanner 
schakelbouw 
 

Tijdpad Geplande activiteiten 

 
Sept’ 21.- juli ‘22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a. Implementatie en monitoring woordenschatlijsten. 

- borging> klassenbezoeken, training MWIDW (nieuwe leerkrachten)  
- monitoring> plannen en toetsing woordclusters 
- terugkomdag> (implementatie) vier woordclusters, registratie logboek, woordmuur en 

top vijf consolideeroefeningen MWIDW (zie jaarplanner)  
   
            In bouwvergadering en tijdens werkoverleg: 

- het vastgestelde aanbod basiswoordenschat (woordclusters) wordt in de praktijk 
geïmplementeerd, geëvalueerd en waar nodig bijgesteld (groeidocument). Hoe werken de 
lijsten in de praktijk? 

 



   
 

   
 

 
 
Terugkomdag 26 aug. 
Studiedag 27 okt.  
Studiedag 12 nov. 
Studiedag 14 februari. 
Mogelijk studiedag 14 
april  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Start 20 september  
 
 
 

 
b. Scholing team: 

Op terugkomdag kick off (gr. 1-3 en sk1): 
- het vergroten van de mondelinge taalvaardigheid van jonge kinderen door het inzetten van 

taalstimulerende gesprekken, Logo 3000 en voorlezen en coaching van de leerkrachten. 
- aandacht voor taaltechnieken en coaching van de leerkrachten 

 
Op terugkomdag handreikingen aan team door de specialisten TL/BL over (gr. 4-8 en sk,2,3,4): 

- het koppelen en integreren van technisch lezen aan begrijpend lezen en 
woordenschatontwikkeling 

- het integreren van de woorden van de basislijsten in de lessen (inclusief didactiek MWIDW)  
 

             In bouwoverleg en werkoverleg:  
                   -     de bouwcoördinator ruimt tijd in op de agenda voor het delen van good practice voorbeelden  
                   -     afstemmen van inhoud dubbele dosis voor herhaling/pre-teaching/ werken in kleine   
                         groepen/instructiegroepen op basis van plan van aanpak 
 

- scholing per bouw passend bij het taalontwikkelingsniveau van kinderen 
- koppeling maken met de Kennisagenda-activiteiten qua scholing, monitoring en evaluatie 
- scholing om taalvaardigheid te stimuleren en te vergroten d.m.v.: 

● inzetten van feedback ( leerkracht-leerling en leerlingen onderling) 
● coöperatieve werkvormen 
● inzet op taalproductie en taalsteun (scaffolding) 
● een samenhangend aanbod 
● het aanbieden in een betekenisvolle context 
● differentiëren 
● inbouwen van herhaling 

       
In bouwvergadering: 

- uitwisseling van opgedane kennis 
 

c. Onderzoeksvraag: 



   
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
Opgenomen in 
jaarplanner 
schakelbouw 

Hoe kunnen we een integraal taalaanbod realiseren, waarbij de woordenschatontwikkeling is 
gekoppeld aan TL, BL en algemene kennisontwikkeling (wereld oriëntatie). Hierbij tevens de koppeling 
makend met schrijfvaardigheid en leesplezier.  

- Doel: samenhangend en betekenisvol vakintegratie – contextrijk en functioneel 
 
Subonderzoeksvraag:  
Hoe kan het taalaanbod gekoppeld worden aan dagprogrammering? Welke dagindeling is passend 
waarbij de aangeboden doelen van de taalvaardigheid (ochtend) functioneel terugkomen in de 
zaakvakken en activiteiten van dagprogrammering (middag)?  
 

d. Coaching en kennisdeling: 
- workshop taaltechnieken en taalstimulerende gesprekken voor nieuwkomers 
- coaching teamleden bij het toepassen van bovenstaande technieken 

 
 

 

 

Speerpunt 2 Rekenen 

Subdoelen Activiteiten/Stappen Evaluatie & monitoring Verantwoordelijke  
en betrokkenen 

Tijdspad 
Planning 

Budget 

Verhogen van 
rekenvaardigheid 
van leerlingen 

Resultaten 2021: 
1F: 78% van alle 
leerlingen behaalt 
het referentieniveau 
1F. Op basis van de 
ontheffingsgronden 
behaalt 84% van de 

a.1 Groep 3 t/m 8 
Uitvoeren 
implementatieplan 
rekenmethode. 
 
 
 
 
 
 
 
 

a.1 Groep 3 t/m 8 
Monitoring d.m.v 
klassenbezoeken a.d.h.v. 
ontwikkelgesprekken(kijkwij
zer + ontwikkelingsschaal. 
 
Tijdens MT- en 
bouwvergaderingen het 
implementatieplan 
evalueren en waar nodig 
bijstellen.  
 

a.1 
Rekencoördinator 
stelt werkplan op en 
voert 
klassenbezoeken 
uit.(met inzet van Iris 
Connect) 
 
Rekencoördinator 
i.s.m. de 
bouwcoördinatoren 
 

a.1 oktober t/m 
april.  
 
 
Opgenomen in 
werkplan reken- 
en 
bouwcoördinator
en  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

   
 

leerlingen het 
referentieniveau 1F.  

1S: 31% van alle 
leerlingen behaalt 
het referentieniveau 
1S. Op basis van de 
ontheffingsgronden 
behaalt 36% van de 
leerlingen het 
referentieniveau 1s.  

Ambitie 2022 op 
basis van de 
ontheffingsgronden: 
1F= 87% 
1S= 37%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------- 
a.2 Maatwerk 2.0  
-Groepsdoorbroken    
werken per leerjaar 
-Co teaching in de klas 
-Inzet OOP 
-Dubbele dosis 
-Maatwerk ex-SK  
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------- 
b.Groep 1-2 
Rekendoelen jaarplanning 
afstemmen op het 
instapniveau van WIG 
groep 3.   
 
 
---------------------------- 
c. Groep 1 t/m 8 en sk 
Implementeren  
rekentaalclusters 
 
 
 
----------------------------- 
d. Schakelbouw 

----------------------------------- 
a.2 
Tijdens Plan van Aanpak 
gesprekken en 
werkoverleggen de inhoud 
en aanpak van maatwerk 
2.0 bepalen op basis van de  
ondersteuningsbehoeften 
van de leerlingen in het 
leerjaar.   
Directeur, intern begeleider 
en MT- leden monitoren de 
uitvoering.  
 
------------------------------- 
b. Groep 1-2 
Evalueren en bijstellen  van 
de geselecteerde 
rekendoelen tijdens 
bouwvergaderingen en 
werkoverleg.  
 
-------------------------------- 
c. Groep 1-8 en sk 
Evalueren en bijstellen  
rekentaalclusters. 
Rekencoördinator monitort 
de bijstellingen.  
  
-------------------------------- 
d. Tijdens 
bouwvergaderingen 

--------------------------- 
a.2 
Groepsleerkrachten 
in overleg met:  
-OOP 
-Co teachers 
-Maatwerk 
leerkracht ex-SK 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------- 
b. 
Bouwcoördinator in 
overleg met de  
rekencoördinator 
 
 
--------------------------- 
c. Bouwcoördinator 
in overleg met de 
Rekencoördinator 
  
 
--------------------------- 
d. Bouwcoördinator 
in overleg met de  
 Rekencoördinator 

--------------------- 
a.2 
Zie jaarplanner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------- 
b. Zie 
jaarplanner 
 
 
 
--------------------- 
c. Week 35 - 
week 25 en 
opgenomen in 
werkplan reken-
coördinator 
 
--------------------- 
d. Zie 
jaarplanner 
schakelbouw. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

   
 

 
 

Onderzoek of implementatie 
passende rekenmethode.  
 

onderzoek of monitoring en 
evaluatie . 
 

Tijdpad Geplande activiteiten 

 
a.Terugkomdag 26 
augustus.  
 
 
zie verder 
jaarplanner 
 
 
Week 35 -week 25 
 
 
 
okt.2021 - april 2022 
 
 
 
week 35- week 25 
 
 
 
 
 
 
 
b. Nov 2021 (week 
44) zie verder 
jaarplanner 
 

 
a.1 Terugkomdag 

- scholing: Kick-off  Webinar “aandachtspunten rekenen” 3-4-5 en 6-7-8 (30 min) 
- presentatie implementatieplan (Joyce/Kees)  

 
   Studiedag (en)> Scholing: herhaling van de didactische rekenmodellen: 

- handelingsmodel/drieslagmodel/hoofdfasenmodel en uitbreiding met de vertaalcirkel.  
 
   Tijdens het werk- en bouwoverleg worden afspraken gemaakt over het gebruik van de methode: 

- power en speedtijd 
- leerlingobservaties 
- automatiseertijd 

 
 Afleggen klassenbezoeken met inzet van IRIS connect: 

- gebruik (nieuwe) methode in doorgaande lijn  
- inzet didactische rekenmodellen  

 
a.2 Tijdens het werkoverleg: 

- het maken van blokvoorbereidingen 
- het gezamenlijk voorbereiden van de lessen 
- indelen van instructiegroepen 
- afstemmen aanpak beheersingsgericht leren 
- bepalen aanpak remediëring van uitvallers (intensiveren leertijduitbreiding in de vorm van co-teaching, 

groepsdoorbroken werken en dubbele dosis ) 
 

b. In bouwoverleg: 
- informeren de leerkrachten van groep 3 de leerkrachten van groep 1 en 2 over de minimale 

beheersingsdoelen  voor de overgang naar 3 
    In werkoverleg en bouwoverleg:  



   
 

   
 

 
c. Sept.2021-juli 
2022 
 
 
 
 
 
Flitsbezoeken vanaf 
week 43 
 
d.Nov. 2021- 
maart.2021 

- het afstemmen van het rekenaanbod volgens de PDCA cyclus 
 
c. Gedurende het schooljaar tijdens werkoverleg en bouwvergaderingen: 

- planning en registratie van aangeboden rekentaalclusters  (groepen 1-2 maken koppeling met CPS 
doelen en overgang groep 3 doelen,  groepen 3-8 maken koppeling met WIG 5) 

- alle groepen bieden 1 rekencluster per week aan 
- kwaliteitscheck van aanbod rekentaalclusters volgens didactiek MWIDW door afleggen flitsbezoeken  
- de vastgestelde rekenclusters worden in de praktijk geïmplementeerd, geëvalueerd en waar nodig 

bijgesteld (groeidocument). Hoe werken de lijsten in de praktijk? 
- de clusters zijn voor de herfstvakantie ontworpen 

 
d. Tijdens schakelbouwvergaderingen: 

- Aandacht voor zinsconstructie qua didactiek door kennisdeling in de schakelbouw 
 

 

Speerpunt 3 Sociaal Emotioneel  

Subdoelen Activiteiten/Stappen Evaluatie & monitoring Verantwoordelijke  
en betrokkenen 

Tijdspad 
Planning 

Budget 

a. Doorgaande lijn 
beheersingsdoelen 
op het gebied van 
zelfstandigheid, 
werkhouding en 
concentratie 
(executieve functies)  
 
 
 
b.c.d. Het vergroten 
van het welbevinden 
van de leerlingen en 

a. Groep 1 t/m 8 en sk 
Implementeren 
leerlijn beheersingsdoelen op 
het gebied van zelfstandigheid 
werkhouding en concentratie  
------------------------------ 
b. Groep 1 t/m 8 en sk  
Introductie en implementatie 
vernieuwd sfeerplan 
 
 
 
------------------------------ 
c. Groep 1 t/m 8 en sk 

a. Groep 1 t/m 8 en sk 
Tijdens 
bouwvergaderingen 
monitoring en 
evaluatie doorgaande 
lijn 

--------------------------- 
b. Groep 1 t/m 8 en sk 
De gedragsspecialist geeft 
feedback op de plannen 
en voert gesprekken waar 
nodig.  
 
--------------------------- 

a. Bouwcoördinator 
in overleg met de 

Kanjer-
coördinatoren(KC)  
 
--------------------------- 
b. Gedragsspecialist 
 
 
 
 
 
--------------------------- 

a. Opgenomen 
in het werkplan 
van bouw- en 
kanjercoördina
toren 
------------------- 
b. week 43 - 
44 en week 
12- 13 
 
 
 
-------------------- 

   



   
 

   
 

de sociale veiligheid 
van de groepen.  
 
Leerlingtevredenheid
speiling ‘21:  7.4 op 
welbevinden  
 
Ambitie ‘22: 7.5 op 
welbevinden 
 
Gemiddelde 
veiligheidsbeleving 
in groep 5 t/m 8 in de 
klas (voorjaar 
Kanvas ‘21) : 84%  
 
Ambitie ’22: 85% op 
veiligheidsbeleving 
in de klas.  

Vroegtijdige signalering 
(welbevinden leerlingen) door 
het analyseren en duiden van 
data uit LVS-Kanvas. 
 
 
 
------------------------------ 
d. Groep 5 t/m 8 
Signaleren en aanpakken van 
de veiligheidsbeleving in de 
groepen door het analyseren 
van de data uit LVS-Kanvas.   

c. Groep 1 t/m 8 en sk 
De gedragsspecialist, 
intern begeleider en 
directie monitoren de 
analyses in de 
sfeerplannen en plan van 
aanpak 
------------------------ 
d. Groep 5 t/m8  
De kanjercoördinatoren 
monitoren de 
veiligheidsbeleving 
(leerlingen/groep) en de 
uitgezette interventies.  
 

c. 
Groepsleerkrachten
Gedragsspecialist 
Intern begeleiders 
Directie 
 
 
 
--------------------------- 
d. 
Kanjercoördinatoren 
in overleg met 
directie  
 
 

c. Zie 
jaarplanner 
 
 
 
 
 
 
-------------------- 
d. Zie 
jaarplanner 
 
 

Tijdpad Geplande activiteiten 

Terugkomdag 26 
augustus 
 
 
 
 
 
Dec. 2021- juli 2022 
 
 
 
 
 

a. Implementeren leerlijn. 
 
Terugkomdag:  

- presenteren van de leerlijn aan het team (plus uitleg implementatieplan)  + uitdraai meegeven aan de 
leerkrachten. 

 
In bouwvergaderingen: 

- Bouwvergadering 3 - Input ophalen voor de doorgaande lijn  

- Bouwvergadering 4 - Doorgaande lijn delen met de bouwen 

- De leerlijn wordt in de praktijk geïmplementeerd, geëvalueerd en waar nodig bijgesteld (groeidocument) 
vanaf feb. 2022 

 



   
 

   
 

 
Week 43 en week 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zie jaarplanner 

 
b. Vernieuwd sfeerplan  
- introductie vernieuwd sfeerplan  
- voor de eerste werksessie instructiefilm sfeerplan/lijsten Kanvas delen met het team  
- kanjercoördinatoren begeleiden de werksessies  
- plannen observaties Kanjertraining → meer gericht op de uitkomsten van sfeerplan /Plan van Aanpak (na 

herfstvakantie) 
- overleg tussen de kanjercoördinatoren over de sfeerplannen ivm kanjerobservaties 
- controleren of lijsten Kanvas door alle leerlingen zijn ingevuld 100 % → Kanjercoördinatoren 

 
c. Vroegtijdig signaleren welbevinden 
- tijdens de werksessies komt de nadruk op ‘ slecht aanspreekbaar op gedrag’ en ‘ ongelukkig somber’ 

nogmaals aan bod.  
- leerkrachten melden leerlingen met ongelukkig sombere gevoelens ( na kindgesprek) bij IB- SMW- en 

gedragsspecialist.  
- 2x per jaar evaluatie vroegtijdige signalering → directie-ib-smw-gedragsspecialist over uitkomsten sfeerplan  

(ongelukkig/sombere leerlingen) 
 

d. Veiligheidsbeleving 
- acties uitzetten n.a.v. de analyses op groeps- en schoolniveau aan de hand van de data uit Kanvas (groep 5-

8) en de LTP-afname (groep 6-8) 
- de Kanjercoördinatoren (Mariska en Marloes) stemmen af hoe de leerlingvragenlijsten schoolbreed worden 

afgenomen (eenduidige aanpak).   
- afspraken schoolbrede afname implementeren → Kanjercoördinatoren  
- borging → begeleiding en trainen begeleiders van de sportpauze → kanjercoördinatoren coördinator 

dagprogrammering 
- borging → evaluatiemoment plannen met de begeleiders van de sportpauze → gedragsspecialist en 

coördinator dagprogrammering 
- mogelijkheden verkennen naschools aanbod gericht op welbevinden & veiligheidsbeleving (kinderen 

weerbaarder maken - weerbaarheidstraining) 

  



   
 

   
 

 


