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Jaarplan 2021-2022 van: BS de Brink 

1 Inhoudelijk jaarplan 

1. We geloven in je     
  

  

Doelen 2020-2021  Acties  Planning/tijdpad  Betrokkenen  Tussen evaluatie   
Kindgesprekken  
Leerkrachten leren:   
  
De kindgesprekken zijn onderdeel 
van de informatie naar ouders, via 
rapportage.   
 
De gesprekkencyclus is een vast 

onderdeel in onze planning van 
groep 1 t/m 8. 
 
Alle leerkrachten kunnen de 
gesprekkencyclus hanteren  
 

De leerkrachten van groep 4 t/m 8 

hebben het gespreksformat van de 
‘Bloem” een plek gegeven binnen 
ons dagelijks handelen.  
 
Alle leerkrachten van groep 4 t/m 
8 hanteren de werkwijze van de 
“Bloem” op een eenduidige 

manier  
 
“Goede” vragen stellen staat 

centraal in de 
leerkrachtbegeleiding  
 

Unit 1-2-3 gaat zicht verder 
verdiepen in de kindgesprekken.  
  

  
  
  
Doorgaande lijn groep 4 t/m 8 
Inzet van de bloem bespreken.  
 
Groep 1-2-3 gaat kindgesprekken 
verder verkennen.  

 
Kindgesprekken, op een 
teamvergadering, terug laten 
komen na iedere stap in de 
cyclus.   
 

Startgesprekken en het 

gespreksformat evalueren.  
 
Borgingsdocument/ 
kwaliteitskaart opstellen   
 
Borgingsdocument aanpassen na 
iedere cyclus n.a.v. evaluatie en 

reflectie.   

  
  
  
Begin schooljaar op de agenda 
bij een VTO  
  
  
  
 
Na iedere stap in de cyclus.   
  
  
  
  
Gedurende het schooljaar. 

 
 
Na de startgesprekken het 
document aanscherpen en 
bijstellen.    

  
  

  
José, Monique  
 
Team  
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2. We zien wie je bent en bieden wat je nodig hebt  
  

  

Doelen 2020-2021  Acties  Planning/tijdpad  Betrokkenen  Tussen evaluatie   
Zorgstructuur  
 
Aanscherping van invullen 
onderwijsbehoeften etc. in Parnassys.  
 
Leerkrachten weten:  

hoe er omgegaan wordt met observaties, 

signaleren, analyseren en diagnosticeren  
 
Doorgaande lijn binnen de school borgen.  
 
De gesprekkencyclus maakt onderdeel uit 
van het vastleggen van gegevens, 

observaties en alle bovenstaande 
punten.   
 
OPO denken om kritisch de werkwijzen en 

resultaten te bekijken.  
  

  
  
 
 
 
Kennis overbrengen en afspraken 

maken omtrent het 

administratieve systeem van 
Parnassys.  
 
 
 
 

 
 
 
Scholing OPO verder volgen. 

 
 
De cyclus van OPO denken 

introduceren binnen het team.  

  

 
Regelmatig terug laten 
komen op vergaderingen.  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
14 september laatste 

scholingsdag 
 
Tijdens studiedagen en 

VTO’s met het team 
oppakken en analyseren 
van resultaten.  

 
KT 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
KT en directie 

 
 
KT, directie  

Teamleden.   

 

Snappet  
Snappet is geïntegreerd binnen het 

onderwijs op de Brink en biedt de 
leerlingen de mogelijkheid om te werken 
op niveau. Deze werkwijze biedt 

handvaten voor het groep doorbrekend 
werken.  

  
De leerkrachten werken op hun eigen 

manier met Snappet. Hier moet 
schoolafspraken over gemaakt worden.   

  
Er is een duidelijke beschrijving van het 
werken met Snappet op de Brink.  

  

Erik Nellen zal samen met het KT 
de school in kaart brengen 
omtrent Snappet. 
 

Monique neemt groepsbezoeken 

af en gaat gesprekken aan met 
leerkrachten om de kracht en 
valkuilen in kaart te brengen. Dit 
gekoppeld met EDI.  
  
De bevindingen worden, samen 
met adviezen, aan de 

  
Eerste vier weken van het 

schooljaar.  
  
  
Begin van het schooljaar, 
samen met BCO.  

  
  

 
 

 
Voor de herfstvakantie. 

  
Monique 

Tissen   
KT en 
directie.   

 
Externe:  
BCO 
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- Waarom gebruiken we Snappet?  
- Hoe analyseren we Snappet?   
- Welke afspraken zijn er voor leerlingen 
en leerkrachten gemaakt rondom het 
werken met Snappet?   

  
Er is een kwaliteitskaart opgesteld om de 
werkwijzen vast te leggen.   
  
Snappet en het EDI model aan elkaar 

koppelen.  
  

leerkrachten van groep 4 t/m 8 
gepresenteerd.   
  
 
 
 

Monique stelt een kwaliteitskaart 
op, zodat iedereen de 
vastgelegde afspraken kent en 
ernaar handelt.   

  
  
  
  

 

 

 

 
 
Vanaf het begin van het 
schooljaar. Klaar voor de 
kerstvakantie.  

Meer- en hoogbegaafdheid   
  

Continueren van de peergroup voor 4 
scholen en dit verder uitdiepen (de Brink, 
de Bottel, de Schakel, de kameleon.)   
  

Leerlingen van deze scholen ontmoeten 
elkaar als gelijkgestemde.  
  

 
DHH- QuickScans invullen: groepen 1-3-
5.  
  
In kaart brengen van onze differentiatie 
binnen het onderwijs. Wat doen we? Wat 

willen we en hoe gaan we dit 
oppakken? De differentiatie moet 

aansluiten bij de onderwijsbehoeftes van 
de leerlingen.   
  
Doorgaande lijn creëren binnen de school 
omtrent compacte en verrijken.   

  

  
  

Kwaliteitskaart opzetten 
  
Uitzoeken welke kinderen hogere 
denkorde opdrachten krijgen 

binnen het onderzoekend leren 
en hierin maken van de 
vertaalslag met de eigen groep.   

  
Doorgaande lijn verrijkingen in 
kaart brengen  
  
Opzetten concept curriculum/ 
eigen leerlijn voor leerling welke 

basisstof beheerst heeft om 
maatwerk te leveren.   

  
 

 
“Bewustmakers” inzetten om 
collega's op actieve en leerzame 
wijze nieuwe impulsen te geven 

op gebied van HB (signaleren.)   
  
  

  
  

Start peergroep na de 
zomervakantie op de 
Schakel.  
 

Kwaliteitskaart aan het 
begin van het schooljaar 
opzetten  

  
Medio en eind schooljaar 
de denkorde van 
leerlingen in kaart 
brengen  
  

 
Gedurende het schooljaar 

de vertaalslag maken  
  
 
Overleg plannen groepen 
1-3-5 in week 4 van het 

nieuwe schooljaar. Uitleg 
DHH  
  

  
  

Monique, KT, 
directie en 
team  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  

Leerkrachten 
1-3-5  
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Invullen quickscans DHH 
groep 1: na 6 weken 
onderwijs, groep 3: 
medio, groep 5 einde 
schooljaar.   
  

Regelmatig terugkomen 
op de 
teamvergaderingen  
  

  
  

Kwaliteitsverbetering:  
Instructiemodel (EDI) 

Alle leerkrachten zijn zich bewust van 
datgene wat de leerling moet kennen en 
kunnen, specifiek voor het eigen leerjaar 
en globaal voor de unit.   
 
Doelgerichte instructie is terug te zien 
tijdens instructiemomenten  
 
Het EDI model is in theorie aangeboden.  
 
Het EDi model is geïmplementeerd binnen 
het onderwijs.  
 
Cito:  
CITO analyseren, doelen en acties 
uitzetten.  
 
 
OPO:  
OPO denken om kritisch te analyseren, 
resultaten te bekijken en de werkwijzen af 
te stemmen  

  
Theoretische kennis  

o Instructie  
o Leerlijnen  

 
Groepsbezoeken  

 
Lesson study, samen lessen 
maken.   

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cyclus OPO denken wegzetten 

inde jaarplanner (grote 
schoolbespreking en kleine 
schoolbespreking.) 
 
 

- Scholing OPO verder 

volgen  

  

  
Vanwege corona en de 
lockdown wordt dit in het 
nieuwe schooljaar verder 
opgepakt.  

  
Oktober / november 
groepsbezoeken en 
samen lessen maken  

 
Regelmatig terugpakken 
op VTO en bouwoverleg 

momenten 
 
Onderwerp voor de 
studiedagen.  
 

 
Zie jaarplanner BS De 
Brink 

 

 
 
 
Dinsdag 14 september 
2021 

  
Externe 
BCO:   
Gert Custers,  
  
Monique en 

José  
Team, 
directie  

 

 

 

 

 

 

 
Directie, KT en 
team  

 
 

 
 
Directie,  
KT en team 
OPO extern:  
Focus PO 
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3. We bieden je een boeiende en inspirerende leeromgeving   
  

  

Doelen 2020-2021  Acties  Planning/tijdpad  Betrokkenen  Tussen evaluatie   
Werkwijze groep 1-2-
3 (aanscherpen) 
 

Unit 1-2-3 werkt met een vaste 

manier en structuur.   
  
Alle thema’s worden voorbereid 
a.d.h.v. een format. Hier gaan we 
uit van een lesaanbod gericht op 
leerdoelen.   

  
Unit 1-2-3 werkt met een vaste 
overlegstructuur die gericht is op 
het begeleiden en volgen van 
leerlingen (lvs)   

 
Proces van unit onderwijs steeds 

evalueren en bijstellen.  
  

Werkwijze groep 4 t/m 8  
  
Doorgaande lijn opzetten en 
afspraken maken over de 

wekwijzen. Hierbij het EDI model 
inzetten.   

  

Groepsdoorbrekend werken weer 
oppakken en uitbreiden.  
  

 

 

 

 

  
Scholingsmomenten met BCO 
weer oppakken na corona.  
  
  
De leerkrachten van de 
onderbouw bepalen samen een 
gepast overlegstructuur in 
samenwerking met BCO.   
  
  
 Begeleiding en coaching van 
José na groepsbezoeken en 
hulvragen.  
 

 
 

 
 
 
 
EDI model verder uitwerken en 
inzetten tijdens de lessen.  
  
 
 

De leerlingen op niveau in kaart 
brengen. Groepen samenstellen 
op niveau.  
 

het rekenonderwijs verder 
uitwerken.  
 
 
Cito moment  

  
Zie planning BCO   
Gedurende het schooljaar.   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Regelmatig op het unitoverleg 

laten terugkomen.  

 
 
 
Voor de herfstvakantie  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

 
 
 

  
José Peelen en Monique 
Tissen  
Onderbouw leerkrachten 

(Joyce, Neeltje, Hanny en 
Hanneke.)  
  
Extern:   
Anne van Bijnen   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
KT, directie en Team  
  
Extern:  
BCO Gert Custers.   
  
  
 

 

 

 

 

 

 
   



 

6 
 

De Resultaten binnen CITO zijn 
verhoogd. 85% behaald minimaal 
referentieniveau 1F 
 
Topondernemers  
 

De werkgroep gaat n.a.v. input 
team aan de slag om te 
achterhalen of Topondernemers 
nog past binnen het onderwijs op 

onze school.   
  

Het OPO denken inzetten op de 
analyse.  
  
  
  
De werkwijze van 

Topondernemers nader bekijken 
op het gebied van inhoud, ICT 
vaardigheden, 
leerkrachtvaardigheden en de 

doorgaande lijn.   
  
Groepsobservaties  
  

Na elke cito moment. 
Eerste meting jan/ febr 2021  
  
  
  
Conclusie voor de 

kerstvakantie  

 

 

 

 
Werkgroep: 
Moniek, Hanny en May 

ICT en W&T 
 
Plan W & T opstellen 
 

Bij ieder thema komt W & T aan 
de bod.  
 

 
 
 

 
 
ICT kwaliteitskaart opstellen   
  

  
  

  
  
Neeltje en Mark stellen het plan 
W & T op n.a.v. input team 

(schooljaar 2020-2021) 
 

Elementen van W & T worden 

geïntroduceerd aan teamleden. 

Op deze wijzen kunnen zij ze zelf 

gebruiken binnen hun groep. 

Kwaliteitskaart presenteren aan 

het team.  

  
 

  
  
Voor de kerstvakantie: 
plan W & T 

Kwaliteitskaart 
 
 

Bij ieder thema.  
 
2 studiemomenten met Arno 

plannen.  
 
 
Voor de kerstvakantie.  
 
Geregeld bij een unitoverleg 
terug laten komen.   

  
Neeltje en Mark   
Team  
  
Extern:  
Arno Coenders  

 
Scholing: 
13 sept en 26 oktober 2021 
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4. We laten je zien dat de wereld groter is dan je eigen school     
Doelen 2020-2021  Acties  Planning/tijdpad  Betrokkenen  Tussenevaluatie   
Leeromgeving  
 
Aan het einde van het 
schooljaar is het leerplein voor 
groep 4 t/m 8 zo ingericht dat 
het aansluit bij de visie van de 
school.   

  
Verbouwing start in het 
schooljaar 21-22 
 
Aanpak ontdek en speeltuin. In 
verbinding met het Vlasven.   

  
Werkgroep inrichting gaat aan de 
slag met het bekijken van het 
leerplein n.a.v. de visie.  
 
Inrichting wordt goed bekeken 
en onderzocht met de 

leerlingraad. 

 
 
 
Overlegmomenten plannen met 
Rik Spreeuwenberg (hovenier) 
en Bas van Lisdonck 

(gemeente).   

  
Gedurende het schooljaar.  
  
  
  
  
 

 

 
 
 
September 2021  
   

  
Directie, KT en team   
  
Werkgroep inrichting (Lea, 
Neeltje, Hanny, José, 
Monique).  
  
  
 
 
  
 Directie met Manager 
huisvestiging  
Gemeente en Hovenier.  

 

  

5. Ontwikkeling op gebied van randvoorwaarden    
Doelen 2020-2021  Acties  Planning/tijdpad  Betrokkenen  Tussenevaluatie   
Cultuurbouwen  

 
In het schooljaar 2020-2021 is de nieuwe 

visie met het team opgesteld en geplaatst 
op de website.  
 
De visie gaat van papier naar de praktijk 
 
De Missie en visie van onze school is 

zichtbaar binnen het dagelijks onderwijs.   
  

 

De leerkrachten laten in hun dagelijks 
handelen deze missie en visie zien.   

  
  

  
 
Samen met OMJS wordt een traject 

uitgevoerd om de doelen te 
verwezenlijken. 
 
 
 
 

 
 
 

De Missie en Visie wordt door de 
teamleden gedragen en 
uitgedragen tijdens het handelen.   

  

  
 
Startvergadering 1 
september 2021 

OMJS  
 
 
2e bijeenkomst 4-11 
2021 
 

 

3e bijeenkomst 2-2-22 
 
Gedurende het 
schooljaar. 

  
Directie, KT en 
team  

 
 
Externe:  
OMJS 

 

   

Samenwerking Het Nest  
  

    
  

Kerst/ meivakantie   
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Aan het einde van het schooljaar 
hebben er 2 informele bijeenkomsten 
met de medewerkers van het Nest en 
de Brink plaatsgevonden.   
  
Voor de kerstvakantie is onderzocht 

op VSO en NSO op school kunnen 
komen.    

  

Twee momenten afstemmen met het 
Nest.  

  
  

Mogelijkheden van VSO en NSO bij de 

Brink onderzoeken 

  
  

  
  
  
  
  
Gedurende het schooljaar in 

overlegmomenten met het Nest.   

Loes van der Sterren (clustermanager 
van het Nest)  
Germy van de Ven (directeur De 
Brink)  
  
  

KT en directie de Brink 

  
Medewerkers het Nest en De Brink 

 

  

  
 

2 Inzetten op de ontwikkeling 

2.1  Onderwijsontwikkeling en personele ontwikkeling sturen en faciliteren 

Om ontwikkeling te stimuleren en faciliteren zetten we de innovatie- en ontwikkelingsmiddelen, samen met de duurzame inzetbaarheidsuren en 

scholingsgelden als volgt in qua inhoud en organisatie.  

 

• BHV Dynamiek (Neeltje, Joyce, José, Bianca en Germy) 

• KT- momenten Dynamiek  

• Scholing aangeboden door de actiegroep HB: compacte en verrijking- slimme kleuter 

• 1 studiedag Dynamiek (24 november 2021) 

• Studiedagen van de Brink (jaarplanner) 

• BCO scholing: Gert Custers (EDI), Anne van Beijnen (unit 1-2-3 en 4-5) 

• OMJS scholing: Cultuurbouwen (Lucille Kusters)  

• 2 scholingsmomenten Arno Coenders ICT en W&T 

• Studie Master- Pedagogiek: José Peelen 

 

3. Inzet werkdrukmiddelen 

Het uitgewerkte plan voor de inzet van de werkdrukmiddelen dat is opgesteld met het team en is goedgekeurd door de MR is als volgt 

Werkdrukvermindering (43.984 euro ) 
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- 0,53 FTE Onderwijsassistenten ondersteuning in de groep bij het werken in niveaugroepen en werken met kleine groepjes leerlingen (26000) 

- Gym en muziekleerkracht (Deze leerkrachten zijn bevoegd om zelfstandig hun lessen te verzorgen. De leerkrachten kunnen in deze tijd extra 

zaken voor hun groep verrichten.  

o O,2 FTE (1 dag) Gymleerkracht (13000).  

o 0,1 FTE (ochtend) muzieklessen (6000 euro).  

 

 

 

 

4.  Vakantieplanning 

4.1 Overzicht vakantiedagen en studiedagen 

Vakantiedagen 

 

Herfstvakantie za 23 okt '21 zo 31 okt '21 

Sinterklaas   

Kerstvakantie (incl. vrijdagmiddag ervoor) za 25 dec '21 zo 9 jan '22 

Carnavalsvakantie za 26 feb '22 zo 6 mrt '22 

Tweede Paasdag ma 18 apr '22  

Koningsdag wo 27 apr '22  

Bevrijdingsdag do 5 mei '22  

Meivakantie za 23 apr '22 zo 8 mei '22 

Hemelvaartsdag (incl. vrijdag erna) do 26 mei '22 vr 27 mei '22 

Tweede Pinksterdag ma 6 jun '22  

Zomervakantie (incl. vrijdagmiddag ervoor) za 23 jul '22 zo 4 sep '22 

 

Studiedagen 

Studiedag 1: Woensdag 6 oktober 2021 (alleen de onderbouw) 

Studiedag 2: woensdag 24 november 2021 
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Studiedag 3: Maandag 6 december 2021 (alleen de onderbouw) 

Studiedag 4: Vrijdag 11 februari 2022  

Studiedag 4: Woensdag 6 april 2022 (alleen de onderbouw) 

Studiedag 5: Maandag 4 juli 2022 
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4.2  Verantwoording 8-jaarcohort 

 

Leerlinguren De Brink         

          

 Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 Totaal 

2013 - 2014 904 904 904 904 978 978 978 978  

2014 - 2015 905,5 905,5 905,5 905,5 978 978 978 978  

2015 - 2016 907,5 907,5 907,5 907,5 978 978 978 978  

2016 - 2017 903,5 903,5 903,5 903,5 978 978 978 978  

2017 - 2018 904 904 904 904 978 978 978 978  

2018 - 2019 958 958 958 958 958 958 958 958  

2019 - 2020 950,5 950,5 950,5 950,5 950,5 950,5 950,5 950,5  

2020 - 2021 968 968 968 968 968 968 968 968  

2021 - 2022 953 953 953 953 953 966,25 966,25 966,25 7475 

etc…         7463,25 

 

7520-7463,25 = 56,75 uur tekort. Deze uren worden ingehaald met de volgende activiteiten: excursies (Risk Factory), inloopavond, kerstavond, extra 

generale musical, schoolverlatersdagen.  
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5 Kwaliteitszorg 

Inclusief WMK jaarplanning 
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6 Evaluatie doelen 2020-2021 

Mbt ons onderwijs: 

Kindgesprekken: 
Het afgelopen jaar zijn de leerkrachten gestart met het voeren van startgesprekken. Deze behoren tot de cyclus van de kindgesprekken. Samen met 

ouders en kinderen worden de gesprekken gevoerd. Tijdens de kindgesprekken gedurende het schooljaar vullen de kinderen de bloem in. Dit is een 

format waarbij de kinderen kijken naar hun eigen ontwikkeling en de executieve functies. Deze worden besproken met de leerkrachten. Samen worden 

afspraken gemaakt. Op dit moment vult iedere leerkracht de kindgesprekken, op zijn eigen manier, in. Hier is behoefte aan de doorgaande lijn. Samen 

afspraken maken en kaders stellen.  
De groepen 1-2-3 hebben kennisgemaakt met de kindgesprekken en willen aankomend schooljaar hier afspraken over maken. Samen onderzoeken hoe 

de gesprekken vormgegeven worden en wat ervoor nodig is.  

Zorgstructuur: 
De zorgstructuur is grotendeels neergezet. Deze is geregeld teruggekomen op de vergaderingen. De doorgaande lijn mag hier nog aangescherpt worden. 

Samen moet gekeken worden naar een haalbare werkwijze om goed te borgen. Er is een kwaliteitskaart zorgstructuur opgesteld binnen de school, hierop 

zal borging plaats gaan vinden.  
 
Snappet:  
Door alle prikkelen en uitval van een leerkracht is het oppakken van Snappet niet gebeurd. Dit onderdeel wordt aankomend schooljaar opnieuw 

opgepakt. Snappet wordt in kaart gebracht. Hoe wordt het ingezet, hoe analyseren we, enz?  
Het rekenonderwijs zal gekoppeld worden aan het EDI-model en het onderwijsplan. Uit CITO analyse blijkt dat het vakgebied minder goede resultaten 

behaald.  

Meer- en hoogbegaafdheid 
 

Op de Brink hebben we een start gemaakt met het gebruiken van DHH. De leerkrachten van 1-3 en 5 hebben kennisgemaakt met DHH en enkele hebben 

een scholing (Dynamiekacademie) gevolgd. Het lukt leerkrachten ook steeds beter m te signaleren en expertise in te schakelen als dit nodig is. De 
leerlingen worden door de leerkrachten goed gevolgd door DHH, observatie en analyse van toetsen. Er wordt gekeken naar de onderwijsbehoeften van 

deze kinderen. Elke keer wordt er afgestemd. Het komende schooljaar wordt hier verder vorm aan gegeven door de volgende acties:  
- Compacten en verrijken,  

kennis overdragen aan elkaar, zodat teamleden op de hoogte zijn.  
- Doorgaande lijn binnen de school, bewaakt door de aandachtsfunctionaris.  
- Hoe kunnen we het leren leren overbrengen bij de kinderen en leerkrachten.  
- Doorgaande lijn betreft de peergroep en het onderwijs in de groep.  
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Het is belangrijk met de ouders en HB-kinderen structurele gesprekken te voeren over het welbevinden en de cognitieve uitdaging.  
Voor leerlingen waarbij het noodzakelijk is dat zij gelijkgestemden ontmoeten, is er een buitenschoolse peergroup in samenwerking met de scholen: De 
Kameleon, De Brink, De Schakel en De Bottel. Deze wordt begeleid door Melanie van de Manakker. Vorderingen en aanbod wordt gecommuniceerd met 
de ouders en de groepsleerkrachten van deze leerlingen.  
De peergroup heeft online plaatsgevonden in het laatste half jaar van dit schooljaar.   

 

De ontwikkelingen op de Brink worden besproken met Lianne Hoeijmakers van het expertteam HB Dynamiek.  
 

EDI-model (4-8) 
Het afgelopen schooljaar hebben we gekeken naar de basis in orde. Hieruit is gebleken dat niet alle leerkrachten een instructiemodel gebruiken, de 

betrokkenheid laag is en de instructies niet effectief. Hier is het team mee aan de slag gegaan. Echter door de Lock down is dit op een laag pitje 

gekomen en wordt het in het nieuwe schooljaar weer opgepakt.  
Wat hebben we wel gedaan: de eerste stappen van het edi-model zijn doorlopen. Kennis gedeeld en groepsbezoeken zijn afgelegd en volgens een 

coachgesprek. Deze twee stappen zijn zichtbaar binnen het onderwijs, maar nog niet voldoende geïmplementeerd. Daarnaast moet de doorgaande lijn 

afgesproken worden. Welke hulpmiddelen worden ingezet bij het geven van instructies en differentiatie.  

Werkwijze 1-2-3 
Vanuit visie en krimp is twee jaar geleden het unitonderwijs ingezet. Het eerste jaar was een jaar met vallen en opstaan. Vele zaken werden 

uitgeprobeerd, maar de structuur en organisatie was niet helder. Hierdoor ontstonden vele onduidelijkheden. Dit zorgde voor verwarring. Afgelopen 

school zijn de leerkrachten, samen met BCO, aan de slag gegaan om het onderwijs goed vorm te geven. Hierbij denkend aan structuur en heldere 

kaders. Alles om de kwaliteit van onderwijs te verbeteren. De resultaten moesten omhoog en daarop moest worden ingezet.  
Samen met BCO (Anne van Bijnen) is gekeken naar het unitonderwijs, vaste structuren van een dag, instructiemomenten voor de groepen en het 

spelelementen in de hoeken, tijdens de werklessen. De begeleiding heeft ervoor gezorgd dat er structuur in de organisatie kwam. Leerkrachten gingen 

samen aan de slag met de visie en het onderwijs. Hoe wilden ze de dingen organiseren, wat hebben de kinderen nodig en hoe is de aanpak. Daarnaast 

zijn er ok ontwikkelingen die geparkeerd moesten worden. Tijdens de Lockdown is het unit onderwijs teruggevallen in oude patronen. Dit kwam mede 

door de bubbels waarin gewerkt moest worden. Dat zorgde ervoor dat niet alles goed verliep en het onderwijs niet de vorm kreeg waarvoor de Brink 

staat. Om alles weer goed op te pakken wordt het traject voortgezet met BCO en zal de begeleiding meer opgepakt worden door de KT-ers.  

Werkwijze 4-8 
Door corona is de werkwijzen in groep 4-8 niet voldoende tot zijn recht gekomen. Het EDI-model is onvoldoende geïmplementeerd en het groep 

doorbrekend werken is niet verder ingezet, vanwege de groepsbubbels. Dit al in het nieuwe school weer kritisch bekeken moeten worden, zodat we aan 

kunnen sluiten bij de onderwijsbehoeftes van de kinderen.  
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ICT en W&T 

In het begin van het schooljaar werd er een mooie start gemaakt met het in kaart brengen van de school. Daarnaast het plan om de visie van W & T te 

schrijven. Op de Brink is dit een aandachtspunt, omdat er vele verschillen zijn in vaardigheden bij zowel kinderen als leerkrachten. Vanwege de Lock 

down zijn enkele zaken blijven liggen, omdat hier veel vereist werd va het thuisonderwijs.  
De input voor het plan van aanpak W & T is gemaakt en moet verder uitgewerkt worden. De taak zal aankomend schooljaar over 2 personen verdeeld 

worden. Dit, om gezamenlijke verantwoordelijkheid te dragen.  
 
Leerplein en speel-/ leertuin 

De plannen van beide zijn volop in ontwikkeling. De tekening van de school en tuin is klaar. Samen met het team is de visie bepaald. Deze visie is ook 

samen besproken en er is schets ontstaan van de nieuwe inrichting van de school. Het team is meegenomen in het ontwerpen. In augustus wordt er 

gestart met de buiteninrichting en de interne verbouwing moet weer opgepakt worden. De tekening van de speel- en ontdektuin is afgestemd met de 

leerlingenraad, de wensen van het team, de gemeente en een plaatselijke hovenier.  

De leerlingenraad zal aan het begin van het schooljaar betrokken worden bij de inrichting van het leerplein.  

Missie en Visie 
In het begin van het schooljaar is het team aan de slag gegaan met de visie van de school. Hier is een studiedag aan geweid. Echter blijkt door alle 

omstandigheden dat de visie vooral op papier staat en onvoldoende zichtbaar is in de school. In het nieuwe schooljaar wordt dit opgepakt samen met 

Onderwijs Maak je samen. Het thema is cultuurbouwen "van papier naar de praktijk". Samen dingen uitspreken, daarna afspreken en vervolgens elkaar 

aanspreken.  Het doel is dat de visie leeft binnen de school, bij kinderen, leerkrachten en ouders.  
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Bijlage 1 

Schoolscan Nationaal Programma Onderwijs 

 

Naam school: De Brink 

Schooljaar: 2020-2021 

 

1 Analyse van gegevens 

Cognitief 

Gegevens gebruikt uit: CITO (R/W 3.0, DMT 2009, Spelling 3.0, begrijpend lezen 3.0) 

Diepteanalyse school- en groepsniveau middentoetsing Cito LOVS, zie bijlage 1.  

Cito gegevens school- en groepsniveau eindtoetsing in onderstaand bestand. Voor de uitgebreide versie, zie bijlage 2.   
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Route 8:  

De Brink heeft 197,6 gescoord. Het landelijk gemiddeld is 207,5 (afgerond 208).  

 

Taal     Landelijk   De Brink 

Leesvaardigheid   209    204 

Taalverzorging    211    211    

Woordenschat    203    200 
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Begrippenlijst    212    186 

Luistervaardigheid   207    - 

Dictee     206    - 

 

Taal totaal    209    200 

 

Rekenen 

Getallen    207    196 

Verhoudingen    204    192 

Meten & meetkunde   212    196 

Verbanden    206    197 

 

Taal totaal    206    195 

Taal 

Het domein taal bestaat uit zes deeltoetsen. 

Leesvaardigheid 

Bij de deeltoets leesvaardigheid wordt een aantal teksten aangeboden waarover de leerling vragen dient te beantwoorden. Tijdens het beantwoorden van 

de vragen kunnen de teksten teruggelezen worden. Iedere leerling krijgt minstens drie verschillende type teksten aangeboden. 

Taalverzorging 

Bij de deeltoets taalverzorging komen de volgende onderdelen aan bod: spelling werkwoorden, spelling niet-werkwoorden en interpunctie. 
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Woordenschat 

Bij de deeltoets woordenschat wordt de syntactische kennis (synonieme zinnen en uitdrukkingen) en semantische kennis (woordbetekenis en woorden met 

gelijke betekenis) getoetst. Ook moeten leerlingen woorden uit de context kunnen afleiden. 

Begrippenlijst 

De deeltoets begrippenlijst bestaat uit vragen met betrekking tot zinsontleding en woordbenoemen. 

Luistervaardigheid (optioneel)  

Bij de deeltoets luistervaardigheid krijgt de leerling een aantal fragmenten te zien en te horen waarover vragen worden gesteld. Tijdens het beantwoorden 

van de vragen kunnen de fragmenten altijd worden teruggekeken. Iedere leerling krijgt minstens drie verschillende fragmenten aangeboden. 

Dictee (optioneel)  

Bij het onderdeel dictee krijgen leerlingen een audiofragment te horen waarin een zin wordt voorgelezen gevolgd door het woord dat leerlingen moeten 

intypen. 

Rekenen 

Het domein rekenen bestaat uit vier deeltoetsen: 

Getallen 

Bij de deeltoets getallen worden items over de schrijfwijze van getallen, het gebruiken van getallen en getalrelaties voorgelegd. Daarnaast komen de 

onderdelen hoofdrekenen en hoofdbewerkingen aan bod. 

Verhoudingen 

De deeltoets verhoudingen bestaat uit items die ingaan op verhoudingen, procenten, breuken en decimalen. 

Meten & Meetkunde 

De deeltoets meten & meetkunde gaat in op maten voor lengte, oppervlakte, inhoud, gewicht, temperatuur, geld en tijd. Daarnaast dienen leerlingen 

meetinstrumenten te kunnen gebruiken. 

Verbanden 

De deeltoets verbanden gaat in op het lezen en interpreteren van gegevens uit tabellen, grafieken en diagrammen. 

Onderwijsresultaten eindtoets: 

De onderwijsresultaten van de eindtoets van de afgelopen drie jaar.  
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Onderstaande grafieken tonen de gemiddelde percentages leerlingen die 1F en 1S/2F hebben behaald op de eindtoets voor de verschillende vakgebieden. 

Deze percentages worden afgezet tegen de schoolweging, de signaleringswaarde en het landelijk gemiddelde.  

               Referentieniveaus lezen:  Referentieniveaus rekenen:      Referentieniveaus taalverzorging: 

 

Conclusie: 
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De Brink scoort flink onder norm van het landelijk gemiddelde. Gezien de populatie op de Brink mag er een landelijk gemiddelde verwacht worden. Met 

name op gebied van rekenen valt de Brink dit jaar op/uit. Dat is opvallend omdat voorgaande jaren de resultaten van rekenen prima op niveau waren (zie 

grafieken hierboven), zowel op de Route 8 toets als op de Cito LOVS toetsen. We zien ook bij de andere groepen dat rekenen opvallend laag gescoord wordt 

bij de midden- en eindtoetsing Cito LOVS. Op de route 8 scoort taal in z'n algemeenheid ook onder de norm, dus dit behoeft ook de nodige aandacht. Op de 

midden- en eindtoetsing Cito LOVS wordt met name begrijpend lezen laag gescoord op de Brink. Bij lezen en spelling zien we nauwelijks zorgsignalen.  

 

Sociaal emotioneel 

Gegevens gebruikt uit: kindgesprekken, ouder/kind-gesprekken, WMK tevredenheidslijsten, SCOL/KIJK!, observaties leerkrachten. 

Inleiding 

Onze school volgt de sociaal-emotionele ontwikkeling met behulp van het leerlingvolgsysteem KIJK! in de groepen 1-2 en SCOL in de groepen 3 t/m 8. 

SCOL (De Sociale Competentie Observatie Lijst) is een leerlingvolgsysteem voor sociale competentie, welbevinden en sociale veiligheid. Het meetinstrument 

SCOL is wetenschappelijk onderbouwd en voldoet aan de kwaliteitseisen die de Onderwijsinspectie stelt. 

SCOL wordt op de Brink, los van een lesmethode gebruikt. Met de SCOL-scores worden de sociale competentie van de leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 

systematisch in kaart gebracht. Het wordt gebruikt om: 

• de ontwikkeling van sociale competenties op groeps- of op schoolniveau planmatig aan te pakken; 

• met de uitkomsten van de SCOL-scores het onderwijs inhoudelijk vorm te geven; 

• leerlingen, die extra ondersteuning nodig hebben, snel op het spoor te zijn; 

• het welbevinden en de sociale veiligheid van de leerlingen te monitoren. 

 

KIJK! is een digitaal instrument waarmee de ontwikkeling van jonge kinderen wordt gevolgd. Dit instrument wordt op de Brink gebruikt bij de leerlingen uit 

de groepen 1-2. KIJK! is een werkwijze die leerkrachten ondersteunt bij het observeren, registreren en stimuleren van de ontwikkeling van jonge kinderen. 

Er wordt gekeken naar basiskenmerken, betrokkenheid en aanwezigheid van factoren die een risico kunnen vormen voor de ontwikkeling. Daarnaast wordt 

gekeken naar de ontwikkeling van de sociaal emotionele ontwikkeling, taal, rekenen en motoriek. 

 



 

22 
 

In het nationaal Programma Onderwijs van de overheid wordt aangegeven, dat de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen wellicht onder druk is 

komen te staan door de lockdown-periodes. In dit onderdeel maken we de sociaal emotionele ontwikkeling van de groepen zichtbaar, en bepalen we 

mogelijke actiepunten. De leerkrachten kunnen in SCOL en KIJK!  zien welke leerlingen extra aandacht vragen/nodig hebben op dit gebied. 

SCOL wordt 2-jaarlijks ingevuld in de groepen 3 t/m 8, rond oktober en rond juni. Vanaf groep 6 vullen ook de leerlingen een vragenlijst in.  

Middels kindgesprekken worden de resultaten met de kinderen besproken, waarbij ook de executieve functies aan bod komen. 

In de coronaperiodes zijn de rapportgesprekken met leerling-ouders-leerkracht online gevoerd. Ook hebben de ouders en leerlingen gereflecteerd op de 

thuiswerkperiode middels een formulier met feedbackvragen over het thuiswerken.  

Vorig schooljaar (2019-2020) is KIJK!/SCOL alleen in oktober ingevuld. In juni van dat jaar zijn ze niet ingevuld. De scholen waren vanaf medio maart tot en 

met 8 juni gesloten. De lessen en contacten met elkaar, vonden digitaal plaats.   

Vanaf 8 juni 2020 mochten de scholen weer in cohorten open en lag de prioriteit binnen de Brink op het fysieke sociale welbevinden. De gouden weken zijn 

ingezet om elk kind zich weer prettig te laten voelen op school, het sociale welbevinden was een pré.  

 

Schoolniveau: 

•                          Vergelijking KIJK!-resultaten 

Het afgelopen schooljaar 2020-2021 is KIJK! rond oktober en rond juni afgenomen. De leerkrachten analyseren de uitslagen en bespreken deze per leerling 

in een kindgesprek. Bij zorgen of opvallendheden worden deze kinderen besproken met de KT-er. In deze gesprekken worden verklaringen gezocht, 

interventies opgesteld en acties afgesproken. Waar noodzakelijk worden ook de ouders hierbij betrokken.  

Conclusie: In het totaal, binnen de groepen 1-2, vallen drie kinderen op in verband met een beneden gemiddelde score, waarvan alle drie o.a. op het 

onderdeel ‘omgang met anderen (kinderen). Tien kinderen vallen op gezien hun bovengemiddelde scores, waarvan bij alle tien o.a. het onderdeel 

‘zelfredzaamheid-taakgerichtheid' hoog gescoord wordt. 
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Acties: Onderzoeken hoe het komt dat zelfredzaamheid hoog gescoord wordt. Wat van deze acties kan ingezet worden om benedengemiddelde onderdelen 

positief beïnvloeden? Bekijken met de unit 1-2-3 op welke manier zij willen observeren en registreren, aangezien zij niet (meer) tevreden zijn met het 

instrument KIJK! wat momenteel nog gebruikt wordt. 

 

•                          Vergelijking SCOL-resultaten 

Het afgelopen schooljaar 2020-2021 is SCOL! rond oktober en rond juni afgenomen. De leerkrachten analyseren de uitslagen en bespreken deze per leerling 

in een kindgesprek. Bij zorgen of opvallendheden worden deze kinderen besproken met de KT-er. In deze gesprekken worden verklaringen gezocht, 

interventies opgesteld en acties afgesproken. Waar noodzakelijk worden ook de ouders hierbij betrokken. 
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Conclusie: Uit de schooloverzichten blijkt dat er schoolbreed een groei te zien is binnen de 8 categorieën vergeleken met het najaar en voorjaar. De scores 

op de categorieën binnen een groep verschillen soms per half jaar. Opvallend is de categorie ‘delen van ervaringen'. Deze wordt in het voorjaar door álle 

groepen met een voldoende beoordeeld. Ook de categorie ‘taak’ is schoolbreed mooi ontwikkeld. Wellicht kunnen de online-lessen hieraan hebben 

bijgedragen. De categorie ‘ruzie’ is verbeterd vergeleken met het najaar. Na de opening van de scholen is was het inzetten op de sociale contacten en het 

welbevinden van de kinderen prioriteit.  

Opvallend is dat vanuit SCOL blijkt dat er in de drie groepen 3 een afname te zien is in het aantal behaalde doelen.  

Een mogelijke verklaring kan de lockdown zijn, waarbij de kinderen weken thuis hebben gezeten en online lessen hebben moeten volgen. De structuur van 

een dagelijkse schooldag was weg en ook zeker de sociale contacten waren miniem. Er heeft een hiaat plaatsgevonden op sociaal-emotioneel gebied en 

kinderen hebben na de opening van de scholen weer moeten wennen aan elkaar, de nieuwe regels en afspraken. Vooral in de groepen 3 waarbij de basis 

nog geleerd moet worden (lezen, schrijven, rekenen, taakaanpak, zelfstandigheid, zelfsturendheid, zelf oplossend werken etc.) kan dit van invloed zijn 

geweest. 

Haaks op deze bevindingen staan de uitslagen van de groepen 4 t/m 8 die over het algemeen alle doelen hebben behaald in het voorjaar. In het najaar 

werden meerdere doelen nog niet behaald. Groep 4-5 valt op in positieve zin wat betreft de mooie groei die zij hebben doorgemaakt.  
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Op de Brink wordt geen gebruik gemaakt van een SEO-methode of methodiek. In elke groep en/of unit wordt hier naar eigen invulling aandacht aan 

geschonken, door gebruik te maken van verschillende bronnen.  

Acties: Met het team bepalen wat de visie is op het stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling en wat ervoor nodig is om deze uit te dragen.  

Groepsniveau 

• Vergelijking KIJK!-resultaten groepen 1-2 en SCOL-resultaten groepen 3 t/m 8. 

Bij alle resultaten blijft het belangrijk te weten dat elke leerkracht dit naar eigen bevinding invult (subjectief). De ontwikkelingsgebieden binnen KIJK!, welke 

passen bij de sociaal-emotionele ontwikkeling zijn: omgaan met zichzelf-zelfbeeld, relatie met volwassenen, relatie met anderen (kinderen), 

spelontwikkeling en zelfredzaamheid-taakgerichtheid. Deze laatste twee doen tevens een beroep op de executieve vaardigheden. 

De kommagetallen die zichtbaar zijn in onderstaande tabellen geven een functioneringsleeftijd aan in jaren en maanden. De lijsten zijn geanonimiseerd, 

normaal gesproken staan de namen van de desbetreffende leerlingen aan de linkerzijde van de tabel. De donkergrijze vlakken geven aan dat er geen score 

aan gekoppeld is, aangezien deze (nog) niet ingevuld zijn. Sommigen hoeven niet ingevuld te worden, bv Basiskenmerken 0 - 2, of risicofactoren. 

 

 

 

Basisgroep 1-2-3A:  

Leerjaar 1A          Leerjaar 2A   
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Conclusie groep 1-2A KIJK!: In leerjaar 1A valt één leerling op wat betref een benedengemiddelde score op het onderdeel ‘relatie met anderen'. Eén leerling 

valt op aangezien hij/zij bovengemiddeld functioneert op 3 onderdelen. In leerjaar 2A zijn mooie gemiddelde scores te zien, geen opvallendheden. 

Leerjaar 3A: 
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Conclusie - 2020-2021 1 Najaar: 1A/2A/3A (3) 
Samenvatting 

 < 75% van de groep heeft een A-, B- of C-score 
 De groep scoort op 3 van de 8 categorieën voldoende 
 Er zijn 3 leerlingen met te veel scores zelden of nooit 

Conclusie 
De groep als geheel heeft een te lage totaalscore en dit geldt ook voor 
een deel van de categorieën. 
Op de categorieën Aardig doen, Samen spelen en werken, Een taak 
uitvoeren, Opkomen voor jezelf, Omgaan met ruzie scoren te veel 
leerlingen onvoldoende. 
Er zijn 3 leerlingen die bepaald gedrag nog niet kunnen laten zien. 

Voorstel voor doelen 
- > 75% van de leerlingen scoort in normgroep C of hoger. 
- Op elke categorie scoort 75% van de leerlingen voldoende. 
- Alle leerlingen scoren tenminste soms op alle vragen. 

 

Conclusie - 2020-2021 2 Voorjaar: 1A/2A/3A (3) 
Samenvatting 

 < 75% van de groep heeft een A-, B- of C-score 
 De groep scoort op 2 van de 8 categorieën voldoende 
 Er zijn 5 leerlingen met te veel scores zelden of nooit 

Conclusie 
De groep als geheel heeft een te lage totaalscore en dit geldt ook voor 
een deel van de categorieën. 
Op de categorieën Aardig doen, Samen spelen en werken, Een taak 
uitvoeren, Een keuze maken, Opkomen voor jezelf, Omgaan met ruzie 
scoren te veel leerlingen onvoldoende. 
Er zijn 5 leerlingen die bepaald gedrag nog niet kunnen laten zien. 
 
Voorstel voor doelen 

- > 75% van de leerlingen scoort in normgroep C of hoger. 
- Op elke categorie scoort 75% van de leerlingen voldoende. 
- Alle leerlingen scoren tenminste soms op alle vragen. 

 

 

Conclusie groep 3A SCOL: Zowel in het najaar als in het voorjaar zijn de drie bovenste doelen niet behaald. Het overzicht geeft aan dat er in het voorjaar een 

toename is in het aantal categorieën dat door té veel leerlingen onvoldoende behaald wordt (6 van de 8). Het aantal leerlingen dat bepaald gedrag nog niet 

kan laten zien is toegenomen.  

 

Actie: Groepsleerkracht analyseert om welke leerling dit gaat en kan een gesprek plannen met de KT-er om deze onderdelen te beargumenteren en 

eventuele oplossingsgerichte interventies te bepalen en uit te voeren. 

 

Basisgroep 1-2-3A:  

Leerjaar 1B          Leerjaar 2B  
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Conclusie groep 1-2B KIJK!: In leerjaar 1B vallen twee leerlingen op in verband met bovengemiddelde scores op ‘zelfredzaamheid-taakgerichtheid'. Eén van 

deze twee leerlingen scoort eveneens hoog binnen de onderdelen ‘relatie met anderen (kinderen)’ en ‘spelontwikkeling'. In deze groep worden geen 

zorgscores gesignaleerd. In leerjaar 2B valt één leerling op gezien 4 van de 5 benedengemiddelde scores. Eén leerling scoort bovengemiddeld op 

‘zelfredzaamheid-taakgerichtheid'. 

Leerjaar 3B: 
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Conclusie - 2020-2021 1 Najaar: 1B/2B/3B (3) 
Samenvatting 

 ≥ 75% van de groep heeft een A-, B- of C-score 
 De groep scoort op 6 van de 8 categorieën voldoende 
 Er zijn geen leerlingen met te veel scores zelden of nooit 

Conclusie 
De groep als geheel heeft een voldoende totaalscore, maar dit geldt niet 
voor de categorieën. 
Op de categorieën Opkomen voor jezelf, Omgaan met ruzie scoren te 
veel leerlingen onvoldoende. 
Alle leerlingen kunnen in principe al het sociaal competente gedrag laten 
zien. 

Voorstel voor doelen 
- Op elke categorie scoort 75% van de leerlingen voldoende. 

 

Conclusie - 2020-2021 2 Voorjaar: 1B/2B/3B (3) 
Samenvatting 

 < 75% van de groep heeft een A-, B- of C-score 
 De groep scoort op 3 van de 8 categorieën voldoende 
 Er zijn geen leerlingen met te veel scores zelden of nooit 

Conclusie 
De groep als geheel heeft een te lage totaalscore en dit geldt ook voor 
een deel van de categorieën. 
Op de categorieën Aardig doen, Jezelf presenteren, Een keuze maken, 
Opkomen voor jezelf, Omgaan met ruzie scoren te veel leerlingen 
onvoldoende. 
Alle leerlingen kunnen in principe al het sociaal competente gedrag laten 
zien. 

Voorstel voor doelen 
- > 75% van de leerlingen scoort in normgroep C of hoger. 
- Op elke categorie scoort 75% van de leerlingen voldoende. 

Als u suggesties wilt voor de inrichting van uw onderwijs, ga dan naar 
Denkvragen en leerinhoud. 
 

 

Conclusie groep 3B SCOL: In het najaar werden 2 van de 3 doelen behaald. In het voorjaar blijkt dit er nog maar 1 te zijn. Het overzicht geeft aan dat er in 

het voorjaar een daling is in het aantal categorieën dat door té veel leerlingen onvoldoende behaald wordt, dat is positief.  

Actie: Groepsleerkracht analyseert om welke leerling dit gaat en kan een gesprek plannen met de KT-er om deze onderdelen te beargumenteren en 

eventuele oplossingsgerichte interventies te bepalen en uit te voeren. 

 

 Basisgroep 1-2-3A:  

Leerjaar 1B          Leerjaar 2B  
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Conclusie groep 1-2C KIJK!: Het onderdeel zelfredzaamheid/taakgerichtheid valt in positieve zin op in leerjaar 1C. 5 Van de 8 kinderen beheersen dit al 

goed. Twee van deze kinderen functioneren ook al bovengemiddeld op andere onderdelen. In leerjaar 2C valt een leerling op door een benedengemiddelde 

score op ‘relaties met anderen (kinderen)’. Er valt een leerling op door een bovengemiddelde score op gebied van ‘taakgerichtheid-zelfredzaamheid'.  

Leerjaar 3C: 
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Conclusie - 2020-2021 1 Najaar: 1C/2C/3C (3) 
Samenvatting 

 ≥ 75% van de groep heeft een A-, B- of C-score 
 De groep scoort op 6 van de 8 categorieën voldoende 
 Er is 1 leerling met te veel scores zelden of nooit 

Conclusie 
De groep als geheel heeft een voldoende totaalscore. 
Op de categorieën Ervaringen delen, Aardig doen scoren te veel 
leerlingen onvoldoende. 
Er is 1 leerling die bepaald gedrag nog niet kan laten zien. 

Voorstel voor doelen 
- Op elke categorie scoort 75% van de leerlingen voldoende. 
- Alle leerlingen scoren tenminste soms op alle vragen. 

Als u suggesties wilt voor de inrichting van uw onderwijs, ga dan naar 
Denkvragen en leerinhoud. 
 

Conclusie - 2020-2021 2 Voorjaar: 1C/2C/3C (3) 
Samenvatting 

 < 75% van de groep heeft een A-, B- of C-score 
 De groep scoort op 5 van de 8 categorieën voldoende 
 Er is 1 leerling met te veel scores zelden of nooit 

Conclusie 
De groep als geheel heeft een te lage totaalscore en dit geldt ook voor 
een deel van de categorieën. 
Op de categorieën Aardig doen, Samen spelen en werken, Jezelf 
presenteren scoren te veel leerlingen onvoldoende. 
Er is 1 leerling die bepaald gedrag nog niet kan laten zien. 

Voorstel voor doelen 
- > 75% van de leerlingen scoort in normgroep C of hoger. 
- Op elke categorie scoort 75% van de leerlingen voldoende. 
- Alle leerlingen scoren tenminste soms op alle vragen. 

 

 

Conclusie groep 3C SCOL: In het najaar wordt 1 van de 3 doelen behaald. In het voorjaar wordt geen enkel doel behaald. Het overzicht geeft aan dat er in 

het voorjaar een daling is in het aantal categorieën dat door té veel leerlingen onvoldoende behaald wordt, dat is positief. Zowel in het najaar als in het 

voorjaar kan 1 leerling bepaald gedrg nog niet laten zien.  

 

Actie: Groepsleerkracht analyseert om welke leerling dit gaat en kan een gesprek plannen met de KT-er om deze onderdelen te beargumenteren en 

eventuele oplossingsgerichte interventies te bepalen en uit te voeren. 

 

• Vanaf groep 4 t/m 8: SCOL. 

Groep 4-5:   
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Conclusie - 2020-2021 1 Najaar: 4/5 (4) 
Samenvatting 

 < 75% van de groep heeft een A-, B- of C-score 
 De groep scoort op 1 van de 8 categorieën voldoende 
 Er zijn 8 leerlingen met te veel scores zelden of nooit 

Conclusie 
De groep als geheel heeft een te lage totaalscore en dit geldt ook voor 
een deel van de categorieën. 
Op de categorieën Ervaringen delen, Aardig doen, Samen spelen en 
werken, Een taak uitvoeren, Jezelf presenteren, Een keuze maken, 
Omgaan met ruzie scoren te veel leerlingen onvoldoende. 
Er zijn 8 leerlingen die bepaald gedrag nog niet kunnen laten zien. 

 

Conclusie - 2020-2021 2 Voorjaar: 4/5 (4) 
Samenvatting 

 ≥ 75% van de groep heeft een A-, B- of C-score 
 ≥ 75% van de groep scoort voldoende op elke categorie 
 Er zijn geen leerlingen met te veel scores zelden of nooit 

Conclusie 
De resultaten zijn voldoende. 

Voorstel voor doelen 
- Er zijn geen objectieve redenen om iets te veranderen. 
- Bent u tevreden over de sociale competentie van de leerlingen? 
- Ja → u kunt uw huidige aanpak voortzetten. 
- Nee → ga naar Denkvragen en leerinhoud. 

 

Conclusie - 2020-2021 1 Najaar: 4/5 (5) 
Samenvatting 

 < 75% van de groep heeft een A-, B- of C-score 
 De groep scoort op 5 van de 8 categorieën voldoende 
 Er zijn 3 leerlingen met te veel scores zelden of nooit 

Conclusie 
De groep als geheel heeft een te lage totaalscore en dit geldt ook voor 
een deel van de categorieën. 
Op de categorieën Ervaringen delen, Een taak uitvoeren, Omgaan met 
ruzie scoren te veel leerlingen onvoldoende. 
Er zijn 3 leerlingen die bepaald gedrag nog niet kunnen laten zien. 

Voorstel voor doelen 
- > 75% van de leerlingen scoort in normgroep C of hoger. 
- Op elke categorie scoort 75% van de leerlingen voldoende. 
- Alle leerlingen scoren tenminste soms op alle vragen. 

 

Conclusie - 2020-2021 2 Voorjaar: 4/5 (5) 
Samenvatting 

 ≥ 75% van de groep heeft een A-, B- of C-score 
 ≥ 75% van de groep scoort voldoende op elke categorie 
 Er zijn geen leerlingen met te veel scores zelden of nooit 

Conclusie 
De resultaten zijn voldoende. 

Voorstel voor doelen 
- Er zijn geen objectieve redenen om iets te veranderen. 
- Bent u tevreden over de sociale competentie van de leerlingen? 
- Ja → u kunt uw huidige aanpak voortzetten. 
- Nee → ga naar Denkvragen en leerinhoud. 

 

Conclusie: 
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Opvallend in positieve zin is, dat in het najaar de drie bovenste doelen niet behaald worden. In het voorjaar worden ze allemaal wel beheerst. Het overzicht 

geeft aan dat de groep in het voorjaar voldoende scoort op elke categorie. In groep 4 zijn er 8 leerlingen die in positieve zin veranderd zijn in bepaalde 

gedragingen. In groep 5 zijn dit 3 leerlingen.  

Actie: Groepsleerkracht analyseert welke acties er zijn ondernomen die voor dit positieve effect gezorgd kunnen hebben. Deze interventies kunnen in een 

unit-overleg gepresenteerd worden aan de collega's, om hier eventueel voordeel mee te kunnen doen in de eigen groep.  

 

Groep 5-6:   
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Conclusie - 2020-2021 1 Najaar: 5/6 (5) 
Samenvatting 

 ≥ 75% van de groep heeft een A-, B- of C-score 
 De groep scoort op 7 van de 8 categorieën voldoende 
 Er zijn geen leerlingen met te veel scores zelden of nooit 

Conclusie 
De groep als geheel heeft een voldoende totaalscore, maar dit geldt niet 
voor de categorieën. 
Op de categorieën Een taak uitvoeren scoren te veel leerlingen 
onvoldoende. 
Alle leerlingen kunnen in principe al het sociaal competente gedrag laten 
zien. 

Voorstel voor doelen 
- Op elke categorie scoort 75% van de leerlingen voldoende. 

 

Conclusie - 2020-2021 2 Voorjaar: 5/6 (5) 
Samenvatting 

 ≥ 75% van de groep heeft een A-, B- of C-score 
 ≥ 75% van de groep scoort voldoende op elke categorie 
 Er zijn geen leerlingen met te veel scores zelden of nooit 

Conclusie 
De resultaten zijn voldoende. 

Voorstel voor doelen 
- Er zijn geen objectieve redenen om iets te veranderen. 
- Bent u tevreden over de sociale competentie van de leerlingen? 
- Ja → u kunt uw huidige aanpak voortzetten. 
- Nee → ga naar Denkvragen en leerinhoud. 

 

Conclusie - 2020-2021 1 Najaar: 5/6 (6) 
Samenvatting 

 ≥ 75% van de groep heeft een A-, B- of C-score 
 ≥ 75% van de groep scoort voldoende op elke categorie 
 Er zijn geen leerlingen met te veel scores zelden of nooit 

Conclusie 
De resultaten zijn voldoende. 

Voorstel voor doelen 
- Er zijn geen objectieve redenen om iets te veranderen. 
- Bent u tevreden over de sociale competentie van de leerlingen? 
- Ja → u kunt uw huidige aanpak voortzetten. 
- Nee → ga naar Denkvragen en leerinhoud. 

 

Conclusie - 2020-2021 2 Voorjaar: 5/6 (6) 
Samenvatting 

 ≥ 75% van de groep heeft een A-, B- of C-score 
 ≥ 75% van de groep scoort voldoende op elke categorie 
 Er zijn geen leerlingen met te veel scores zelden of nooit 

Conclusie 
De resultaten zijn voldoende. 

Voorstel voor doelen 
- Er zijn geen objectieve redenen om iets te veranderen. 
- Bent u tevreden over de sociale competentie van de leerlingen? 
- Ja → u kunt uw huidige aanpak voortzetten. 
- Nee → ga naar Denkvragen en leerinhoud. 
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Conclusie: In het najaar (groep 5) werden twee van de drie bovenste doelen behaald, vergeleken met alle doelen in het voorjaar. In groep 6 werden de 

doelen het gehele jaar beheerst. Het overzicht geeft aan dat er in het najaar al veel categorieën beheerst werden in groep 5. Er was moeite met de categorie 

‘taak’ in het najaar. 

Actie: Groepsleerkracht analyseert om welke leerling dit gaat en kan een gesprek plannen met de KT-er om deze onderdelen te beargumenteren en 

eventuele oplossingsgerichte interventies te bepalen en uit te voeren. Bespreken van de uitslag van de beide groepen 5. Welke overeenkomsten en 

verschillen zien we en wat ligt hieraan mogelijk ten grondslag? 

 

Groep 7:  

Conclusie - 2020-2021 1 Najaar: 7 
Samenvatting 

 ≥ 75% van de groep heeft een A-, B- of C-score 
 De groep scoort op 7 van de 8 categorieën voldoende 
 Er is 1 leerling met te veel scores zelden of nooit 

Conclusie 
De groep als geheel heeft een voldoende totaalscore. 
Op de categorieën Ervaringen delen scoren te veel leerlingen 
onvoldoende. 
Er is 1leerling die bepaald gedrag nog niet kan laten zien. 
Voorstel voor doelen 

- Op elke categorie scoort 75% van de leerlingen voldoende. 
- Alle leerlingen scoren tenminste soms op alle vragen. 

 

Conclusie - 2020-2021 2 Voorjaar: 7 
Samenvatting 

 ≥ 75% van de groep heeft een A-, B- of C-score 
 ≥ 75% van de groep scoort voldoende op elke categorie 
 Er is 1 leerling met te veel scores zelden of nooit 

Conclusie 
De groep als geheel heeft een voldoende totaalscore en dit geldt ook 
voor de categorieën. 
Er is 1leerling die bepaald gedrag nog niet kan laten zien. 

Voorstel voor doelen 
- U kunt uw basis aanpak voortzetten, en uw aanpak alleen voor 

de leerling(en) met onvoldoende scores intensiveren. 
- Alle leerlingen scoren tenminste soms op alle vragen. 

 

 

Conclusie: In het voorjaar worden er twee doelen behaald, vergeleken met het najaar waarin dit er 1 was. Het overzicht geeft aan dat er in het najaar nét 

niet voldoende categorieën voldoende gescoord werden. Deze zijn in het voorjaar behaald. Er is op beide afnamemomenten 1 leerling welke bepaald gedrag 

nog niet kan laten zien. 
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Actie: Groepsleerkracht analyseert om welke leerling dit gaat en kan een gesprek plannen met de KT-er om deze onderdelen te beargumenteren en 

eventuele oplossingsgerichte interventies te bepalen en uit te voeren. 

 

Groep 8:  

Conclusie - 2020-2021 1 Najaar: 8 
Samenvatting 

 ≥ 75% van de groep heeft een A-, B- of C-score 
 ≥ 75% van de groep scoort voldoende op elke categorie 
 Er zijn geen leerlingen met te veel scores zelden of nooit 

Conclusie 
De resultaten zijn voldoende. 

Voorstel voor doelen 
- Er zijn geen objectieve redenen om iets te veranderen. 
- Bent u tevreden over de sociale competentie van de leerlingen? 
- Ja → u kunt uw huidige aanpak voortzetten. 
- Nee → ga naar Denkvragen en leerinhoud. 

 

Conclusie - 2020-2021 2 Voorjaar: 8 
Samenvatting 

 ≥ 75% van de groep heeft een A-, B- of C-score 
 ≥ 75% van de groep scoort voldoende op elke categorie 
 Er zijn geen leerlingen met te veel scores zelden of nooit 

Conclusie 
De resultaten zijn voldoende. 

Voorstel voor doelen 
- Er zijn geen objectieve redenen om iets te veranderen. 
- Bent u tevreden over de sociale competentie van de leerlingen? 
- Ja → u kunt uw huidige aanpak voortzetten. 
- Nee → ga naar Denkvragen en leerinhoud. 

 

 

Conclusie: Zowel in het najaar als in het voorjaar zijn de drie bovenste doelen behaald. Het overzicht geeft aan dat de categorieën op beide 

afnamemomenten voldoende behaald worden.  

Actie: Groepsleerkracht analyseert welke acties er zijn ondernomen die voor dit positieve effect gezorgd kunnen hebben. Deze interventies kunnen in een 

unit-overleg gepresenteerd worden aan de collega's, om hier eventueel voordeel mee te kunnen doen in de eigen groep. 

 

• Rots en Water training Herman van de Bergh. 
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Naar aanleiding van de eerste schoolsluiting door corona, zijn er gelden vrijgekomen die mochten worden ingezet binnen de scholen. Aangezien, tijdens 

deze eerste sluiting, de sociale contacten tussen de kinderen onderling een stuk minder waren, hebben we ervoor gekozen om voor 3 groepen in te steken 

op de groepsdynamiek/sociaal emotionele ontwikkeling. Wij vinden deze trainingslessen geschikt voor de huidige groepen 4-5, 5-6 en 7.  

Deze training, welke begeleid wordt door Herman van den Berg, worden de kinderen sterker en behendiger, leren ze omgaan met ruzies en boosheid, leren 

ze sociale vaardigheden en leren ze hoe ze hun lichaam goed kunnen gebruiken door stevig te staan. Daardoor hebben ze meer controle over hun gevoel en 

gedachtes. Ze leren hoe belangrijk het is om op de goede manier adem te halen.  

De eigen leerkracht is bij deze lessen aanwezig zijn om het proces en ontwikkelingen te observeren. 

 

• Leerling- en oudertevredenheidslijsten WMK (Werken met Kwaliteitskaarten). 

In november hebben 45 van de 76 ouderparen de tevredenheidslijsten van het WMK (Werken met Kwaliteitskaarten) ingevuld. Vragen over o.a. de sfeer op 

school, de lessen, informatievoorziening, communicatie en veiligheid & welbevinden kwamen aan de orde. De Brink kreeg een mooie 7,5.     
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Ook de kinderen van de groepen 6, 7 en 8 hebben anoniem de tevredenheidslijsten ingevuld. Zij mochten hun mening geven over vragen die betrekking 

hadden op o.a. de groep, het veilig voelen op school, pesten en de lessen op school. Van 64 kinderen die de lijst hebben ingevuld kreeg de Brink een 8,6.  

 

 
 

We zijn als Brink trots op de waarderingen die we hebben gekregen.  

 

Acties voortvloeiend uit deze tevredenheidslijsten zijn dat de ouders meer op de hoogte willen worden gebracht van het reilen en zeilen binnen de school.  

  Binnen het team en de MR zijn de tevredenheidslijsten besproken.  
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Executieve functies  

Gegevens gebruikt uit: samenwerking OMJS (Ilse Meelker).  

Boek: Jolles, J. (2017, 15 september). ‘Executieve functies’ belangrijk voor onderwijs. 

Boek: Peg Dawson, Richard Guare, ‘Executieve functies bij kinderen en adolecenten’. 

Boek: Peg Dawson, Richard Guare, ‘Slim Maar’. 

Boek: Marcel van de Wiel, ‘Executieve functies in de klas'.  

Boek: Mariëtte Huizinga, ‘Gedrag in uitvoering'. 

Materialen: Maaike Houtman, 'Wijzer in executieve functies’ 

Internet:  https://www.jellejolles.nl/executieve-functies-belangrijk-onderwijs/ 

 

Schoolniveau: 

Sinds het schooljaar 2018-2019 is er een werkgroep aan de slag gegaan met het in kaart brengen van de executieve functies (EF) in de basisschoolleeftijd. Er 

is uitgezocht welke EF in de groepen 1 t/m 8 aan bod moeten komen. Hiervan is een praktisch overzicht gemaakt en verspreid onder de teamleden.  

Sinds het schooljaar 2019-2020 wordt er aan de EF in de groepen aandacht besteed door: de EF structureel bespreekbaar te maken, zichtbaar 

maken/visualiseren in de klassen, het aanbieden van tools om EF te oefenen, periodiek invullen van de Ik-cirkel (groepen 4 t/m 8) om hierover vervolgens 

een kindgesprek te voeren, waarna mogelijke interventies volgen. Met hierbij de insteek de leerling eigenaar te maken van het eigen leerproces. 

Binnen de groepen 1-2-3 komen de EF spelenderwijs aan bod . De leerkrachten hebben kennis van de EF binnen deze leeftijdsgroepen. O.a. in de dagelijkse 

lespraktijk en tijdens het voeren van korte kindgesprekjes zullen zij hierop insteken. Zij werken met het observatie- en registratiesysteem KIJK!. 

Schoolbreed was dit een speerpunt op het jaarplan van 2020-2021. Dit zal volgend schooljaar blijven staan. EF en kindgesprekken zullen met elkaar 

verbonden worden. 

 

https://www.jellejolles.nl/executieve-functies-belangrijk-onderwijs/
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‘Ik-cirkels bloem’ opbouwend vanaf         groep 4                                      t/m                                           groep 8. 

Middels de kindgesprekken die structureel plaatsvinden, wordt bovenstaande ik- cirkel door de kinderen ingevuld en besproken met de leerkracht. Per 

periode staat er een EF centraal in de klas. Deze wordt besproken, geoefend, gereflecteerd en uiteindelijk ingevuld op de cirkel.  

 

EF. Gr. Groep 1-2-3A Groep 1-2-

3B 

Groep 1-2-

3BC 

Groep 4-5 Groep 5-6 Groep 7 Groep 8 Totaal per 

vaardigheid. 

*Ik weet hoe ik aan 

mijn taak ga werken. 

2 3 3 3 3 3 3 20 
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*Ik kan op een goede 

manier met mijn 

emoties omgaan. 

3 2 3 2 3 3 2 18 

Ik bedenk oplossingen. 3 3 3 2 3 3 3 20 

*Ik zet door als het 

lastig wordt. 

2 2 2 3 3 3 2 17 

Ik kan soepel omgaan 

met veranderingen. 

2 2 2 1-2 2 2 2 13-14 

Ik leer van mijn fouten 

en successen. 

3 3 2 3 2 3 2 18 

 

*Ik kan mijn taken 

plannen. 

2 1 3 2 3 3 2 16 

Ik werk overzichtelijk. 1 1 1 3 3 2 2 13 

Ik kijk naar hoe ik heb 

gewerkt. 

2 2 2 1 2 3 2 14 

*Ik onthoud wat ik heb 

geleerd en kan dit 

toepassen. 

2 2 3 1 2 2 2 14 

*Ik kan met goed 

concentreren. 

3 3 2 2 2 3 2 17 

Ik denk na voordat ik 

iets doe. 

3 3 2 2 2 3 2 17 

Totaal per groep 28 27 28 26 30 33 26  

*= Deze vetgedrukte EF worden gebruikt in de ik-cirkel van groep 4 t/m 5. Álle EF worden gebruikt in de ik-cirkel van groep 6 t/m 8.  

Score:  

1 = hier ligt weinig nadruk op,  

2 = hier wordt voldoende op ingestoken,  

3 = deze EF komt volop aan bod in de klas (bv in gesprekken, activiteiten). 
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Conclusie: We zijn schoolbreed volop in ontwikkeling wat betreft het onderwerp EF. De unit 1-2-3 gaan aan de slag met kindgesprekken waarin mogelijk ook 

de EF aan de orde komen. Zij hebben (nog) geen instrument waarbij de vorderingen op dit gebied kunnen worden genoteerd. De collega's hebben 

aangegeven niet tevreden te zijn met het huidige observatie- en registratiesysteem KIJK!. Volgend schooljaar is er wellicht ruimte te bekijken welke andere 

mogelijkheden er zijn, passend bij de visie en werkwijze van de school. Volgend jaar kan er wellicht een duidelijker beeld geschetst worden over de invloed 

van de kindgesprekken en het oriënteren op een nieuw registratiesysteem. Zij hebben in bovenstaand schema hun ‘bevindingen’ proberen in te vullen.  

De groepen 4 t/m 8 hebben werken al langer dan één schooljaar met de Ik-cirkel Bloem. Het proces loopt steeds meer automatisch en wordt langzaamaan 

geborgd in het rooster. De observatielijsten, gekoppeld aan de vaardigheden in de Bloem, zijn nog niet ingezet in de praktijk.  

Gezien bovenstaand schema is zichtbaar dat de verschillende EF volop aan bod komen in alle groepen. Hiervoor wordt niet met een bepaalde methode of 

methodiek gewerkt. Er is geen patroon zichtbaar in het aantal aangeboden EF door de jaargroepen heen.  

In het totaaloverzicht EF is te zien dat de volgende vaardigheden schoolbreed het meest aan bod komen: ‘Ik weet hoe ik aan mijn taak ga werken’ en ‘Ik 

bedenk oplossingen'. 

Acties: De leerkrachten van unit 1-2-3 geven aan tevreden te zijn over de zelfstandigheid van de meeste kinderen in de groep. In de hogere groepen wordt 

hierover niet gesproken. Mogelijk komt dit omdat deze vaardigheden al zijn geborgd in het handelen. De vaardigheden die in deze groepen vooral benoemd 

worden hebben de maken met SEO: mindset, oplossen van conflicten. Over het algemeen wordt er door het team aangegeven dat ze meer eenduidigheid 

en helderheid zouden willen over het gebruik van de Bloem en het aanbieden van de vaardigheden.  

Onderstaande, reeds ontwikkelde, observatie-registratielijsten bespreken binnen de groepen 4 t/m 8. Uitproberen hoe deze manier van registreren werkt 

om de ontwikkelingen van de individuele kinderen en de gehele groep te monitoren. Een moment plannen tijdens een teamoverleg om de stand van zaken 

wat betreft de ontwikkelingen op EF-gebied met elkaar te bespreken. Wat doen we in de groepen? Hoe doen we dit? Is er een doorgaande lijn? 
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Groepsniveau: n.a.v. het ingevulde schema. 

 

Groep 1-2-3A: 

Wat zegt dit over de groep? Dat kinderen het nodig hebben om ondersteund te worden om tot meer zelfsturing te laten zien tijdens de taakaanpak.  

Wat zegt dit over de organisatie in de groep? Kinderen kennen de afspraken voor de taken, weten waar ze het kunnen vinden en hoe hulp gevraagd kan 

worden. 

Op welke EF zou je meer willen inspelen binnen de groep? Al deze EF blijven voor de kinderen belangrijk om aan te blijven werken. Kinderen leren 

vaardigheden om taken te plannen, aan te passen, en zelfstandigheid wordt bevorderd.  

Hoe pak je een taak aan/ wat heb je nodig?  Mogelijk meer gezamenlijkheid binnen de groepen 123. Afstemmen wat doen we/hoe zetten we het in? 

Met welke reden? Meer samenhang en kapstok van begrippen voor alle drie OB groepen. 
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Groep 1-2-3B: 

Wat zegt dit over de groep? Er wordt veel ingestoken op de vaardigheden die aansluiten bij de zelfstandigheid van kinderen. Er mag meer aandacht besteed 

worden aan het plannen van taken en de taakaanpak. 

Wat zegt dit over de organisatie in de groep? Kinderen weten zelf veel over hoe het werkt en waar ze iets kunnen vinden, hierdoor wordt er veel door de 

kinderen zelf opgepakt en wordt er minder gevraagd van de organisatie door de leerkracht. 

Op welke EF zou je meer willen inspelen binnen de groep? Taakaanpak, evalueren op hoe je werkt, aandacht besteden aan hoe je zorgt dat je 

geconcentreerd kunt werken/ je niet laat afleiden. 

Met welke reden? Dit zijn onderdelen waar de kinderen nog het meest te leren hebben, ook qua aanbod voor de groep zijn dit onderdelen die minder aan 

bod komen. 

 

Groep 1-2-3C: 

Wat zegt dit over de groep? Fijne sociale, zelfstandige groep. Het bedenken van oplossingen is nog niet door iedereen beheerst. Groep moet hier nog veel in 

leren. Groep 3 is hier al verder in. 

Wat zegt dit over de organisatie in de groep? In onze groep wordt samen met kinderen gekeken wanneer ze welke taak op de taakbrief kunnen doen groep 2 

en 3. De verantwoordelijkheid ligt bij de kinderen indien ze dit aankunnen. Kinderen die het plannen lastig vinden krijgen hulp. 

Op welke EF zou je meer willen inspelen binnen de groep? Overzichtelijk en handig werken. Dus een opgeruimde werkplek. 

Met welke reden? Je werkt beter in een overzichtelijke en opgeruimde werkomgeving. 

 

Groep 4-5: 

Wat zegt dit over de groep? Bij deze jonge kinderen zijn deze vraagstellingen nog erg lastig. Bijv. "Ik ga aan mijn emoties werken, ik doe handschoenen aan." 

Het is nog ver van hun belevingswereld. De groep is wel bewust bezig met mindset. Er zijn regelmatig kindgesprekken. Persoonlijk zijn kindgesprekken het 

meest effectief. 

Wat zegt dit over de organisatie in de groep? Er kan meer aandacht worden besteed aan de bloem, de uitleg van de bloem en de EF. 

Op welke EF zou je meer willen inspelen binnen de groep? Op dit moment spelen we op een aantal punten in. Het stukje het geleerde in andere situaties 

toepassen blijft lastig. 

Met welke reden? - 

 

Groep 5-6: 

Wat zegt dit over de groep? De groep is zich bewust van het nut van zelfstandig werken i.v.m. combigroep. Kinderen kunnen al goed conflictjes oplossen, 

gelukkig zijn die er niet veel. Bloem invullen is lastig voor sommige kinderen omdat ze niet precies weten wat sommige functies precies inhouden. 
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Wat zegt dit over de organisatie in de groep? Deze combinatiegroep heeft veel structuur en duidelijkheid nodig. Ook omdat er diverse kinderen zitten met 

een aan autisme verwante stoornis. 

Op welke EF zou je meer willen inspelen binnen de groep? Plannen van taken is nog lastig voor sommige kinderen. Kijken hoe je dingen leert ook.  

Met welke reden? Kinderen moeten vaak zelfstandig werken en moeten goed gebruik maken van stappenplannen en werkschema's. Dit kan nog meer 

uitgediept worden. Zich bewust worden van de hulp van deze stappenplannen en zo weten hoe je dingen leert. 

 

Groep 7: 

Wat zegt dit over de groep? De leerlingen van deze groep vergeten vaker de afgesproken regels of delen van aangeboden instructie. Erg opvallend dat er 

vaak herhaald en voor besproken moet worden. Het is een hulpvaardige en sociale groep en er wordt te veel geholpen, zodat er niet meer zelf nagedacht 

hoeft te worden. 

Wat zegt dit over de organisatie in de groep? De leerkracht moet bewust omgaan de regels en deze genoeg bespreken in de klas. Duidelijk leerlingen hier 1 

op 1 aanspreken. In groepsgeheel kan dit niet. Leerkracht moet duidelijk weten wat er bij de bloemen van de kinderen ingevuld is en ze hier individueel op 

aanspreken. Strakke organisatie, gevoelig voor 1 op 1 aanspraak. Geregeld even een gesprekje of complimentje, feedback tussendoor. 

Op welke EF zou je meer willen inspelen binnen de groep?  Ik onthoud wat ik heb geleerd en kan dit toepassen. 

Met welke reden? Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen leerproces. 

 

Groep 8: 

Wat zegt dit over de groep? De groep kan zich op het gebied van zelfstandigheid en motivatie van een groepje leerlingen nog verder ontwikkelen. Het 

thuiswerken ging bij de meeste leerlingen goed, maar enkele kinderen waren moeilijk te motiveren en bij te sturen 

Wat zegt dit over de organisatie in de groep? Structuur aanbieden in dagprogramma en bijvoorbeeld huiswerk blijft belangrijk. Ook controle uitoefenen bij 

taken en huiswerk blijft nodig. 

Op welke EF zou je meer willen inspelen binnen de groep? Concentratie blijft een aandachtspunt. 

Met welke reden? De spanningsboog bij veel leerlingen kan nog vergroot worden, ook een kritische houding, controle op het eigen werk kan verbeteren. 

 
 

 

2 Aanpakken bepalen 

Gebruik hierbij de menukaart vanuit de overheid.  

Houd de 3 pijlers van Dynamiek hierbij in gedachten: 
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Gekozen aanpakken:  

   
- Leerkracht: klassenverkleining 
- Leerkracht: extra ondersteuning 
- Onderwijsassistent 

- Scholing EDI model 
- Scholing Unitonderwijs 1-5 

Cultuurbouwen: De visie van papier naar de 
praktijk.  
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3 Uitwerking gekozen aanpak en interventies 

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

Een- op een begeleiding d.m.v. onderwijsassistent en leerkracht 

Instructie in kleine groepjes door meer handen in de klas 

Directie instructie d.m.v. EDI model  

Unitonderwijs (scholing)  

 

C. Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen 

Vakleerkracht bewegingsonderwijs 1 dag in de week 

D. Ontwikkeling van de executieve functies van leerlingen 

Kindgesprekken en executieve functies. Deze integreren in het huidige onderwijs aanbod  

E. (Extra) inzet van personeel en ondersteuning 

Extra leerkracht: klassenverkleining 

F. Faciliteiten en randvoorwaarden 

Teamscholing: Cultuurbouwen  
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4 Financiële verantwoording 

NPO begroting 21-22        

        

Naam school De Brink       

Aantal kinderen 1-10-20 174       

Beschikbaar budget € 104.400       
Reeds in begroting 
opgenomen € 86.431       

Nog te besteden in begroting € 17.969       

        

Uitbreiding eigen formatie Naam fte Jaarloon 
Totale 
kosten  

Reeds in 
begroting 

Nog niet in 
begroting 

Leerkracht extra ondersteuning  Hanny van de Ven  0,08  € 6.994  ja  

Leerkracht klassenverkleining  Mark Schatorje 1  € 50.492  ja  

TOTAAL - eigen formatie    € 57.486  € 0 € 0 
        
 
 
Formatie via de VVP Naam fte Uurtarief 

Totale 
kosten  

Reeds in 
begroting 

Nog niet in 
begroting 

        

TOTAAL - formatie VVP    € 0  € 0 € 0 
        

Formatie - extern personeel Naam fte Uurtarief 
Totale 
kosten  

Reeds in 
begroting 

Nog niet in 
begroting 

Vakleerkracht gymonderwijs  Rik Boots 0,2  € 11.151  ja  
 
 
        
TOTAAL - formatie extern 
personeel    € 11.151  € 0 € 0 
        

Overige kosten    
Totale 
kosten  

Reeds in 
begroting 

Nog niet in 
begroting 
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BCO Anne van Bijnen  Unit 
onderwijs 1-5    € 11.600  ja  

BCO Gert Custers    € 2.500  ja  

Scholing Team "Cultuur"    € 4.400  ja  

Stelpost --> geen invulling        

TOTAAL overige kosten    € 18.500  € 0 € 0 
        
        

TOTALE KOSTEN NPO    € 87.137  € 0 € 0 

        
 

5 Evaluatie / vervolg 

 


