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Inleiding In de meerjarenplaning 2019-2023 zijn we voornemens voor dit schooljaar de
basiskwaliteit te meten door een quick scan uit te zetten bij het team waarin
leerkrachten bevraagd worden op het pedagogisch klimaat, (extra)
ondersteuning, actieve rol leerlingen en schoolleiding. Vervolgens zullen we
een schooldiagnose uitvoeren op toetsing en afsluiting. Natuurlijk nemen we de
veiligheidslijst af bij de leerlingen en analyseren we planmatig de opbrengsten,
zowel op groepsniveau als op schoolniveau. Uit analyse van de quickscan van
mrt. 2021 is gebleken dat de sociale veiligheid voor medewerkers en leerlingen
structureel aandacht behoeft. Veiligheid is niet voor iedereen vanzelfsprekend
aanwezig. Het is goed om ons dat bewust te zijn. 
Burgerschap staat hoog op de agenda van De Hoeksche School en start met
een middag voor alle burgerschapscoördinatoren op 6 okt. a.s. De vorig
schooljaar afgeronde scholing digitale geletterdheid en mediawijsheid vindt
aankomend schooljaar een weg in het curriculum van de Pijler. De te volgen
teamscholing staat in het teken van het verfijnen van de leerkracht skills op het
gebied van lesgeven. Het continu verbeteren van contacten met ouders
middels informatieoverdracht heeft onze aandacht. De Hoeksche School biedt
onderwijs en kinderopvang aan alle kinderen van 0 t/m 18 jaar in de Hoeksche
Waard. IKC de Pijler biedt haar kinderen jaarlijks een aantal vaste onderdelen
die deze samenwerking bestendigen. Het Nationaal Programma Onderwijs
zorgt voor extra impulsen die we zo breed mogelijk inzetten zodat alle kinderen
maximaal profiteren.

Streefbeelden

1. Ons integraal kindcentrum vormt het middelpunt van het dorp in nauwe samenwerking met andere organisaties en
bedrijven uit Maasdam.

2. In ons IKC is sprake van een ononderbroken ontwikkeling bij kinderen van 0 t/m 12 jaar. Aansluitend is er een
warme overdracht en samenwerking met de VO scholen van DHS.

3. In ons centrum worden kinderen gevolgd en gestimuleerd in hun brede ontwikkeling vanaf het moment van
inschrijving op IKC de Pijler.

4. Op onze school verwerken kinderen instructie op chromebooks en kunnen zij hierop zelfstandig werken.

5. Op onze school zijn kinderen mediawijs en digitaal geletterd.

6. Onze school is een lerende organisatie, waarin we van en met elkaar leren.
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School & omgeving

Groepen Groepen 1/2a, 1/2b, 3/4, 5/6, 6/7 en 8.

Functies [namen / taken] Anja de Jong, directeur 
.., IBer 
Stefany den Hoed, onderbouwcoördinator 
Rianne van Schijndel, bovenbouwcoördinator 
11 groepsleerkrachten 
4 kinderopvangmedewerkers

Twee sterke kanten Hoge opbrengsten 
Sterke zorg en begeleiding

Twee zwakke kanten Vakwerkgroepen komen (nog) niet tot beoogde resultaat 
Aandacht voor wetenschap en techniek

Twee kansen IKC de Pijler, onderwijs en opvang voor 0 t/m 12 jarigen 
Sterk pedagogisch klimaat

Twee bedreigingen Expertise zorg en begeleiding ligt te sterk bij IBer 
Implementatie EDI niet optimaal

Opbrengsten [beleidsvoornemens] Beleid formuleren voor communicatie toetsuitslagen naar ouders 
Optimaliseren veiligheid medewerkers en leerlingen
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Leerlingenaantallen per 1 oktober

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal

20 18 10 12 12 16 12 19 119

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

Doel is een evenwichtige verdeling van de leerlingaantallen over 6 groepen. 
Al enige jaren doen we ervaring op in het combineren van verschillende groepen. 
De grote instroom vorig schooljaar maakt het nodig dat we 2 groepen 1/2 hebben, die starten met 18 kleuters, met
daardoor voldoende ruimte voor eenzelfde grootte van instroom. 
De overige groepen kunnen in dezelfde combinatie voortgezet. Zo houden we evenwichtige aantallen en blijven
kinderen bij hun vertrouwde klasgenootjes.

Kwantitatieve gegevens personeel

Aantal medewerkers OP 18 (1 man en 17 vrouwen)

Aantal medewerkers OOP 0 ( mannen en vrouwen)
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Gekozen aandachtspunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Aandachtspunt Omvang

GD1 PCA
Organisatiebeleid

Gezamenlijk ontwikkelen we beleid omtrent
aanmeldingsprocedure, zorg en begeleiding, rol van de IBer,
verantwoordelijkheden t.o.v. alle kinderen.

groot

KD1 Streefbeeld Ons integraal kindcentrum vormt het middelpunt van het dorp
in nauwe samenwerking met andere organisaties en bedrijven
uit Maasdam.

klein

KD2 Beleidsplan 2019 t/m
2022: Trends en
ontwikkelingen

Inhoud geven aan kwalificatie (resultaten), socialisatie
(burgerschap) en subjectificatie (ontwikkelen kritisch
vermogen; filosofie, kunst en cultuur)

klein

KD3 Streefbeeld In ons centrum worden kinderen gevolgd en gestimuleerd in
hun brede ontwikkeling vanaf het moment van inschrijving op
IKC de Pijler.

klein

KD4 Streefbeeld Onze school is een lerende organisatie, waarin we van en met
elkaar leren.

klein

KD5 PCA Onderwijskundig
beleid

De school heeft de kenmerken van de leerlingenpopulatie in
beeld gebracht

klein

OBS de Pijler
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Uitwerking GD1: Gezamenlijk ontwikkelen we beleid omtrent aanmeldingsprocedure, zorg en begeleiding, rol
van de IBer, verantwoordelijkheden t.o.v. alle kinderen.

Thema PCA Organisatiebeleid

Resultaatgebied Zorgroute binnen het IKC (aanmeldingsprocedure heeft minder prioriteit)

Huidige situatie + aanleiding Het IB werk is sterk afhankelijk van de persoon die het aanstuurt. De
kinderopvang heeft een eigen zorgroute.

Gewenste situatie (doel) Een zelfsturend taakverantwoordelijk team voor wat betreft de zorg voor alle
kinderen van 0 t/m 12 jaar, met structurele inzet van experts in de vorm van o.a.
CLB, pedagogisch coach. We werken met het observatie instrument KIJK voor
kinderen van 0 t/m 6 jaar.

Activiteiten (hoe) Aftrap met team o.l.v. expert, vervolg op studiedag, directeur monitort
voortgang middels gesprekken met collega's, collega's gaan in gesprek n.a.v.
bezoeken bij elkaar. Tijdens onderbouwvergaderingen is het werken met KIJK
een vast onderdeel van de vergadering.

Consequenties organisatie Leerkrachten hebben tijd nodig om zich te verdiepen in wat het van hen vraagt
om taakverantwoordelijker op te treden richting zorg en begeleiding van
kinderen uit de groep.

Consequenties scholing Tijdens het proces zal de vraag naar specifieke scholing, bijv. werken met KIJK,
duidelijk worden.

Betrokkenen (wie) directeur en alle medewerkers ikc

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Directeur

Meetbaar resultaat Heldere zorglijnen én uitvoering daarvan door team, terug te vinden in
Parnassys.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Tussendoor in december, april en aan het eind van het schooljaar. Directeur,
team en externen.

Borging (hoe) Handboek de Pijler en in zorgplan.
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Uitwerking KD1: Ons integraal kindcentrum vormt het middelpunt van het dorp in nauwe samenwerking met
andere organisaties en bedrijven uit Maasdam.

Thema Streefbeeld

Gerelateerde verbeterpunten

Resultaatgebied Burgerschap en talentontwikkeling

Gewenste situatie (doel) Alle kinderen krijgen een breed aanbod in samenhang met het aanbod uit het
dorp, teneinde zich breed te ontwikkelen opdat al hun talenten aangesproken
worden.

Activiteiten (hoe) Clinics, gastlessen, excursies, bezoeken van bedrijven, samenwerking met
verenigingen, etc.

Betrokkenen (wie) team, ouders, directeur en organisaties en bedrijven in maasdam

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Directeur

Omschrijving kosten -

Uitwerking KD2: Inhoud geven aan kwalificatie (resultaten), socialisatie (burgerschap) en subjectificatie
(ontwikkelen kritisch vermogen; filosofie, kunst en cultuur)

Thema Beleidsplan 2019 t/m 2022: Trends en ontwikkelingen

Gerelateerde verbeterpunten

Resultaatgebied Socialisatie en subjectificatie

Gewenste situatie (doel) Door de inzet van CMK, muziekschool, Regiekr8, sportverenigingen en GAAV
bieden we kinderen een gevarieerd palet aan onderwijs wat leidt tot
persoonsvorming en maatschappelijk betrokken volwassenen.

Activiteiten (hoe) Overleggen met organisaties zijn gaande.

Betrokkenen (wie) directeur en team en betrokken organisaties.

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Team en dir.

Omschrijving kosten Vanuit NPO
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Uitwerking KD3: In ons centrum worden kinderen gevolgd en gestimuleerd in hun brede ontwikkeling vanaf
het moment van inschrijving op IKC de Pijler.

Thema Streefbeeld

Gerelateerde verbeterpunten Creatieve vorming krijgt schoolbreed meer aandacht
We werken in een 4 jarencyclus met KIJK- en DOEkunst

Resultaatgebied Didactisch handelen en opbrengsten

Gewenste situatie (doel) Één doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen vanaf moment van inschrijving.
Thematisch werken door het hele centrum waarbij talentontwikkeling
aandachtspunt is.

Activiteiten (hoe) Centrumbrede activiteiten voor alle kinderen, zoals huidige verkeersdag,
juffendag, techniekdag, etc. GAAV aanbod, gastlessen door ouders passende
bij projecten, sportclinics door verenigingen, samenwerking met o.a. Hoeksche
Waard Actief en Hoeksche Waard Landschap, Maasmuziek.

Betrokkenen (wie) directeur, ouders, team en externen.

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Directeur

Omschrijving kosten Zoveel mogelijk op vrijwillige basis, gesubsidieerd of aanbod bekostigd door
gemeente, cultuurgelden rijksbijdrage.

Uitwerking KD4: Onze school is een lerende organisatie, waarin we van en met elkaar leren.

Thema Streefbeeld

Gerelateerde verbeterpunten De medewerkers, onderwijs- en opvang, in het IKC vormen één team met
één visie.

Resultaatgebied Kwaliteit

Gewenste situatie (doel) Leren en ontwikkelen is structureel en vanzelfsprekend voor iedereen.

Activiteiten (hoe) Flitsbezoeken, collegiale consultatie, SNOR, teamscholing, individuele scholing
delen in bouwvergaderingen, informele gesprekken met elkaar voeren of op
momenten elkaar opzoeken, door het gehele centrum heen. Teamuitje om
elkaars talenten op een andere manier te leren kennen.

Betrokkenen (wie) directeur en team ikc

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Medewerkers

Omschrijving kosten Teamscholing € 5000,- Teambuilding d.m.v. uitje, teamlunch en teamtea €
1500,-
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Uitwerking KD5: De school heeft de kenmerken van de leerlingenpopulatie in beeld gebracht

Thema PCA Onderwijskundig beleid

Resultaatgebied Opbrengsten

Gewenste situatie (doel) Leerlingkenmerken staan beschreven en er is een procedure hoe we deze
actueel houden.

Activiteiten (hoe) Tijdens de warme overdracht wordt dit jaarlijks in beeld gebracht en
bijgehouden.

Betrokkenen (wie) directeur, iber en team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Directeur, IBer

Omschrijving kosten -

OBS de Pijler
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Te volgen scholing

Omschrijving Wie Wanneer Aanbieder Kosten

EDI Technisch lezen in combinatie
met Flits

Team sept. 2021 t/m mrt.
2022

Cees Hereijgens ca. €
4500,-

keuze uit DHS academie verschillende
medewerkers

woensdagmiddagen Verschillende
aanbieders

ca. €
1700,-

Geplande zelfevaluaties

Omschrijving Wie Wanneer Kosten

Toetsing en afsluiting MT/staf mrt. 2022 -

Geplande vragenlijsten

Omschrijving Wie Wanneer Kosten

Pedagogisch klimaat DHS maart 2022 -

(Extra) Ondersteuning, Actieve rol leerlingen, Schoolleiding team maart 2022 -

Veiligheid leerlingen leerlingen groep 5 t/m 8 maart 2022 -

Algemene werkzaamheden

Omschrijving Wie Wanneer Kosten

Realiseren van schaduwplekken op het
plein

Directeur en
gebouwbeheer

zomer 2021 offerte aangevraagd

Beukhaag fietsenstalling voorkant directeur en
gebouwbeheer

voorjaar 2022 Volgens offerte

Lichte schilderwerkzaamheden gebouwbeheer zomer 2021 ca. 4 uur x € 35,- excl.
BTW

Ophalen tegelwerk voordeur gebouwbeheer zomer/najaar
2021

Volgens offerte

OBS de Pijler
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Overige zaken

Huisvesting Onze huisvesting voldoet goed. Dit wordt het 2 e jaar in het nieuwe gebouw. Er
is geen groot onderhoud nodig.

TSO-BSO DHS kinderopvang is onderdeel van ons IKC. We willen graag weer GAAV
opstarten teneinde meer BSO kinderen aan ons te binden.

Sponsoring Er zijn (nog) geen plannen voor sponsoring.

MR De MR start in nieuwe samenstelling met 2 nieuwe ouders. 1 oud MR lid
stroomt door naar de GMR.

Overig Mogelijk ontvangen we de onderwijsinspectie dit schooljaar, laatste bezoek was
in 2017. De hechte samenwerking met VO DHS voortzetten middels
proeflessen, warme overdrachten, schoolbezoeken, informatieavonden in het
IKC organiseren met medewerking van docenten VO, etc.

Onderwijs/zorg Dit schooljaar starten we met een nieuwe IBer. De coördinator burgerschap
heeft een rol in het implementeren van gestructureerd (methodisch?) aanbod,
naast alle bijzondere activiteiten op dit gebied, als leerlingenraad, goede doel,
etc. (zie jaarplanning).

Onderwijs/digitale vaardigheden en
mediawijsheid

Leerlijn basisvaardigheden ICT is onderdeel van het basisaanbod. De leerlijn
Mediawijsheid wordt gevuld en vervolgens onderdeel van het curriculum.

Onderwijs/brede ontwikkeling Aanbod muziekonderwijs door Muziekschool Hoeksche Waard, sport en spel
door Regiekr8 en meer aanbod cultuur door CMK. Daarnaast uitvoering
jaarplanning met excursies, museumbezoek, gastlessen, DOEKunst, etc. zoals
in 2020-2021, maar door corona niet door kon gaan. Zie ook (Nationaal)
Programma Onderwijs van IKC de Pijler.

Bijlagen

Naam Bestand

Overzicht scholing DHS Aanmeldingsformulier_individuele_scholing_2021-2022__1_.pdf

Traject scholing EDI Traject_en_actiepunten_EDI_2020-2021.pdf

Quick scan team mrt. 2021 Quick_scan_team_mrt._2021.pdf

NPO Nationaal_School_Programma_2020-2023.pdf

Meerjarenplanning Meerjarenplanning_2019-2023_-_ACIS_HW__versie_12-03-2019_.pdf

Schema flitsbezoeken Schema_klassenbezoeken_2021-2022.pdf

Werkdrukmiddelen Besteding_werkdrukgeld_OBS_de_Pijler.docx__1_.pdf

Kijkwijzer EDI Kijkwijze_EDI.pdf

Leerlijn basisvaardigheden ICT Leerlijn_Basisvaardigheden_ICT_IKC_de_Pijler.pdf

Vacature tekst IBer Vacature_IB_juni_2021.pdf

Schoolondersteuningsplan SOP_OBS_de_Pijler_2021-2022__3_.pdf

OBS de Pijler
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Quick scan
Uitslagen Quick Scan

Openbare Basisschool de Pijler



Inleiding

In dit rapport worden de resultaten beschreven van de Quick scan van Openbare Basisschool de Pijler. De gebruikte vragenlijst is afkomstig van het
kwaliteitszorgsysteem WMK (Werken Met Kwaliteit), een coproductie van:

Bos Onderwijs Consultancy te Ede (Cees Bos, auteur)

Koninklijke Van Gorcum te Assen (uitgever)

Kwest Online te Zuidwolde (automatiseerder)
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De QuickScan

Kwaliteitszorg is: zorgen voor kwaliteit. Scholen die dat systematisch doen, stellen zichzelf permanent de volgende vragen:

1. Wat beloven wij? Welke kwaliteit kunnen alle betrokkenen verwachten?

2. Doen we wat we beloven? En hoe meten we dat?

3. Welke kwaliteit moeten we vasthouden (borgen)?

4. Welke aspecten willen we verbeteren? En: Hoe pakken we dat aan?

Als een school haar kwaliteit heeft vastgesteld (fase 1), is het zaak te meten of de school inderdaad de gewenste kwaliteit levert (fase 2). Doen we wat
we beloven? Een school kan de eigen kwaliteit beoordelen door de Quick Scan in te zetten. De Quick Scan op WMK-PO is met name gebaseerd op
de toezichtkaders van de Inspectie van het Onderwijs.

Scholen die de Quick Scan gebruiken, scannen de kwaliteit van de school globaal. De uitslagen geven wel voldoende inzicht in mogelijke
verbeterpunten, maar geven veelal geen "diep" inzicht in de werkelijke kwaliteit van de school. Scholen die een meer gedetailleerd zicht willen krijgen
op de kwaliteit van de school of een bepaald beleidsterrein, kunnen daartoe de Schooldiagnose gebruiken.

Het scoren van de Quick Scan vraagt een kritische houding en wat distantie. Het is goed om te beseffen, dat de uitslagen in alle gevallen subjectief
zijn en dat ze pas betekenis krijgen als ook anderen (ouders, leerlingen, inspectie etc.) de school beoordelen. De scores van de Quick Scan moeten
daarom als indicatief beschouwd worden. Ze vormen niet de absolute waarheid, maar geven "slechts" suggesties voor verbetering. Het is daarom strikt
noodzakelijk om de scores te interpreteren en te analyseren. In de meeste gevallen is het daarom zeer nuttig om de scores met elkaar en met anderen
(MR, bevoegd gezag) te bespreken: wat herkennen we? Wat erkennen we ? En wat niet? En wat gaan we op grond van die analyse doen?

De Quick Scan leidt tot een fonds aan aandachtspunten. Op grond van de analyse worden er verbeterpunten vastgesteld. Daarbij gaat het om keuzes:
niet het vele is goed, maar het goede is veel.

Pedagogisch Handelen de Pijler 7 vragen

Zorg en begeleiding (en toetsinstrumenten) 12 vragen

Kwaliteitszorg 11 vragen

De Quick Scan bestaat in totaal uit 30 vragen.
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Gegevens

Schoolgegevens

School Openbare Basisschool de Pijler

Adres Fazant 1 (en5)

Postcode + Plaats 3299 BS Maasdam

Periode van afname

Deze Quick Scan is afgenomen in de periode van 18 februari 2021 tot 31 maart 2021.

Aantal respondenten

Totaal aantal respondenten 14

Aantal afgerond 11

Responspercentage 79%

Waardering van het responspercentage

Een respons tot 16% Erg laag

Een respons tussen 16% en 34% Laag

Een respons tussen 34% en 50% Voldoende

Een respons tussen 50% en 70% Goed

Een respons boven 70% Uitstekend

Waardering van de scores

Een score tot 2,50 Onvoldoende

Een score tussen 2,50 en 3,00 Zwak (matig)

Een score tussen 3,00 en 3,25 Voldoende

Een score tussen 3,25 en 3,50 Ruim voldoende

Een score tussen 3,50 en 3,75 Goed

Een score tussen 3,75 en 4,00 Uitstekend

De norm is door de school ingesteld op 3,00. We gaan ervan uit, dat een verschil van meer dan 0,50 op de benchmark een significant verschil is. Een
sterk punt is een punt dat boven de 3,50 scoort. Een mogelijk verbeterpunt is een punt dat beneden de 3,00 scoort.

In de hierna volgende hoofdstukken worden steeds de uitslagen per indicator of beleidsterrein beschreven. Ieder hoofdstuk bestaat uit:

1. De uitslagen van een beleidsterrein of indicator

De vraag (stelling)

De gemiddelde score van eigen school (GSES)

De gemiddelde score van andere scholen (GSOS)

Het verschil tussen GSES en GSOS

De standaardafwijking
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1 -- (0,0%)

2 - (0,0%)

3 + (35,1%)

4 ++ (63,6%)

0 Niet van toepassing/weet niet (1,3%)

Pedagogisch Handelen de Pijler: 
Gemiddelde score 3,64

98,7% scoort 3 of 4

Pedagogisch Handelen de Pijler

GSES GSOS +/- DEV

3,64 0,48

Op onze school hanteren we Samen, Netjes, Open, Rustig. 3,91 0,29

De leerkrachten spreken positieve verwachtingen uit. 3,60 0,49

De leraren zorgen ervoor, dat de leerlingen op een respectvolle manier met elkaar
omgaan 3,64 0,48

De leraren geven de leerlingen positieve persoonlijke aandacht 3,55 0,50

De leraren tonen in gedrag en taalgebruik voor alle leerlingen respect 3,73 0,45

De leraren bevorderen het zelfvertrouwen van de leerlingen 3,45 0,50

De leraren maken weloverwogen gebruik van complimenten en correcties 3,64 0,48

Sterke punten

Op onze school hanteren we Samen, Netjes, Open, Rustig.

De leraren tonen in gedrag en taalgebruik voor alle leerlingen respect

De leraren zorgen ervoor, dat de leerlingen op een respectvolle manier met elkaar omgaan

Men is het eens over

Op onze school hanteren we Samen, Netjes, Open, Rustig.

De leraren tonen in gedrag en taalgebruik voor alle leerlingen respect

De leraren zorgen ervoor, dat de leerlingen op een respectvolle manier met elkaar omgaan

Analyse

Het pedagogisch handelen scoort goed. 
We gaan voor uitstekend. 
M.n. 'Op onze school hanteren we Samen, Netjes, Open, Rustig.' moet een 4 kunnen zijn. 
Immers we hanteren dit IKC breed. 
De gedragswerkgroep gaat hier volgend jaar aandacht aan besteden in haar plan van aanpak voor het gehele IKC, waardoor we dit nog sterker
inzetten tbv de veiligheid en het welbevinden oftewel het pedagogisch klimaat.
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1 -- (0,8%)

2 - (0,8%)

3 + (41,7%)

4 ++ (42,4%)

0 Niet van toepassing/weet niet (14,4%)

Zorg en begeleiding (en
toetsinstrumenten): 

Gemiddelde score 3,47

84,1% scoort 3 of 4

Zorg en begeleiding (en toetsinstrumenten)

GSES GSOS +/- DEV

3,47 3,43 +0,04 0,57

De school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en procedures
voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen 3,64 3,53 +0,11 0,48

Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens, bepaalt de school de
aard en de zorg voor zorgleerlingen 3,64 3,52 +0,12 0,48

De school voert de zorg planmatig uit 3,55 3,44 +0,10 0,50

De school gaat de effecten van de zorg na 3,36 3,33 +0,03 0,48

De school gebruikt de informatie van scholen en instellingen waar de leerlingen
vandaan komen voor de begeleiding van de leerlingen 3,60 3,38 +0,22 0,49

De school maakt beredeneerde afwegingen bij de doorstroom van leerlingen
binnen de school 3,45 3,51 -0,06 0,66

De school begeleidt de ouders/verzorgers en de leerlingen bij de keuze voor het
vervolgonderwijs 3,64 3,67 -0,03 0,48

De school signaleert vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig hebben 3,27 3,35 -0,08 0,45

De school betrekt de ouders/verzorgers van leerlingen bij de zorg van hun kind 3,45 3,56 -0,11 0,50

De school waarborgt de structurele samenwerking met ketenpartners waar
noodzakelijke interventies op leerlingniveau haar eigen kerntaak overschrijden 3,50 3,39 +0,11 0,50

De school stelt bij plaatsing voor iedere leerling een ontwikkelingsperspectief vast
(SBO) 2,67 3,42 -0,75 1,25

De school volgt of de leerling zich ontwikkelt conform het ontwikkelingsperspectief
en maakt naar aanleiding hiervan beredeneerde keuzes (SBO) 3,00 3,39 -0,39 0,00

Sterke punten

De school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de
leerlingen

Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens, bepaalt de school de aard en de zorg voor zorgleerlingen

De school begeleidt de ouders/verzorgers en de leerlingen bij de keuze voor het vervolgonderwijs

Mogelijke verbeterpunten

De school stelt bij plaatsing voor iedere leerling een ontwikkelingsperspectief vast (SBO)

Men is het eens over
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De school volgt of de leerling zich ontwikkelt conform het ontwikkelingsperspectief en maakt naar aanleiding hiervan beredeneerde keuzes
(SBO)

De school signaleert vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig hebben

De school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de
leerlingen

Bespreekpunten

De school stelt bij plaatsing voor iedere leerling een ontwikkelingsperspectief vast (SBO)

De school maakt beredeneerde afwegingen bij de doorstroom van leerlingen binnen de school

Analyse

Uit deze cijfers blijkt dat de medewerkers goed op de hoogte zijn van de procedures en deze ook goed uitvoeren. 
De school zal nagaan wat precies de reden is dat 'De school signaleert vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig hebben' hier lager scoort. 
Dat kan meerdere oorzaken hebben. 
binnen het SWV Hoeksche Waard wordt niet gewerkt met OOP voor reguliere leerlingen. 
Dat verklaart de lage score op onderstaande onderdelen. 
De school stelt bij plaatsing voor iedere leerling een ontwikkelingsperspectief vast (SBO) 
De school volgt of de leerling zich ontwikkelt conform het ontwikkelingsperspectief en maakt naar aanleiding hiervan beredeneerde keuzes (SBO)
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1 -- (0,0%)

2 - (1,7%)

3 + (42,1%)

4 ++ (55,4%)

0 Niet van toepassing/weet niet (0,8%)

Kwaliteitszorg: 
Gemiddelde score 3,54

97,5% scoort 3 of 4

Kwaliteitszorg

GSES GSOS +/- DEV

3,54 3,38 +0,16 0,53

De school heeft inzicht in de verschillen in de onderwijsbehoeften van haar
leerlingpopulatie 3,36 3,41 -0,04 0,48

De school evalueert jaarlijks systematisch de kwaliteit van haar opbrengsten 3,73 3,59 +0,14 0,45

De school evalueert regelmatig het leren en onderwijzen 3,60 3,33 +0,27 0,49

De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten 3,82 3,38 +0,43 0,39

De school borgt de kwaliteit van haar leren en onderwijzen 3,55 3,28 +0,27 0,50

De school rapporteert aan belanghebbenden inzichtelijk over de gerealiseerde
kwaliteit van het onderwijs 3,55 3,40 +0,14 0,50

De school waarborgt de sociale veiligheid voor leerlingen en personeel 3,27 3,44 -0,17 0,75

De schoolleiding stuurt de kwaliteitszorg aan 3,64 3,43 +0,21 0,48

De kwaliteitszorg is verbonden met de visie op leren en onderwijzen zoals
geformuleerd in het schoolplan 3,45 3,37 +0,08 0,50

De schoolleiding zorgt voor een professionele cultuur 3,36 3,43 -0,07 0,48

Bij de zorg voor kwaliteit zijn personeel, directie, leerlingen, ouders/verzorgers en
bestuur betrokken 3,64 3,37 +0,26 0,48

Sterke punten

De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten

De school evalueert jaarlijks systematisch de kwaliteit van haar opbrengsten

De schoolleiding stuurt de kwaliteitszorg aan

Men is het eens over

De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten

De school evalueert jaarlijks systematisch de kwaliteit van haar opbrengsten

De school heeft inzicht in de verschillen in de onderwijsbehoeften van haar leerlingpopulatie

Bespreekpunten

De school waarborgt de sociale veiligheid voor leerlingen en personeel
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Analyse

Op school wordt gewerkt volgens het principe van PDCA, doelgericht, planmatig in een cyclisch proces. 
'De school waarborgt de sociale veiligheid voor leerlingen en personeel' verdient aandacht in deze. 
School gaat onderzoeken wat nodig is om dit te verbeteren. 18 % scoort dit op onvoldoende.
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Uitslagen m.b.t. de verschillende beleidsterreinen

Beleidsterrein GSES GSOS +/- DEV

Pedagogisch Handelen de Pijler 3,64 0,48

Zorg en begeleiding (en toetsinstrumenten) 3,47 3,43 +0,04 0,57

Kwaliteitszorg 3,54 3,38 +0,16 0,53

Analyse

Het pedagogisch handelen scoort goed. 
We gaan voor uitstekend. 
M.n. 'Op onze school hanteren we Samen, Netjes, Open, Rustig.' moet een 4 kunnen zijn. 
Immers we hanteren dit IKC breed. 
De gedragswerkgroep gaat hier volgend jaar aandacht aan besteden in haar plan van aanpak voor het gehele IKC, waardoor we dit nog sterker
inzetten tbv de veiligheid en het welbevinden oftewel het pedagogisch klimaat.

Analyse

Uit deze cijfers blijkt dat de medewerkers goed op de hoogte zijn van de procedures en deze ook goed uitvoeren. 
De school zal nagaan wat precies de reden is dat 'De school signaleert vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig hebben' hier lager scoort. 
Dat kan meerdere oorzaken hebben. 
binnen het SWV Hoeksche Waard wordt niet gewerkt met OOP voor reguliere leerlingen. 
Dat verklaart de lage score op onderstaande onderdelen. 
De school stelt bij plaatsing voor iedere leerling een ontwikkelingsperspectief vast (SBO) 
De school volgt of de leerling zich ontwikkelt conform het ontwikkelingsperspectief en maakt naar aanleiding hiervan beredeneerde keuzes (SBO)

Analyse

Op school wordt gewerkt volgens het principe van PDCA, doelgericht, planmatig in een cyclisch proces. 
'De school waarborgt de sociale veiligheid voor leerlingen en personeel' verdient aandacht in deze. 
School gaat onderzoeken wat nodig is om dit te verbeteren. 18 % scoort dit op onvoldoende.
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Slotconclusies

Openbare Basisschool de Pijler scoort als school een 3,54. Daarmee scoort de school goed.

De respons op de Quick Scan was 79%: 11 van de 14 respondenten heeft de Quick Scan ingevuld. Het responspercentage is uitstekend; de Quick
Scan werd door heel veel respondenten ingevuld. Daardoor geven de uitslagen een zeer betrouwbaar beeld van de mening van de respondenten.

We hebben deze domeinen goed op orde, er zijn wel kleine verbeteringen mogelijk. 
De gedragswerkgroep met daarin 2 specialisten hebben daarin een rol.

Waardering van de vragen

Onvoldoende (score tot 2,50) 0 0,0%

Zwak (matig) (score tussen 2,50 en 3,00) 1 3,3%

Voldoende (score tussen 3,00 en 3,25) 1 3,3%

Ruim voldoende (score tussen 3,25 en 3,50) 9 30,0%

Goed (score tussen 3,50 en 3,75) 17 56,7%

Uitstekend (score tussen 3,75 en 4,00) 2 6,7%

Hoogste en laagste scores

Beleidsterrein GSES

Pedagogisch Handelen de Pijler

Op onze school hanteren we Samen, Netjes, Open, Rustig. 3,91

De leraren bevorderen het zelfvertrouwen van de leerlingen 3,45

Zorg en begeleiding (en toetsinstrumenten)

De school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het volgen van de
prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen 3,64

De school stelt bij plaatsing voor iedere leerling een ontwikkelingsperspectief vast (SBO) 2,67

Kwaliteitszorg

De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten 3,82

De school waarborgt de sociale veiligheid voor leerlingen en personeel 3,27
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1 Inleiding

1.1 Overheidsbeleid

Het kabinet heeft in februari 2021 de contouren van een nationaal Programma Onderwijs bekend gemaakt (17-02-
2021). Het doel van dit programma is om leerlingen te helpen bij het tot bloei brengen van hun gaven en talenten,
ondanks de Coronacrisis en de (mogelijke) gevolgen daarvan voor het onderwijs. 

De gevolgen van de Coronacrisis en de genomen maatregelen maken dat de schooljaren 2019-2020 en 2020-2021
(lockdowns, 50% onderwijs, cohortering), anders zijn verlopen voor leerlingen, ouders en leerkrachten. Leerlingen
hebben een andere ontwikkeling doorgemaakt, waardoor wisselende onderwijsopbrengsten zichtbaar zijn op het
gebied van de cognitieve ontwikkeling. Ook de sociale ontwikkeling en het mentaal welbevinden heeft bij leerlingen te
lijden (gehad) onder de situatie. 

Het nationaal Programma Onderwijs bestaat uit maatregelen om waar mogelijk te anticiperen op wat de leerlingen na
deze periode nodig hebben. De maatregelen starten per direct (februari 2021) en kennen een looptijd van twee-en-
een-half jaar, tot en met het cursusjaar 2022-2023. De overheid wil scholen ondersteunen (budget 8,5 miljard) en de
ontwikkelingen op de scholen monitoren om bij te stellen als dat nodig is. Het Programma Onderwijs richt zich op de
brede ontwikkeling van leerlingen: op de cognitieve ontwikkeling, op de sociale en persoonlijke ontwikkeling en op het
mentale welbevinden. 

Het nationaal Programma Onderwijs van de overheid moet vertaald worden op schoolniveau: wij zullen zelf een plan
opstellen en (bij onze leerlingen) passende maatregelen moeten treffen. De overheid verwacht van ons een School
Programma (looptijd twee-en-een-halfjaar) waarin we de (eventuele) cognitieve, sociale en executieve achterstanden
in beeld brengen en analyseren. Deze analyse is het uitgangspunt voor onze maatregelen in de komende twee-en-
een-half jaar en een voorwaarde voor het ontvangen van middelen.

1.2 Visie op leerachterstanden

In het nationaal Programma Onderwijs staan (o.a.) de begrippen leerachterstand en leervertraging centraal. Wij
vinden die begrippen niet passend en niet helpend. We vertrouwen erop dat onze leerlingen (en onze leraren)
veerkracht tonen en dat er sprake zal zijn van een doorgaande ontwikkeling, en dat wij daarbij extra ondersteuning,
extra begeleiding en extra impulsen geven en/of organiseren. Onze leerlingen hebben ontwikkelkansen en
ontwikkeltijd nodig. Wij zien ons School Programma dan ook als een extra motiverend programma. De kerngedachte
is, dat we denken in termen van ontwikkeling uitlokken en groei stimuleren.

1.3 Visie op kwetsbare leerlingen

In het nationaal Programma Onderwijs staat dat de scholen zich vooral zullen moeten richten op de kinderen die een
hoog risico lopen op achterstanden. Ons School Programma richt zich inderdaad ook op de meest kwetsbare
leerlingen. Wij beschouwen leerlingen die extra instructie en extra ondersteuning nodig hebben voor het cognitief
leren en/of voor de sociale ontwikkeling en/of het ondersteunen van het mentaal welbevinden als kwetsbare
leerlingen.

Wij benoemen kwetsbare leerlingen niet als zodanig omdat we vinden dat ieder kind zich tijdens de coronacrisis uniek
heeft ontwikkeld. Het is onze taak om het onderwijs dusdanig vorm te geven dat ieder kind zich cognitief, sociaal en
mentaal doorontwikkeld naar eigen kracht en talent.

1.4 Visie op aanpak en motto

Wij willen eerst in kaart brengen waar de leerlingen staan in hun leerontwikkeling, in hun sociale ontwikkeling en hun
mentaal welbevinden. Vervolgens is het uitgangspunt, dat de leraren in beginsel het normale programma aanbieden.
Het School Programma geeft inzicht in de extra impulsen, de extra ondersteuning en extra begeleiding die wij willen
aanbieden. Enerzijds zullen deze extra uren en weken focussen op de groep als geheel, maar anderzijds vragen deze
extra’s om maatwerk, om differentiatie. En deze extra’s kunnen zich richten op cognitief leren, op de sociale
ontwikkeling, op welbevinden en op alle mogelijke en denkbare aspecten van onderwijs. Daarom vraagt ons School
Programma vooral om creativiteit en empathisch vermogen van de leraar. De leraar zal moeten inschatten wat de
groep nodig heeft, wat een subgroepje nodig heeft en/of wat die ene leerling nodig heeft. We vertrouwen op de
professionaliteit van onze leraren daar waar het gaat om het maken van de juiste keuzes.

1.5 Het School Programma
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Ons School Programma is een meerjarenplan, passend bij onze leerlingen en de lokale situatie. Het doel is om met
behulp van effectieve interventies verdere groei te stimuleren en eventuele belemmerende hiaten in de cognitieve en
sociale ontwikkeling weg te werken. Bij de vaststelling van onze actiepunten voor de komende jaren hebben de
leraren een belangrijke stem gehad. Zij kennen immers hun leerlingen, weten of en waar precies de groei stagneerde,
en zij moeten de maatregelen (deels) uitvoeren. Bij het bepalen van onze actiepunten en het vormgeven aan ons
School Programma hebben we ook onze leerlingen (leerlingenraad) en de ouders van de leerlingen (via de MR) laten
meedenken. Ons bestuur zal het plan vaststellen na de instemming van de MR en ook zullen we de gemeente
informeren over ons plan.

Ons uitgangspunt is, dat de verstrekte middelen in beginsel ten goede komen aan het onderwijs in de klas. En dat ons
plan maximaal flexibel is. De leraren zullen de ontwikkeling van de leerlingen blijven monitoren en de geplande acties
bijstellen als dat noodzakelijk is. Daarom zullen we ons plan ieder half jaar evalueren en bijstellen (indien nodig). We
zullen in beeld brengen of de geplande interventies effectief zijn en we zullen ons verantwoorden over de besteding
van de middelen in ons reguliere jaarverslag.

Ons School Programma bestaat uit een analyse van de gegevens over de cognitieve en sociale ontwikkeling uit ons
leerlingvolgsysteem (resp. ParnasSys en ZIEN!). Daarnaast hebben we ook gegevens verzameld (en geanalyseerd)
over het mentale welbevinden van de leerlingen. Op basis van de analyses en de gesprekken met alle geldingen
hebben we actiepunten vastgesteld. We onderscheiden twee typen actiepunten: actiepunten die geen financiering
vragen en actiepunten die dat wel doen. Beide typen actiepunten hebben we verder uitgewerkt in concrete activiteiten
in ons jaarplan.

1.6 Eerste ideeën en wensen

We hebben als school de volgende ideeën en wensen vooraf besproken:

Ons onderwijs is gestoeld op 3 pijlers: Ouderbetrokkenheid, gepersonaliseerd leren en niet alleen aandacht voor de
cognitieve, maar ook voor de creatieve ontwikkeling van kinderen. 

Voor wat betreft kwalificatie was er voldoende aandacht voor de kennisgebieden, geen optimale aandacht.

Als we kijken naar meer socialisatie maar zeker ook naar subjectificatie zien we dat de brede ontwikkeling van
kinderen, onvoldoende tot zijn recht is gekomen de afgelopen schooljaren. Door de beperkende corona maatregelen,
latere schoolsluiting en vervolgens cohortering konden hiervoor belangrijke onderdelen van ons onderwijs niet of niet
optimaal doorgaan.  

Ons integraal kindcentrum wil zich in de jaren 2021-2022 en 2022-2023, en daarna richten op het optimaliseren van
het onderwijs passend bij onze visie, kernwaarden en pijlers.
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Open data van de Inspectie van het Onderwijs berekent door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

2 Leerlingenpopulatie

2.1 Inleiding

Om een beeld te krijgen van onze school gebruiken we de bij ons bekende gegevens van onze leerlingenpopulatie.

In het hoofstuk kenmerken leerlingen is de leerlingenpopulatie globaal in kaart gebracht.

2.2 De schoolweging

De schoolweging is een getal tussen 20 en 40. Hoe hoger de score, hoe lager de verwachte resultaten van de
leerlingen en hoe meer belemmerende factoren. Hoe lager de score, hoe hoger de verwachte resultaten van de
leerlingen en hoe meer bevorderende factoren. Om een indicatie te geven:

Schoolweging tussen 36 en 40: zeer hoog
Schoolweging tussen 32 en 36: hoog
Schoolweging tussen 28 en 32: gemiddeld
Schoolweging tussen 24 en 28: laag
Schoolweging tussen 20 en 24: zeer laag

Het spreidingsgetal is een getal tussen 3 en 9. Hoe hoger de score, hoe heterogener de leerlingenpopulatie. En vice
versa: hoe lager, hoe homogener de leerlingenpopulatie. Om een indicatie te geven:

Spreiding tussen 8 en 9: zeer hoog
Spreiding tussen 7 en 8: hoog
Spreiding tussen 6 en 7: gemiddeld – hoog
Spreiding tussen 5 en 6: gemiddeld – laag
Spreiding tussen 4 en 5: laag
Spreiding tussen 3 en 4: zeer laag

Schooljaar Schoolweging Categorie Spreiding Gem. schoolweging Gem. categorie

3 schooljaren 3 schooljaren

2020 / 2021 31,11 31-32 6,07 31,02 
18/19 - 20/21

31-32 
18/19 - 20/21

2019 / 2020 31,16 31-32 5,95

2018 / 2019 30,79 30-31 5,67

Analyse en conclusies

Onze conclusie is dat wij een gemiddelde populatie hebben op school. Onze referentieniveaus geven weer wat
de gemiddelde opbrengsten zijn met onze populatie. Ook dit schooljaar waren deze boven gemiddeld en boven
de signaalwaarden van de inspectie. Wij brengen geen wijzigingen aan in ons didactisch handelen. Wij zullen ons
wel blijvend verbeteren, zoals altijd. We richten ons nog uitgebreider op de brede ontwikkeling van kinderen. 
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3 Kenmerken leerlingen

3.1 Inleiding

In het Nationaal Programma Onderwijs wordt aangegeven dat het programma gericht is op de aanpak van herstel bij
alle leerlingen, maar in het bijzonder op specifieke aandachtsgroepen. De hiaten door de Coronacrisis komen vaker
voor en zijn groter bij kinderen die überhaupt al een groter risico op achterstanden hadden, zoals kinderen uit
gezinnen met een lagere sociaal-economische status. Daarom vinden wij het nuttig om de kwetsbare leerlingen in
kaart te brengen in dit hoofdstuk. Om hoeveel leerlingen gaat het eigenlijk, en hoe zit het met de verdeling over de
groepen? In paragraaf 2 geven we een tabel met daarin de aantallen risicoleerlingen per groep en in paragraaf 3 een
overzicht van het aantal leerlingen per groep in relatie tot de zorgniveaus die wij onderscheiden.

3.2 Kwetsbare leerlingen

Om een goed beeld te krijgen van de meest kwetsbare leerlingen, hebben de leerkrachten een overzicht gemaakt van
een aantal kenmerken van deze leerlingen. In onderstaande tabel geven we per leerjaar het aantal leerlingen dat
extra instructie en/of extra ondersteuning krijgt van de leraar of een externe. Het gaat daarbij om extra instructie voor
de basisvakken (in d, ondersteuning met behulp van middelen van het SWV en/of vanwege belemmeringen bij het
leren, gedragsproblematiek of hoogbegaafdheid. Het overzicht maakt inzichtelijk welke kenmerken in een leerjaar
zichtbaar zijn. Om onderscheid te maken tussen extra instructie en extra ondersteuning zijn deze kenmerken
gemakshalve (generaliserend) voorzien van niveau-aanduidingen (resp. IV en V). Uiteraard is dit onderscheid in de
praktijk van alledag niet altijd zo eenvoudig als in de tabel is weergegeven.

Kwetsbare leerlingen

2020 / 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal %

Extra instructie Rekenen
(niveau IV)

1 3 5 5 4 6 5 29 100%

TOTAAL 0 1 3 5 5 4 6 5 29

PERCENTAGE 0% 3% 10% 17% 17% 14% 21% 17%
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4 Cognitieve resultaten - Schoolniveau

4.1 Inleiding

De ontwikkeling van de leerlingen wordt op onze school gevolgd met behulp van methodegebonden
(methodetoetsen) en methode-onafhankelijke toetsen (Cito). Om de ontwikkeling van de groepen en de individuele
leerlingen in beeld te brengen, gebruiken we het leerlingvolgsysteem ParnasSys. In dit hoofdstuk maken we de
behaalde tussenresultaten inzichtelijk voor de onderdelen Rekenen en wiskunde (RW), Begrijpend lezen (BL),
Technisch lezen en Spelling (SPE). Per onderdeel geven we van de medio- en de eindtoetsen (M resp. E) een
overzicht van het percentage leerlingen per niveaugroep:

1. Percentage leerlingen niveaugroep Verdiept (niveau I), afgezet tegen een norm
2. Percentage leerlingen niveaugroep Basis (niveau II-III), afgezet tegen een norm
3. Percentage leerlingen niveaugroep Intensief (niveau IV-V), afgezet tegen een norm
4. Percentage leerlingen niveaugroep Zeer intensief (niveau V), afgezet tegen een norm

De tabellen geven ook de totalen:

1. Percentage leerlingen niveaugroep Verdiept (niveau I), afgezet tegen een norm
2. Percentage leerlingen niveaugroep Verdiept + Basis (niveau I en II), afgezet tegen een norm
3. Percentage leerlingen niveaugroep Verdiept + Basis + Intensief (niveau I, II en III), afgezet tegen een norm

4.2 Kwalitatieve gegevens

In dit hoofdstuk brengen we de kwantitatieve gegevens in beeld (toetsuitslagen), maar wij vinden ook kwalitatieve
gegevens belangrijk. Uit methodegebonden toetsen, observaties, onze groeps- en leerlingenbespreking en onze
eigen inschatting (schoolleiding, leerkrachten, leerlingen, ouders en externe professionals) komen we tot de volgende
conclusie(s). 

Mogelijke actiepunten

Mogelijk actiepunt

1. We willen ons richten op de brede ontwikkeling door meer aandacht voor kunst, cultuur, muziek, sport,
wetenschap en techniek.

4.3 Rekenen en Wiskunde

In de onderstaande tabellen staan de resultaten van de afgenomen toetsen Rekenen en Wiskunde in de jaren 2019-
2020 en 2020-2021 op M-, B- en E-niveau. 

CITO Rekenen-Wiskunde 2019 / 2020

OBS de Pijler

School Programma 2020-2023 8



Percentages berekend op basis van gegevens uit ParnasSys Ultimview  boven de norm  onder de norm

Percentages berekend op basis van gegevens uit ParnasSys Ultimview  boven de norm  onder de norm

CITO Rekenen-Wiskunde 2019 / 2020

Percentage leerlingen per niveaugroep

Niveaugroep Toets Groepen Gem. Norm

M/E 3 4 5 6 7 8

Verdiept - (I-A) M 0% 29% 17% 20% 7% 47% 21% ≥ 20%

E 0% 18% 25% 25% 21% 18% ≥ 20%

Basis - (II-AB / III-BC) M 57% 24% 58% 40% 80% 47% 49%

E 71% 35% 25% 40% 37% 41%

Intensief - (IV-CD / V-D) M 29% 29% 25% 25% 13% 6% 21% ≤ 30%

E 14% 35% 50% 20% 26% 28% ≤ 30%

Zeer intensief - (V-E) M 14% 18% 0% 15% 0% 0% 8% ≤ 10%

E 14% 12% 0% 15% 16% 12% ≤ 10%

CITO Rekenen-Wiskunde 2020 / 2021

Percentage leerlingen per niveaugroep

Niveaugroep Toets Groepen Gem. Norm

M/E 3 4 5 6 7 8

Verdiept - (I-A) M 9% 23% 33% 14% 30% 21% 23% ≥ 20%

Basis - (II-AB / III-BC) M 55% 69% 33% 14% 25% 53% 40%

Intensief - (IV-CD / V-D) M 36% 8% 20% 36% 30% 26% 26% ≤ 30%

Zeer intensief - (V-E) M 0% 0% 13% 36% 15% 0% 11% ≤ 10%

Analyse en conclusies

De meeste % schommelen rond het gemiddelde. Wat we zien is een hoger percentage intensief aanbod.
Waarvan het gemiddelde van 11% net boven de norm van 10% zit. Dat komt overeen met onze weging. Deze
wordt iets zwaarder, zie hoofdstuk leerlingenpopulatie, paragraaf schoolweging. Goed om te zien dat dit
gemiddelde dichter bij de norm komt.  (in 2020 12%, in 21 11%)

Groep 6 heeft meer nodig. Dat is ook in deze cijfers helder. De leerkrachten hebben een verbeterplan ingezet
naar aanleiding van M 2021. 

4.4 Begrijpend lezen

In de onderstaande tabellen staan de resultaten van de afgenomen toetsen Begrijpend Lezen in de jaren 2019-2020
en 2020-2021 op M-, B- en E-niveau. 

CITO Begrijpend lezen 2019 / 2020
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Percentages berekend op basis van gegevens uit ParnasSys Ultimview  boven de norm  onder de norm

Percentages berekend op basis van gegevens uit ParnasSys Ultimview  boven de norm  onder de norm

CITO Begrijpend lezen 2019 / 2020

Percentage leerlingen per niveaugroep

Niveaugroep Toets Groepen Gem. Norm

M/E 3 4 5 6 7 8

Verdiept - (I-A) M 12% 17% 15% 28% 12% 17% ≥ 20%

E 21% 18% 8% 20% 16% 17% ≥ 20%

Basis - (II-AB / III-BC) M 53% 33% 50% 56% 53% 50%

E 21% 41% 25% 30% 47% 34%

Intensief - (IV-CD / V-D) M 24% 42% 35% 11% 35% 29% ≤ 30%

E 29% 29% 42% 45% 32% 35% ≤ 30%

Zeer intensief - (V-E) M 12% 8% 0% 6% 0% 5% ≤ 10%

E 29% 12% 25% 5% 5% 13% ≤ 10%

CITO Begrijpend lezen 2020 / 2021

Percentage leerlingen per niveaugroep

Niveaugroep Toets Groepen Gem. Norm

M/E 4 5 6 7 8

Verdiept - (I-A) M 23% 7% 7% 30% 21% 19% ≥ 20%

E 0% 0% ≥ 20%

Basis - (II-AB / III-BC) M 46% 60% 29% 35% 42% 42%

E 0% 0%

Intensief - (IV-CD / V-D) M 31% 33% 50% 30% 26% 33% ≤ 30%

E 0% 0% ≤ 30%

Zeer intensief - (V-E) M 0% 0% 14% 5% 11% 6% ≤ 10%

E 100% 100% ≤ 10%

Analyse en conclusies

Begrijpend lezen behoeft meer aandacht ten aanzien van de verdiepte arrangementen. 

De gemiddeldes elders schommelen rondom de gemiddeldes. Groep 6 heeft begrijpend lezen meegenomen in
het verbeterplan.

4.5 Spelling

In de onderstaande tabellen staan de resultaten van de afgenomen toetsen Spelling in de jaren 2019-2020 en 2020-
2021 op M-, B- en E-niveau. 

CITO Spelling 2019 / 2020
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Percentages berekend op basis van gegevens uit ParnasSys Ultimview  boven de norm  onder de norm

Percentages berekend op basis van gegevens uit ParnasSys Ultimview  boven de norm  onder de norm

CITO Spelling 2019 / 2020

Percentage leerlingen per niveaugroep

Niveaugroep Toets Groepen Gem. Norm

M/E 3 4 5 6 7 8

Verdiept - (I-A) M 21% 6% 8% 30% 11% 47% 21% ≥ 20%

E 14% 29% 8% 20% 16% 18% ≥ 20%

Basis - (II-AB / III-BC) M 29% 24% 33% 25% 37% 29% 29%

E 43% 29% 33% 40% 42% 38%

Intensief - (IV-CD / V-D) M 36% 47% 42% 30% 47% 24% 37% ≤ 30%

E 14% 35% 42% 40% 42% 35% ≤ 30%

Zeer intensief - (V-E) M 14% 24% 17% 15% 5% 0% 12% ≤ 10%

E 29% 6% 17% 0% 0% 9% ≤ 10%

CITO Spelling Werkwoorden 2019 / 2020

Percentage leerlingen per niveaugroep

Niveaugroep Toets Groepen Gem. Norm

M/E 7 8

Verdiept - (I-A) M 63% 71% 67% ≥ 20%

E 37% 37% ≥ 20%

Basis - (II-AB / III-BC) M 16% 24% 19%

E 42% 42%

Intensief - (IV-CD / V-D) M 21% 6% 14% ≤ 30%

E 21% 21% ≤ 30%

Zeer intensief - (V-E) M 0% 0% 0% ≤ 10%

E 0% 0% ≤ 10%

CITO Spelling 2020 / 2021

Percentage leerlingen per niveaugroep
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Percentages berekend op basis van gegevens uit ParnasSys Ultimview  boven de norm  onder de norm

Percentages berekend op basis van gegevens uit ParnasSys Ultimview  boven de norm  onder de norm

Niveaugroep Toets Groepen Gem. Norm

M/E 3 4 5 6 7 8

Verdiept - (I-A) M 55% 15% 13% 14% 15% 26% 22% ≥ 20%

E 0% 0% ≥ 20%

Basis - (II-AB / III-BC) M 45% 38% 47% 29% 60% 47% 46%

E 100% 100%

Intensief - (IV-CD / V-D) M 0% 38% 33% 43% 25% 26% 28% ≤ 30%

E 0% 0% ≤ 30%

Zeer intensief - (V-E) M 0% 8% 7% 14% 0% 0% 4% ≤ 10%

E 0% 0% ≤ 10%

CITO Spelling Werkwoorden 2020 / 2021

Percentage leerlingen per niveaugroep

Niveaugroep Toets Groepen Gem. Norm

M/E 7 8

Verdiept - (I-A) M 55% 74% 64% ≥ 20%

Basis - (II-AB / III-BC) M 35% 26% 31%

Intensief - (IV-CD / V-D) M 10% 0% 5% ≤ 30%

Zeer intensief - (V-E) M 0% 0% 0% ≤ 10%

Analyse en conclusies

Nog niet alle eindtoetsen zijn afgenomen op het moment van het schrijven van dit stuk. 
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5 Sociale resultaten Zien!

5.1 Zien!-vragenlijsten

Op onze school gebruiken we het leerlingvolgsysteem Zien! voor het sociaal-emotionele functioneren van de
leerlingen. Het is ons beleid om het sociaal-emotioneel functioneren 1 á 2 keer per jaar in kaart te brengen. De leraren
vullen een vragenlijst in (in groep 3 t/m 8) en de leerlingen van groep 5 t/m 8 doen dat ook. De laatste gegevens van
voor de Corona-crises dateren van nov. 2019. Tijdens de eerste schoolsluiting (2019-2020) hebben we het sociaal-
emotioneel functioneren en de sociale veiligheid niet bij alle leerlingen in kaart gebracht. Na de zomervakantie (2020)
hebben we dat wel gedaan (najaar 2020), en we willen dat herhalen in het voorjaar van 2021. De gegevens van eind
2019 (najaar), eind 2020 (najaar) geven geen compleet beeld voor een volledige analyse. Omdat vervolgens de
schoolsluiting en aansluitend de cohortering nog moest komen. Daarom heeft de school een scan welbevinden
uitgezet bij de leerlingen van groep 5 t/m 8.

In de volgende paragrafen tonen we de resultaten van de Zien!-vragenlijsten (leerkrachten en leerlingen) in
verschillende tabellen. Toelichting:

Groep
LJ = Leerjaar
n = aantal leerlingen (aantal afnames, dat kunnen meerdere afnames van eenzelfde vragenlijst zijn, of van
verschillende vragenlijsten.)

Leerkrachten-observatielijst Leerlingen-vragenlijst

BT - Betrokkenheid BT - Betrokkenheid (Leer- en leefklimaat)

WB - Welbevinden WL - Welbevinden (Leer- en leefklimaat)

SI - Sociaal initiatief RN - Relatie kinderen (Leer- en leefklimaat)

SA - Sociale autonomie AN - Autonomie (Leer- en leefklimaat)

SF - Sociale flexibiliteit PB - Pestbeleving (Leer- en leefklimaat)

IB - Impulsbeheersing VB - Veiligheidsbeleving (Leer- en leefklimaat)

IL - Inlevingsvermogen RN - Ruimte nemen (Sociale vaardigheden)

 RG - Ruimte geven (Sociale vaardigheden)

Schoolgemiddelde = gewogen gemiddelde (hierbij wordt rekening gehouden met het aantal leerlingen per groep)

De kleuren in de tabellen hebben de volgende betekenis:

Blauw = bovengemiddeld i.r.t de benchmark (>4% boven de benchmark)
Groen = gemiddeld i.r.t. de benchmark (-4%/+4%)
Oranje = ondergemiddeld i.r.t. de benchmark (>4% onder de benchmark)

De betekenis van de percentielen is:

Percentiel 75-100: percentage leerlingen in het 1e kwartiel
Percentiel 50-74: percentage leerlingen in het 2e kwartiel
Percentiel 25-49: percentage leerlingen in het 3e kwartiel
Percentiel 0-24: percentage leerlingen in het 4e kwartiel (>24% is rood gekleurd)

Mogelijke actiepunten

Mogelijk actiepunt

1. Uitzetten leerling scan eind mei 2021.

Bijlagen

1. Rapportage mentaal welbevinden

5.2 Najaar 2019-2020
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Gegevens afkomstig van ParnasSys Zien!  bovengemiddeld  gemiddeld  ondergemiddeld  boven norm (> 24%)

Gegevens afkomstig van ParnasSys Zien!  bovengemiddeld  gemiddeld  ondergemiddeld  boven norm (> 24%)

In de onderstaande tabellen staan de resultaten van de Zien!-vragenlijsten in het najaar 2020 (uitslagen leerkrachten-
en leerlingenvragenlijsten). Voor een verklaring van de afkortingen, de begrippen, de kengetallen en de kleuren
verwijzen we naar de paragraaf Zien!-vragenlijsten.

Najaar 2019 / 2020 Leerkrachten

Groep LJ Graadmeter Ruimtenemend Ruimtegevend

n= BT WB SI SA SF IB IL

Benchmark 80% 84% 83% 80% 76% 79% 78%

3/4 3, 4 21 (1) 91% 97% 94% 90% 87% 81% 90%

4/5 4, 5 25 (2) 92% 95% 100% 98% 97% 91% 98%

6 6 20 (1) 88% 95% 91% 90% 94% 90% 86%

7 7 20 (1) 99% 98% 99% 96% 98% 93% 98%

8 8 17 (1) 97% 99% 99% 94% 98% 94% 99%

Schoolgemiddelde 93% 97% 97% 94% 95% 90% 94%

◼ Percentiel 75-100 66% 70% 73% 46% 78% 59% 75%

◼ Percentiel 50-74 20% 25% 19% 48% 14% 19% 18%

◼ Percentiel 25-49 10% 5% 8% 4% 4% 16% 4%

◼ Percentiel 0-24 4% 0% 0% 2% 3% 5% 3%

Najaar 2019 / 2020 Leerlingen

Groep LJ Graadmeter Pesten
Veiligheids-

beleving
Sociale

vaardigheden

n= BT WB RK AN PB PG VB RN RG

Benchmark 72% 78% 83% 61% 93% 95% 90% 71% 76%

4/5 4, 5 28 (2) 77% 84% 85% 69% 90% 95% 92% 74% 75%

6 6 38 (2) 72% 81% 84% 67% 90% 95% 87% 71% 73%

7 7 40 (2) 80% 80% 87% 68% 94% 97% 87% 77% 81%

8 8 34 (2) 83% 88% 87% 76% 92% 97% 91% 83% 84%

Schoolgemiddelde 78% 83% 86% 70% 92% 96% 89% 76% 78%

◼ Percentiel 75-100 39% 34% 45% 44% 47% 72% 37% 41% 34%

◼ Percentiel 50-74 26% 36% 14% 29% 3% 0% 19% 32% 29%

◼ Percentiel 25-49 21% 17% 26% 17% 36% 16% 23% 11% 15%

◼ Percentiel 0-24 13% 11% 14% 8% 13% 11% 20% 15% 21%

5.3 Voorjaar 2019-2020

In de onderstaande tabellen staan de resultaten van de Zien!-vragenlijsten in het voorjaar 2020 (uitslagen
leerkrachten- en leerlingenvragenlijsten). Voor een verklaring van de afkortingen, de begrippen, de kengetallen en de
kleuren verwijzen we naar de paragraaf Zien!-vragenlijsten.
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Gegevens afkomstig van ParnasSys Zien!  bovengemiddeld  gemiddeld  ondergemiddeld  boven norm (> 24%)

Gegevens afkomstig van ParnasSys Zien!  bovengemiddeld  gemiddeld  ondergemiddeld  boven norm (> 24%)

Voorjaar 2019 / 2020 Leerkrachten

Groep LJ Graadmeter Ruimtenemend Ruimtegevend

n= BT WB SI SA SF IB IL

Benchmark 80% 84% 83% 80% 76% 79% 78%

3/4 3, 4 21 (1) 86% 87% 90% 82% 79% 77% 87%

4/5 4, 5 21 (2) 94% 95% 97% 97% 94% 92% 96%

6 6 20 (1) 93% 91% 90% 87% 94% 92% 89%

7 7 19 (1) 92% 94% 97% 96% 92% 87% 94%

8 8 17 (1) 98% 99% 92% 92% 98% 98% 96%

Schoolgemiddelde 92% 93% 93% 91% 91% 89% 92%

◼ Percentiel 75-100 57% 48% 50% 30% 67% 61% 72%

◼ Percentiel 50-74 29% 32% 26% 53% 18% 17% 20%

◼ Percentiel 25-49 9% 16% 21% 14% 6% 11% 5%

◼ Percentiel 0-24 4% 3% 1% 2% 8% 10% 2%

Voorjaar 2019 / 2020 Leerlingen

Groep LJ Graadmeter Pesten
Veiligheids-

beleving
Sociale

vaardigheden

n= BT WB RK AN PB PG VB RN RG

Benchmark 72% 78% 83% 61% 93% 95% 90% 71% 76%

4/5 4, 5 11 (1) 80% 91% 93% 82% 95% 99% 95%

6 6 39 (2) 80% 86% 91% 73% 92% 94% 90% 76% 76%

7 7 19 (1) 88% 88% 90% 75% 94% 97% 97%

8 8 34 (2) 90% 94% 96% 87% 94% 98% 95% 91% 93%

Schoolgemiddelde 85% 89% 92% 79% 94% 97% 94% 83% 84%

◼ Percentiel 75-100 68% 69% 74% 71% 65% 75% 65% 59% 67%

◼ Percentiel 50-74 18% 11% 9% 19% 3% 0% 7% 27% 8%

◼ Percentiel 25-49 6% 16% 9% 9% 18% 13% 19% 11% 11%

◼ Percentiel 0-24 8% 1% 7% 0% 13% 10% 7% 3% 14%

Analyse en conclusies

Fijn dat het welbevinden van de leerlingen voor een groot deel bovengemiddeld is. Dit  is geen moment opnam,
want komt overeen met de tevredenheidslijsten van de leerlingen.

5.4 Najaar 2020-2021

In de onderstaande tabellen staan de resultaten van de Zien!-vragenlijsten in het najaar 2020 (uitslagen leerkrachten-
en leerlingenvragenlijsten). Voor een verklaring van de afkortingen, de begrippen, de kengetallen en de kleuren
verwijzen we naar de paragraaf Zien!-vragenlijsten.
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Gegevens afkomstig van ParnasSys Zien!  bovengemiddeld  gemiddeld  ondergemiddeld  boven norm (> 24%)

Gegevens afkomstig van ParnasSys Zien!  bovengemiddeld  gemiddeld  ondergemiddeld  boven norm (> 24%)

Najaar 2020 / 2021 Leerkrachten

Groep LJ Graadmeter Ruimtenemend Ruimtegevend

n= BT WB SI SA SF IB IL

Benchmark 80% 84% 83% 80% 76% 79% 78%

2/3 2, 3 21 (1) 74% 87% 88% 84% 74% 81% 84%

4/5 4, 5 19 (1) 96% 99% 98% 95% 97% 95% 99%

5/6 5, 6 23 (1) 90% 91% 85% 83% 88% 88% 89%

7 7 20 (1) 97% 98% 98% 94% 98% 89% 98%

8 8 19 (1) 97% 100% 99% 99% 98% 92% 100%

Schoolgemiddelde 91% 95% 93% 91% 91% 89% 94%

◼ Percentiel 75-100 65% 67% 58% 46% 68% 56% 78%

◼ Percentiel 50-74 15% 16% 21% 35% 14% 21% 11%

◼ Percentiel 25-49 12% 13% 15% 14% 7% 15% 2%

◼ Percentiel 0-24 7% 3% 5% 5% 10% 7% 8%

Najaar 2020 / 2021 Leerlingen

Groep LJ Graadmeter Pesten
Veiligheids-

beleving
Sociale

vaardigheden

n= BT WB RK AN PB PG VB RN RG

Benchmark 72% 78% 83% 61% 93% 95% 90% 71% 76%

4/5 4, 5 12 (2) 85% 91% 95% 74% 98% 99% 96% 80% 86%

5/6 5, 6 38 (4) 79% 83% 88% 69% 89% 96% 87% 74% 77%

7 7 40 (2) 80% 84% 90% 74% 93% 96% 90% 81% 82%

8 8 32 (2) 81% 85% 89% 76% 95% 97% 91% 79% 78%

Schoolgemiddelde 80% 85% 90% 73% 93% 97% 90% 78% 80%

◼ Percentiel 75-100 53% 48% 61% 56% 65% 78% 45% 50% 47%

◼ Percentiel 50-74 18% 28% 16% 20% 5% 0% 13% 21% 14%

◼ Percentiel 25-49 16% 18% 13% 18% 13% 10% 23% 16% 24%

◼ Percentiel 0-24 12% 5% 8% 5% 16% 12% 18% 13% 14%

Analyse en conclusies

Na de zomervakantie is een dipje zichtbaar in de betrokkenheid van groep 2/3, gezien vanuit de leerkracht.

De leerlingen van gr. 1 t/m 4 vullen niet zelf de vragenlijst in.

5.5 Trendanalyse leerkrachten
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Gegevens afkomstig van ParnasSys Zien!  bovengemiddeld  gemiddeld  ondergemiddeld  boven norm (> 24%)

Leerkrachten

Graadmeter Ruimtenemend Ruimtegevend

BT WB SI SA SF IB IL

Benchmark 80% 84% 83% 80% 76% 79% 78%

Gem. najaar 19 / 20 93% 97% 97% 94% 95% 90% 94%

◼ Percentiel 75-100 66% 70% 73% 46% 78% 59% 75%

◼ Percentiel 50-74 20% 25% 19% 48% 14% 19% 18%

◼ Percentiel 25-49 10% 5% 8% 4% 4% 16% 4%

◼ Percentiel 0-24 4% 0% 0% 2% 3% 5% 3%

Gem. voorjaar 19 / 20 92% 93% 93% 91% 91% 89% 92%

◼ Percentiel 75-100 57% 48% 50% 30% 67% 61% 72%

◼ Percentiel 50-74 29% 32% 26% 53% 18% 17% 20%

◼ Percentiel 25-49 9% 16% 21% 14% 6% 11% 5%

◼ Percentiel 0-24 4% 3% 1% 2% 8% 10% 2%

Gem. najaar 20 / 21 91% 95% 93% 91% 91% 89% 94%

◼ Percentiel 75-100 65% 67% 58% 46% 68% 56% 78%

◼ Percentiel 50-74 15% 16% 21% 35% 14% 21% 11%

◼ Percentiel 25-49 12% 13% 15% 14% 7% 15% 2%

◼ Percentiel 0-24 7% 3% 5% 5% 10% 7% 8%

Gem. voorjaar 20 / 21 78% 88% 91% 93% 83% 77% 83%

◼ Percentiel 75-100 33% 33% 55% 39% 39% 33% 39%

◼ Percentiel 50-74 11% 33% 22% 44% 22% 6% 22%

◼ Percentiel 25-49 28% 17% 11% 11% 28% 39% 22%

◼ Percentiel 0-24 28% 17% 11% 6% 11% 22% 17%

Analyse en conclusies

Op betrokkenheid zien leerkrachten na de schoolsluiting een daling.

5.6 Trendanalyse leerlingen

De onderstaande tabel geeft de trend in relatie tot de leerlingen-vragenlijsten van Zien! De tabel geeft steeds de
categorieën, het schoolgemiddelde, de benchmark en de verdeling van de leerlingen over de kwartielen. Voor een
verklaring van de afkortingen, de begrippen, de kengetallen en de kleuren verwijzen we naar de paragraaf Zien!-
vragenlijsten.
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Gegevens afkomstig van ParnasSys Zien!  bovengemiddeld  gemiddeld  ondergemiddeld  boven norm (> 24%)

Leerlingen

Graadmeter Pesten
Veiligheids-

beleving
Sociale

vaardigheden

BT WB RK AN PB PG VB RN RG

Benchmark 72% 78% 83% 61% 93% 95% 90% 71% 76%

Gem. najaar 19 / 20 78% 83% 86% 70% 92% 96% 89% 76% 78%

◼ Percentiel 75-100 39% 34% 45% 44% 47% 72% 37% 41% 34%

◼ Percentiel 50-74 26% 36% 14% 29% 3% 0% 19% 32% 29%

◼ Percentiel 25-49 21% 17% 26% 17% 36% 16% 23% 11% 15%

◼ Percentiel 0-24 13% 11% 14% 8% 13% 11% 20% 15% 21%

Gem. voorjaar 19 / 20 85% 89% 92% 79% 94% 97% 94% 83% 84%

◼ Percentiel 75-100 68% 69% 74% 71% 65% 75% 65% 59% 67%

◼ Percentiel 50-74 18% 11% 9% 19% 3% 0% 7% 27% 8%

◼ Percentiel 25-49 6% 16% 9% 9% 18% 13% 19% 11% 11%

◼ Percentiel 0-24 8% 1% 7% 0% 13% 10% 7% 3% 14%

Gem. najaar 20 / 21 80% 85% 90% 73% 93% 97% 90% 78% 80%

◼ Percentiel 75-100 53% 48% 61% 56% 65% 78% 45% 50% 47%

◼ Percentiel 50-74 18% 28% 16% 20% 5% 0% 13% 21% 14%

◼ Percentiel 25-49 16% 18% 13% 18% 13% 10% 23% 16% 24%

◼ Percentiel 0-24 12% 5% 8% 5% 16% 12% 18% 13% 14%

Analyse en conclusies

In het voorjaar van 2020 is eer een kleine opleving in de trend. Deze kan te maken hebben met het feit dat de
kinderen positiever zijn dan ze normaliter waren, omdat ze zo blij waren dat ze weer naar school mochten na de
sluiting in mrt-april en mei.

Dat was ook zichtbaar in de scan van voorjaar 2021. Het verschil in kwalificatie was 1.3 punt. Een 7 voor thuis en
een 8.3 voor onderwijs op school.
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6 Sociale resultaten

6.1 Resultaten sociaal-emotionele ontwikkeling

Op onze school gebruiken we het leerlingvolgsysteem WMK voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de
leerlingen. Het is ons beleid om de sociaal-emotionele ontwikkeling 1 keer per jaar te meten. De leraren vullen een
vragenlijst in (in groep X t/m Y) en de leerlingen van groep X t/m Y doen dat ook. De laatste gegevens van voor de
Corona-crises dateren van (…). Tijdens de eerste schoolsluiting (2019-2020) hebben we de sociaal-emotionele
ontwikkeling niet gemeten. Na de zomervakantie (2020) hebben we dat wel gedaan (najaar 2020), en we willen dat
herhalen in het voorjaar van 2021. De gegevens van eind 2019 (najaar), eind 2020 (najaar) en voorjaar 2021 hebben
we gebruikt voor een analyse van de stand van zaken en voor het vaststellen van mogelijke actiepunten. De data
hebben we opgenomen in de bijlage.
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 onvoldoende  zwak / matig  (ruim) voldoende  goed / uitstekend

7 Mentaal welbevinden

7.1 Inleiding

De Coronacrisis waar we mee te maken hebben, is voor veel groepen in de samenleving zwaar tot zeer zwaar. Ook
voor onze leerlingen was de impact van de crisis enorm. Vanzelfsprekend hadden de sluiting van de school, het
ontbreken van vaste (school)patronen en het gemis aan vriendjes en vriendinnetjes invloed op de mentale
gezondheid van onze leerlingen. Om goed in kaart te brengen wat de stand van zaken is met betrekking tot het
mentaal welbevinden, hebben we een aantal vragenlijsten afgenomen. Op basis van de scores zullen we actiepunten
formuleren.

Bijlagen

1. Vragenlijst veiligheid 2021
2. Vragenlijst welbevinden leerlingen 2021

7.2 Meting Leerlingen

Normaliter meten we het welbevinden van onze leerlingen in groep 5 t/m 8 met een gevalideerde vragenlijst voor
Veiligheid. Deze vragenlijst is in het cursusjaar 2019-2020 niet afgenomen. Dit jaar (2020-2021) vond de meting
plaats in april 2021. De uitslagen zijn opgenomen in dit plan (zie inleiding). Naast de vragenlijst Veiligheid hebben we
een specifieke vragenlijst ingezet om grip te krijgen op het mentale welbevinden van de leerlingen (Vragenlijst
Mentaal Welbevinden Leerlingen). De vragenlijst bestaat uit drie koppen: positieve gevoelens, negatieve gevoelens
en gemis. De vragen in de vragenlijst konden steeds gescoord worden met ‘ja’, ‘nee’ of ‘weet niet’. De vragenlijst werd
afgenomen in de groepen 6 t/m 8. Het responspercentage was: 88% (van 68 leerlingen) = uitstekend. De uitslagen
zijn hieronder opgenomen. De rapportage is opgenomen in de bijlage.

vragenlijst leerlingen 2020-2021 DHS (2020 / 2021)

14MW Bench- 
mark

% Respons 88%

Norm 3,0

1 Kwaliteit 3,79 3,54

2 Schoolklimaat 3,70 3,30

3 Veiligheid 3,77 3,36

4 Welbevinden 3,51 3,22

5 Pedagogisch handelen 3,83 3,65

6 Lesgeven 3,83 3,63

7 Ondersteuning leerlingen 3,76 3,49

8 Informatie 3,56 3,20

Rapportcijfers

9 Rapportcijfer 9,0

7.3 Meting Medewerkers

De lockdowns en de perioden van onderwijs op afstand waren niet alleen voor de ouders en de leerlingen zwaar en
afwijkend van het normale patroon. Ook voor de schoolleiding en de medewerkers was de periode van onderwijs op
afstand mentaal moeilijk. Onze medewerkers werden geconfronteerd net een totaal andere manier van lesgeven, met
het gemis van collega’s en leerlingen, en met een werkdruk die soms buitenproportioneel was. Om te inventariseren
hoe onze medewerkers de periodes (mentaal) hebben beleefd, hebben we een vragenlijst (Vragenlijst Mentaal
Welbevinden Medewerkers) afgenomen. Het aantal medewerkers dat de vragenlijst invulde bedroeg 9. Het
responspercentage is 69%. Zie de uitslagen in de bijlage. Zie ook de tevredenheidslijstuitslagen van medewerkers in
de bijlage.
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 onvoldoende  zwak / matig  (ruim) voldoende  goed / uitstekend

vragenlijst medewerkers 2020-2021 DHS (2020 / 2021)

14MW Bench- 
mark

% Respons 81%

Norm 3,0

1 Kwaliteit 3,46 3,42

2 Schoolklimaat 3,69 3,26

3 Veiligheid 3,23 3,46

4 Welbevinden 3,62 3,58

5 Pedagogisch handelen 3,73 3,60

6 Lesgeven 3,32 3,38

7 Ondersteuning leerlingen 3,44 3,23

8 Informatie 3,83 3,35

Rapportcijfers

9 Rapportcijfer 8,2

Bijlagen

1. Welbevinden medewerkers
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8 Overleg

8.1 Inleiding

Het nationaal Programma Onderwijs geeft aan, dat het noodzakelijk (randvoorwaardelijk) is om te overleggen met het
team en de stakeholders. Het team moet een belangrijke stem krijgen, omdat de medewerkers het beste weten wat
de leerlingen nodig hebben, en omdat zij het plan voor een flink deel moeten en kunnen uitvoeren. 

8.2 Overleg met het team

In de plenaire vergadering is het plan van aanpak besproken. Verslag daarvan en plan van aanpak is bijgevoegd.

Bijlagen

1. Verslag teamvergadering
2. Plan van aanpak NPO

8.3 Overleg met de ouders

Het overleg met de MR vindt plaats op 22-06-2021. Op basis van informatie van de directie over het nationaal
Programma Onderwijs, de analyse van de resultaten en de input van het team, heeft de MR advies geformuleerd.

Deze staan hier beschreven:

8.4 Overleg met de leerlingen

Het overleg van de directie met de leerlingen van de leerlingenraad heeft plaatsgevonden op 21-05-2021. In dat
overleg hebben de leerlingen een aantal belangrijke interventies geformuleerd, zie actiepunten.

Mogelijke actiepunten

Mogelijk actiepunt

1. Meer samen ondernemen en zijn met het hele IKC, denk aan excursies, schoolreizen, ...

2. Schoolbreed met elkaar spelen en samenwerken.

3. Buiten spelen op het gehele plein.

4. Vaker met de hele groep lunchen.

5. Bijzondere activiteiten organiseren, zoals tentoonstellingen, tostidag, ...
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Gegevens afkomstig van ParnasSys Ultimview  2018 / 2019  2019 / 2020  2020 / 2021

9 Adviezen VO

9.1 Inleiding

In de toelichting op de kamerbrief van de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt aangegeven dat de
overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs een kwetsbare schakel is in de onderwijsloopbaan
van leerlingen. Om de leerlingen voldoende kansen te geven om hun talenten te ontplooien, geven we zoals altijd
kansrijke adviezen.

9.2 Beleid advisering VO

Onze school beschikt over een protocol voor het verstrekken van adviezen voor het voortgezet onderwijs. Het
protocol is bekend bij zowel de ouders als de leerlingen en is beschreven in de schoolgids. Het protocol verheldert de
rol van de leraar van groep 8 en die van de centrale eindtoets. We houden vast aan ons protocol, waarin we kansrijk
adviseren. Wat verstaan we onder kansrijk adviseren? In de eerste plaats willen we niet al te voorzichtig adviseren en
in de tweede plaats geven we een leerling bij aarzeling tussen schooltype-A en schooltype-B het voordeel van de
twijfel. Voor de helderheid: kansrijk adviseren is niet hetzelfde als simpelweg een hoger advies geven.

De kans is aanwezig dat juist kansarme kinderen minder scoren op de eindtoets. Bij hen is de achterstand die is
opgelopen tijdens de schoolsluiting veelal forser dan bij klasgenoten die wel ondersteuning krijgen thuis. Het is
daarom zaak, dat de school vooraf nadenkt over de vraag voor welke leerlingen uit groep 8 dit zou kunnen gelden?
Voor deze leerlingen geldt dan dat zij in beginsel het voordeel van de twijfel krijgen.

9.3 Adviezen VO trendanalyse

Het is onze verwachting, dat we met behulp van kansrijk adviseren, een redelijk stabiel beeld te zien krijgen als we
onze adviezen (2020-2021) vergelijken met de gegeven VO-adviezen in 2018-2019 (pré Corona) en 2019-2020 (na
de eerste lockdown en zonder centrale eindtoets). De onderstaande tabel laat de trend zien.

Advies 18 / 19 19 / 20 20 / 21

VMBO B 5,3%

VMBO B/K 4,3% 5,3%

VMBO K 5,9% 5,3%

VMBO K/GT 8,7% 5,3%

VMBO GT 13% 47,1% 10,5%

VMBO GT/HAVO 21,7% 26,3%

HAVO 13% 5,9% 15,8%

HAVO/VWO 26,1% 29,4% 5,3%

VWO 13% 11,8% 21,1%

Totaal aantal adviezen 23 (+23) 17 (-6) 19 (+2)

OBS de Pijler

School Programma 2020-2023 23



10 Gekozen actiepunten

10.1 Inleiding

In dit plan School Programma hebben we op basis van een analyse van de cognitieve, de sociale resultaten en het
(mentale) welbevinden mogelijke actiepunten geformuleerd. Datzelfde hebben we gedaan naar aanleiding van de
gesprekken die we voerden met het team, de leerlingen, de ouders en de gemeente. De analyse en de gesprekken
leidden tot een fonds aan suggesties en mogelijkheden. In dit hoofdstuk beschrijven we onze keuzes. Daarbij maken
we onderscheid tussen twee soorten actiepunten. Sommige actiepunten (type-1) kosten geen geld, en bij andere
actiepunten (type-2) is de financiering onmisbaar.

In de toelichting van de ministers op de kamerbrief over het nationaal Programma Onderwijs wordt aangegeven, dat
de actiepunten gerelateerd moeten kunnen worden aan bewezen effectieve interventies. Wat effectieve interventies
zijn is vastgesteld in overleg met de sector met inbreng van wetenschappelijke expertise. Dit overleg heeft geleid tot
een menukaart met effectieve interventies en handreikingen. De keuze van de school uit de menukaart naar
aanleiding van voorafgaande is terug te vinden in de bijlage.

Bijlagen

1. Gekozen interventies

10.2 Actiepunten (i.r.t. menukaart)

Leren van en met medeleerlingen (tutoring)
Schoolbreed met elkaar spelen en samenwerken.

Interventies gericht op het welbevinden van leerlingen
Uitzetten leerling scan eind mei 2021.

Sportieve activiteiten
Meer samen ondernemen en zijn met het hele IKC, denk aan
excursies, schoolreizen, ...

Buiten spelen op het gehele plein.

Cultuureducatie
We willen ons richten op de brede ontwikkeling door meer aandacht
voor kunst, cultuur, muziek, sport, wetenschap en techniek.

Totaal
 

Middelen

 

Personeel

 

Scholing

 

Overig

 

Totaal

5 Actiepunten verdeeld over 10 Interventies
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11 Monitoring

11.1 Monitoring

We begrijpen dat ons plan niet statisch kan zijn. Het is zaak om de voortgang en de effectiviteit te monitoren op
groeps-, op leerling- en op planniveau. Voor het monitoren van de ontwikkeling van de leerlingen en de groep als
geheel gebruiken we ons leerlingvolgsysteem ParnasSys en ZIEN! Ook methodegebonden toetsen en observaties
spelen bij de monitoring een belangrijke rol. Het monitoren van de voortgang van ons School Programma en de
effectiviteit van de maatregelen zal per half jaar plaatsvinden. Per half jaar beschrijven we een korte update en stellen
we waar nodig onze actiepunten en/of ons plan bij. De rapportages bespreken we met het team, de leerlingen, de MR
en ons bestuur. Met behulp van nieuwsbrieven zullen we alle ouders informeren over de voortgang en de effectiviteit
van ons plan.
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12 Actiepunten 2020-2023

Hoofdstuk / paragraaf Mogelijk aandachtspunt Prioriteit

Leren van en met
medeleerlingen (tutoring)

Schoolbreed met elkaar spelen en samenwerken. hoog

Interventies gericht op het
welbevinden van
leerlingen

Uitzetten leerling scan eind mei 2021. hoog

Sportieve activiteiten Meer samen ondernemen en zijn met het hele IKC, denk aan
excursies, schoolreizen, ...

hoog

Buiten spelen op het gehele plein. hoog

Cultuureducatie We willen ons richten op de brede ontwikkeling door meer
aandacht voor kunst, cultuur, muziek, sport, wetenschap en
techniek.

hoog
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Plan van aanpak NPO

Naam en
school

IKC de Pijler
Naam en functie: Anja de Jong, directeur

Geld School ontvang ongeveer: 120 ll. x € 700,- = €   84.000,-
120 ll. x € 500,- = €   60.000,-

Totaal   € 144.000,-
Registratie Ons onderwijs is gestoeld op 3 pijlers: Ouderbetrokkenheid, gepersonaliseerd leren

en niet alleen aandacht voor de cognitieve, maar ook voor de creatieve ontwikkeling
van kinderen. Alle aspecten van dit plan worden beschreven vanuit die visie en de 3
deeldomeinen kwalificatie, socialisatie en subjectificatie. Voor zover deze
gescheiden gezien kunnen worden uiteraard.
Voor wat betreft kwalificatie was er voldoende aandacht voor de kennisgebieden,
geen optimale aandacht.
Het deeldomein socialisatie komt o.a. aan bod omdat ons onderwijs is georganiseerd
met combinatiegroepen. Waar bovenop het basisaanbod ruimte is voor werken in
kleine groepjes of 1 op 1 onder leiding van een andere leerkracht. Dit hebben we
slechts een paar maanden kunnen uitvoeren.
Als we kijken naar meer socialisatie maar zeker ook naar subjectificatie zien we dat
de brede ontwikkeling van kinderen, onvoldoende tot zijn recht is gekomen de
afgelopen schooljaren. Door de beperkende corona maatregelen, latere
schoolsluiting en vervolgens cohortering konden hiervoor belangrijke onderdelen
van ons onderwijs niet of niet optimaal doorgaan. De leerlingen werden daardoor
belemmerd in hun ontwikkeling.
Ons integraal kindcentrum wil zich in de jaren 2021-2022 en 2022-2023, en daarna
richten op het optimaliseren van het onderwijs passend bij onze visie, kernwaarden
en pijlers.

Analyse Hieronder staat wat het onderwijs op de Pijler per deeldomein nodig heeft.
Kwalificatie:
1. De opbrengsten van de eindtoets vallen binnen de marges van inspectie. De

opbrengsten op fundamenteel niveau zijn boven gemiddeld tov de weging en het
landelijk gemiddelde. Echter de streefniveau cijfers gaan op alle drie de getoetste
gebieden, taalverzorging, lezen en rekenen voor het 2e jaar achtereen naar
beneden. We richten ons op verbeteren leerkracht vaardigheden in het algemeen
en specifiek voor wat betreft rekenonderwijs.

2. Bij het afstandsonderwijs bleken veel leerlingen thuis devices nodig te hebben.
Inmiddels hebben we voor iedere leerling (gr. 3 t/m 8) een apparaat aangeschaft.

3. Digitale vaardigheden en mediawijsheid zijn aangeraakt in coronatijd. Deze
hebben een vaste plaats nodig in het curriculum om beter te kunnen anticiperen
op afstandsonderwijs, het leerkracht handelen verbeteren én kinderen
vaardigheden en kennis te bieden om als volwassenen autonoom, zelfstandig en
in relatie met de ander te kunnen redeneren en handelen. (is ook subjectificatie).

4. Aandacht voor onderwijsorganisatie (o.a. IB werk, extra ondersteuning groepen,
kleine groepjes of individuele leerlingen) en verdergaand professionaliseren van
de leerkrachten.)

Socialisatie:
1. Uit de leerling scan is gebleken dat ………. Daarom richten we ons op rust in

groepen door structurele, consequente hantering van SNOR, zonder
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onderbrekingen van school sluitingen e.d. De gedrags werkgroep schrijft hiervoor
een plan van aanpak.

2. In onze visie werken kinderen samen en leren de jongste kinderen van de
oudsten. Thuis, met 50% op school en cohortering was dit haast onmogelijk.
Accenten moeten gelegd op samenwerking onderling tussen verschillende
groepen, coöperatieve werkvormen, samenwerkend leren tussen leerlingen (van
verschillende groepen) en samenwerking met sport- en muziekverenigingen.

Socialisatie en subjectificatie zijn vaak niet los van elkaar te zien:
Er is nauwelijks aandacht geweest voor: kunst (Doekunst), (cultuur-) excursies,
school/IKC brede vieringen, doedagen en projectafsluitingen, zwem- en ggymlessen.
Structurele aandacht voor burgerschap, aangestuurd door de burgerschaps
coördinator. Kinderen hebben het nodig om in het dagelijks leven geconfronteerd te
worden met elkaar, de ander en zichzelf. Dit maakt dat zij autonome mensen
worden, die eigen keuzes kunnen maken met oog voor de ander.
Door ruimte aan gastlessen te geven, bieden we kinderen de mogelijkheid zich te
identificeren met hun talenten en zichzelf en open te staan voor andere interesses
en keuzes.
Dat doen we ook door te herstarten met het BSO programma GAAV, dat naschoolse
activiteiten biedt.
We willen ruimte in de formatie voor kindgesprekken en ruimte in de organisatie
voor samenwerken leren IKC breed.

Interventie:
doel

Voor hun optimale ontwikkeling hebben onze leerlingen nodig dat we de groei van
ons onderwijs stimuleren. Doel en opbrengst:
Kwalificatie: Corona gerelateerde achterstanden de deur uit.

- Midden opbrengsten boven het landelijk gemiddelde in jan. 2022
- Midden opbrengsten op groeps- en leerlingniveau voor alle groepen op

niveau landelijk gemiddelde, jan. 2022
- Stabiliseren en handhaven van alle opbrengsten op niveau jan.  in juni 2022
- Opbrengsten eindtoets 2F en 1S minimaal op niveau 2018-2019.
- Opbrengsten op groeps- en leerlingniveau op-of boven het landelijk

gemiddelde mei 2023
- Stabilisatie opbrengsten schoolniveau boven landelijk gemiddelde in de

toekomst
Socialisatie: Herstel groepsdynamiek en pedagogisch klimaat, vergroten van
leerlingtevredenheid m.n. gericht op welbevinden en veiligheid, gemeten via ZIEN!
(zichtbaar in nov. 2021) en vragenlijsten WMKpo (mrt. 2023).

- Activiteiten gericht op groepsdoorbrekend en samenwerken IKCbreed
inplannen in jaarplanning 2021-2022, waarbij zoveel mogleijk eexperts
worden ingezet.

- Structureel inzet van muziekonderwijs IKC breed door experts aangeboden.
Subjectificatie: Optimaliseren van cultuureducatie, maar ook waar nodig herstel
mentale weerbaarheid, herstel van rebel-leren, omgaan met diversiteit,
persoonsvorming.

- Kunst project waarbij ruimte is voor anders kijken, denken en doen.
- Aanbod vormingsonderwijs
- Leerlingenraad bijeenkomsten
- Inzet gedragsspecialist voor bijv. Rots- en watertraining.

Uitvoering
en
opbrengst

Hier beschrijft school wat nodig is om de genoemde doelen op de deeldomeinen te
halen.
In mei/juni 2021, door directie en team:
● Scans uitzetten bij leerlingen en medewerkers, mei/juni, directie
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● Analyse van ZIEN!, tevredenheids- en veiligheidslijsten leerlingen, dir. en team
● Met team in gesprek over wat leeft bij de kinderen en over wat zij vervolgens

nodig hebben, team en directie
● Ouderpeiling afstandsonderwijs analyseren, maart 2021, directie
● Analyse opbrengsten M2021, team en directie

Na analyseren van behoeften n.a.v. bovenstaande wordt de organisatie van
2021-2022 en volgend aangepast aan die behoeften, directie
Vastleggen t.b.v. professionalisering team, juni 2021, directie, o.a.
● Professionaliseren IB inhoud en organisatie met team, studiedag 27-9-’21
● Cees Hereijgens teamscholing technisch lezen, studiedag 27-9-’21
● Marald Mens, CLB 1 x per maand
● Docent muziekonderwijs
● invulling IB vacature

Flitsbezoeken en collegiale consultatie, team
Leerkracht (0.6 fte) beschikbaar voor IB, RT, PT en vervangen in groepen ingeval
klassenbezoeken tussen groepsleerkrachten onderling, directie
Inzet ICT coördinator voor impuls in onderwijs digitale vaardigheden en
mediawijsheid (0.2 fte), dir. en team
Inzet burgerschap coördinator (0.2 fte), dir. en team
Aanschaf van 44 chromebooks (€ 15.000,-, afschrijving over 5 jaar), directie
Inzet van vakdocent gym, directie
Inzet van GAAV na schools talent aanbod, directie
Uitvoeren geborgde excursies/museabezoek per jaargroep, zie Handboek, team
Aanbod Hoeksche Waard Actief, Hoeksche Waard landschap, CMK, sport- en
muziekverenigingen, etc. zoveel mogelijk toepassen in het curriculum, team en dir.

Evaluatie Zijn je opbrengsten gerealiseerd? Graag met data. Niet gehaald is ook mogelijk blijf
dan actief en kijk wat je nog kunt optimaliseren.

Borging Door het werken met o.a. de kwaliteitskaarten en vragenlijsten van het WMK wordt
geborgd, geëvalueerd, bijgesteld en uitgevoerd. Daarnaast zijn flitsbezoeken door
collega’s (teamleden en directie) een onderdeel van het meerjarenplan en worden
er jaarlijks minimaal 2 uitgebreide klassenbezoeken uitgevoerd door de directeur.

Kosten School besteedt ongeveer:
Extra fte per jaar ca. € 45.000 (iig x 2 jaar, beter zou zijn structureel!)   90.000,00
Inzet op ICT coaching en burgerschapsonderwijs  ca. € 15.000 p.j.         30.000,00
Professionalisering ca. € 10.000 per jaar 20.000,00
Aanschaf chromebooks 6.000,00

€  146.000,00

M.R. Akkoord?
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Agenda plenaire vergadering

Datum en tijd

Do. 27 mei 2021, 15.45 uur-17.00 (uitloop 17.15 uur)
Plaats

Online
Voor wie

Team donderdag

Agendapunten: Inhoud: Besluit/actie:

1. Welkom Vaststellen notulist; Jacqueline,
Clarens, Suzanne, Tessa, Marjolein
Vaststellen agenda

Esmeralda
Aanwezig: Anja, Suzanne, Tessa, Rianne, Karlijn, Clarens, Astrid en Jacqueline

2. Notulen Goedkeuren notulen 06-04-2021

3. Mededelingen 1. Vragen/opmerkingen nav
memo’s, nieuwsbrieven,
berichten

2. MR
3. OR (Marjolein)
4. Jaarplanning invullen aub
5. Studiedag 2021-2022, 2

onderdelen
6. Beleid schoolkamp werkgroep
7. Resultaten IEP

1. MR:Druk met continurooster. We kijken naar de stappen die nodig zijn om het in te voeren. Er is een brief
samengesteld met extra uitleg voor ouders. Aan dit proces wordt samen met ouders nog aan geschaafd.
OR: neem als werkgroep je verantwoordelijkheid om samen met de ouders uit de werkgroep om tafel te gaan.
Rianne gaat op de reservebank om eventueel aan te schuiven in de werkgroep voor de schoolreizen als dit nodig
mocht zijn.
Musical gaat sowieso door, alleen is de vraag hoe het zal gaan met publiek.
Bestuur Hoeksche Waard is bij elkaar gekomen hoe het gaat met de basisscholen en hoe het nu gaat met alles
wat er nog op de planning staat. Ze volgen het liefst de adviezen van de GGD. Maar als je op schoolniveau alles
zo kunt regelen dat de cohorten in stand blijven, wordt het wel toegestaan. Dus per school goed kijken naar de
mogelijkheden. Er wordt nu gekeken naar het zwemonderwijs.
Niet zelf gaan onderzoeken wat de mogelijkheden zijn in de HW. De ouders zijn al heel goed voorbereid en
hebben de opties op een rijtje. Met hen in gesprek gaan.
4. Ga alvast goed kijken naar wat je op de jaarplanning van komend jaar kunt zetten. Dit zou voor 1 juli klaar
moeten zijn.
5. Komend jaar hebben we minimaal 1 studiedag, misschien 2. Deze is gepland op 28-09-21. Op die studiedag is
er een teamscholing door Kees Herijgens over technisch lezen/Flits/EDI
Er zijn nog 2 (studie)woensdagmiddagen en er komen ook nog observaties.
IB:Plan was de vrij geroosterde mensen allemaal een specifieke taak te geven. Zo had het precies rond geweest.
Doordat de omstandigheden in het team  veranderd zijn is het niet meer te garanderen dat er komend jaar
voldoende tijd is om het  IB werk goed te kunnen doen. Er is financieel wat ruimte gekomen doordat Jacqueline
waarschijnlijk stopt met werken. Ook komt er voldoende geld binnen vanuit de NPO gelden. Anja heeft de collega
directeuren een bericht gestuurd. Er zijn nu 2 reacties. Daar gaat Anja mee in gesprek. Kijk allemaal in je netwerk
of je zelf ook nog iemand weet.
6. Er is een bericht verstuurd door Anja over wat er allemaal al besproken e.d is. Er moet een breed gedragen
beleid vastgesteld worden voor het schoolkamp. Hier gaan de volgende personen in : een MR-, en  OR lid , 2
ouders, Anja, Clarens en Rianne.
7. rapportage schoolniveau zegt iets over schoolniveau en landelijke IEP gemiddelde. We hebben het goed



‘Met plezier naar de Pijler, want daar zit het wel SNOR’
gedaan. Vooral op basisniveau. Qua schoolweging zitten we gemiddeld. Maar qua opbrengsten zitten we
bovengemiddeld, ruim boven wat de inspectie bepaalt en ruim boven het landelijk gemiddelde.
Ondanks de we bovengemiddeld scoren, ziet Anja op schoolniveau een dalende trend. Mogelijk door
corona.Vooral bij rekenen valt nog iets te winnen. Niveau van 2 jaar geleden is 65%. Doel is om dit komend jaar
weer te halen.
Wil je het een en ander van de documenten hierover inzien, dat kan wanneer Anja alles af heeft gemaakt.

3. Actuele punten ● Concept plan van aanpak
Nationaal Programma Onderwijs

● Werkverdeling vergadering
(evaluatie inzet werkdrukgeld)

● Beleid meer- en hoogbegaafden
● A3 en Leerlijnen digitale

vaardigheden

Wat wordt ons plan? Wij hebben geen achterstanden. De kinderen hebben op schoolniveau niet veel achterstand
opgelopen. In de staf is bedacht dat we ons kunnen richten op het creatieve aspect. Zeker dit is er bij
ingeschoten laatste 1,5 jaar. Het hele samenwerkend leren is stilgevallen. Alle talenten een kans geven was er
niet bij. Het NPO plan gaat zich hierop richten. Ga zorgvuldig kijken binnen je werkgroep, wat we kunnen doen en
welke externen hebben we daarbij nodig. Hier horen het geld ook naar toe te gaan. Komende 2 jaar is hier
144.000 euro voor beschikbaar. Denk aan de brede ontwikkeling, kunst en cultuur, muziek, gastdocenten,
schrijvers die bv tijdens de kinderboekenweek kunnen voorlezen enz. Zoek contact met deze mensen of heeft het
door aan Anja, zodat deze personen op tijd vastgelegd kunnen worden. Er zullen meer scholen aan de mensen
gaan trekken. Astrid stelt zich beschikbaar om collega’s hierbij te ondersteunen, zij kent de weg hierin wat beter.
In het plan staat 1 juli als datum, maar dit is niet realistisch. Maar wacht niet te lang.
Astrid geeft aan dat de Muziekmees heel erg leuk is.

Beschikbaar 2021-2022 30.417 euro. Dit zijn 2 werkdagen. Dit is bij de formatie geplaatst. Anja zou dit voor
komend schooljaar ook graag zo zien. We willen Eric ook niet kwijt. De gymdocent  kost 10.608 euro. Is iedereen
het er mee eens dat we dit geld besteden aan het kunnen blijven draaien met 6 lesgroepen en het inhuren van
een gymdocent (Eric). Alle vrijgeroosterde personen is bij elkaar 1 FTE. Daar hebben we afgelopen jaar extra
gelden voor gehad. Nu Jacqueline stopt, zitten we beter ,qua formatie, zoals het bij onze school past.

Stefany heeft voor haar studie een beleid geschreven. De bedoeling was dat dit ook daadwerkelijk
geïmplementeerd zou worden. Anja en Stefany gaan samen goed kijken naar haar aanbevelingen en er wordt
een selectie gemaakt die komend jaar geïmplementeerd gaan worden.
Beleid plusgroep is geactualiseerd. Dit beleid wordt uit de hoogbegaafden stukje gehaald en komt in de
lerarenmap onder handboek de pijler (alle losse , korte beleidsplannen)
Karlijn geeft aan dat ze graag feedback zou willen ontvangen van collega’s op haar afstudeerstuk.

Laatste punt is geschrapt. Anja heeft er nog geen tijd voor gehad, maar wel ideeën, Als iemand hier ook ideeën
over heeft, deel ze met Anja. Het is de bedoeling dat hier komend jaar aan/mee gewerkt kan gaan worden.

5. 2020-2021 Zie overzicht.

6. Rondvraag Rianne: doosjes binnen, voor het schoolvoetbal iets alternatiefs. Rianne gaat dit nog uitzoeken.
Esmeralda: klopt het dat je alle kopjes bij de POP moet invullen? Ja het is nu vrij uitgebreid, maar daarna kun je
hem tijdens de gesprekken aanvullen.
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Het School Programma
Ons School Programma is een meerjarenplan, passend bij onze leerlingen en de lokale situatie. Het doel is om met
behulp van effectieve interventies verdere groei te stimuleren en eventuele belemmerende hiaten in de cognitieve en
sociale ontwikkeling weg te werken. Bij de vaststelling van onze actiepunten voor de komende jaren hebben de leraren
een belangrijke stem gehad. Zij kennen immers hun leerlingen, weten of en waar precies de groei stagneerde, en zij
moeten de maatregelen (deels) uitvoeren. Bij het bepalen van onze actiepunten en het vormgeven aan ons School
Programma hebben we ook onze leerlingen (leerlingenraad) en de ouders van de leerlingen (via de MR) laten
meedenken. Ons bestuur zal het plan vaststellen na de instemming van de MR en ook zullen we de gemeente
informeren over ons plan.

Ons uitgangspunt is, dat de verstrekte middelen in beginsel ten goede komen aan het onderwijs in de klas. En dat ons
plan maximaal flexibel is. De leraren zullen de ontwikkeling van de leerlingen blijven monitoren en de geplande acties
bijstellen als dat noodzakelijk is. Daarom zullen we ons plan ieder half jaar evalueren en bijstellen (indien nodig). We
zullen in beeld brengen of de geplande interventies effectief zijn en we zullen ons verantwoorden over de besteding van
de middelen in ons reguliere jaarverslag.

Ons School Programma bestaat uit een analyse van de gegevens over de cognitieve en sociale ontwikkeling uit ons
leerlingvolgsysteem (resp. ParnasSys en ZIEN!). Daarnaast hebben we ook gegevens verzameld (en geanalyseerd)
over het mentale welbevinden van de leerlingen. Op basis van de analyses en de gesprekken met alle geldingen
hebben we actiepunten vastgesteld. We onderscheiden twee typen actiepunten: actiepunten die geen financiering
vragen en actiepunten die dat wel doen. Beide typen actiepunten hebben we verder uitgewerkt in concrete activiteiten
in ons jaarplan.

OBS de Pijler

Gids met actiepunten en interventies 3



Schoolscan

OBS de Pijler

Gids met actiepunten en interventies 4



Een-op-een-begeleiding
Gemiddeld effect (5 maanden leerwinst), sterk bewijs, hoge kosten.

Wat is het?
De leerling krijgt in een één op één setting intensieve begeleiding van de leerkracht, de onderwijsassistent, de RT-er of
een andere volwassene.

Het bewijs 

    

Maanden leerwinst 

+5
Kosten 

    

Uitwerking Een-op-een-begeleiding

Kosten bij Een-op-een-begeleiding

 Middelen  Personeel

Wat is het? De leerling krijgt in een één op één setting intensieve begeleiding van een leerkracht of stagiaire
onderwijsassistent/leraar.

Hoe effectief is deze interventie? Grote impact. Er zijn aanwijzingen dat één-op-één-lessen effectief kunnen zijn en
gemiddeld ongeveer vijf maanden extra vooruitgang opleveren. Korte, regelmatige sessies (ongeveer 30 minuten, drie
tot vijf keer per week) gedurende een bepaalde periode (zes tot twaalf weken) lijken een optimale impact te hebben.
Idealiter wordt de één-op-één-begeleiding gekoppeld aan de reguliere lessen en is er sprake van monitoring van de
vooruitgang.

Hoe overtuigend is het bewijs? Over het algemeen is het bewijs consistent en sterk, vooral voor jongere leerlingen die
achterlopen op hun leeftijdsgenoten met lezen en rekenen. De effecten op leerlingen uit kansarme milieus zijn
doorgaans ook bijzonder positief.

Wat zijn de kosten? Hoge kosten. Afhankelijk van het aantal leerlingen dat in aanmerking komt voor de begeleiding.
Kosten per leerling kunnen worden ingeschat op: 12 weken x 0,5 uur per dag = 20-30 uur. Kosten per leerling: € 800 tot
€ 1.000

Deze interventie is overgenomen uit de 'menukaart' van het Nationaal Programma Onderwijs

Actiepunten bij Een-op-een-begeleiding

Actiepunt Prioriteit

OBS de Pijler
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Instructie in kleine groepen (tutoring)
Gemiddeld effect (4 maanden leerwinst), beperkt bewijs, gemiddelde kosten.

Wat is het?
Een kleine groep is een groepje van circa twee tot vijf leerlingen. De leraar (tutor) kan zich (meestal in een aparte
ruimte) focussen op een klein aantal leerlingen. Veelal zijn dit kinderen die een achterstand hebben opgelopen.

Het bewijs 

    

Maanden leerwinst 

+4
Kosten 

    

Uitwerking Instructie in kleine groepen (tutoring)

Kosten bij Instructie in kleine groepen (tutoring)

 Middelen  Personeel

Wat is het? Een kleine groep is een groepje van circa twee tot vijf leerlingen. De leraar (tutor) kan zich (meestal in een
aparte ruimte) focussen op een klein aantal leerlingen. Veelal zijn dit kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.

Hoe effectief is deze interventie? De impact is positief (vier maanden), omdat de leraar feedback geeft, zorgt voor
betrokkenheid en beter kan afstemmen op de behoeftes. Van belang is wel de kwaliteit van de tutor (de leraar).

Hoe overtuigend is het bewijs? Het bewijs geldt m.n. tutoring in kleine groepjes met laag presterende leerlingen die
extra ondersteuning nodig hebben. De werking hangt sterk samen met de kwaliteit van de tutor en de grootte van de
groep.

Wat zijn de kosten? De begeleiding van het groepje (4-5 leerlingen) wordt gesteld op 12 weken en dan dagelijks een
half uur les. Kosten: € 15.000 op jaarbasis. Training tutoren: € 3.000

Actiepunten bij Instructie in kleine groepen (tutoring)

Actiepunt Prioriteit

OBS de Pijler

Gids met actiepunten en interventies 6



Directe instructie
Groot effect (7 maanden leerwinst), sterk bewijs, zeer lage kosten.

Wat is het?
Directe instructie (DI) is een model waarbij de leraar start met het geven van (interactieve) klassikale instructie. De
vervolgactiviteiten stemt de leraar af op de behoeften van de leerlingen. Bij elke les volgens het DI-model vindt een
stapsgewijze overgang plaats van leraargestuurd onderwijs naar zelfstandig werken. Het klassieke DI-model bestaat uit
een aantal vaste stappen.

Het bewijs 

    

Maanden leerwinst 

+7
Kosten 

    

Uitwerking Directe instructie

Kosten bij Directe instructie

 Middelen  Personeel  Scholing

Wat is het? Expliciete Directe instructie (EDI) is een model waarbij de leraar start met het geven van (interactieve)
klassikale instructie. De vervolgactiviteiten stemt de leraar af op de behoeften van de leerlingen. Bij elke les volgens het
EDI-model vindt een stapsgewijze overgang plaats van leraargestuurd onderwijs naar zelfstandig werken. Het klassieke
EDI-model bestaat uit een aantal vaste stappen.

Hoe effectief is deze interventie? Studies tonen aan dat het EDI-model goed werkt. De gemiddelde leerwinst is
ongeveer 7 maanden. Het model werkt met name goed bij leerlingen m.b.t. rekenen, lezen en taal.

Hoe overtuigend is het bewijs? Het EDI-model is één van de meest grondig onderzochte interventies. De effectiviteit is
aangetoond in afzonderlijke studies en meta-analyses. Elementen van Directe Instructie zijn vaak zichtbaar in het
gedrag van leraren die kwalitatief goed onderwijs verzorgen.

Wat zijn de kosten? De kosten betreffen vooral scholing (professionalisering). Met name in de implementatiefase is
teamscholing aan te bevelen. (Reeds gevolgd in 2019-2020 en 2020-2021) Daarnaast kan gedacht worden aan
begeleiding van de individuele leraren. Kosten worden geraamd op € 100 per leerling.

Actiepunten bij Directe instructie

Actiepunt Prioriteit

OBS de Pijler
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Leren van en met medeleerlingen (tutoring)
Gemiddeld effect (5 maanden leerwinst), sterk bewijs, zeer lage kosten.

Wat is het?
De leerlingen werken in kleine groepjes en ze helpen elkaar. Oudere leerlingen kunnen gekoppeld worden aan jongere
leerlingen, maar je kunt ook groepjes samenstellen van leerlingen uit dezelfde groep. Een derde mogelijkheid is
wederzijds leren, waarbij leerlingen elkaar afwisselen als instructeur en geïnstrueerde.

Het bewijs 

    

Maanden leerwinst 

+5
Kosten 

    

Uitwerking Leren van en met medeleerlingen (tutoring)

Kosten bij Leren van en met medeleerlingen (tutoring)

 Middelen  Personeel

Wat is het? De leerlingen werken in kleine groepjes en ze helpen elkaar. Oudere leerlingen kunnen gekoppeld worden
aan jongere leerlingen, maar je kunt ook groepjes samenstellen van leerlingen uit dezelfde groep. Een derde
mogelijkheid is wederzijds leren, waarbij leerlingen elkaar afwisselen als instructeur en geïnstrueerde.

Hoe effectief is deze interventie? De impact van samenwerkend leren (werken) is positief. Vooral gestructureerde
benaderingen met goed ontworpen leertaken zijn van groot belang voor de effectiviteit. De extra vooruitgang kan vijf
maanden bedragen.

Hoe overtuigend is het bewijs? Dit aspect is al meer dan veertig jaar onderzocht en vooral bij een heldere structuur en
goede taken is er veel bewijs voor de werking.

Wat zijn de kosten? De kosten kunnen met name geraamd worden in het licht van het begeleiden door een leerkracht.
Algemene kosten: € 90 per leerling

Actiepunten bij Leren van en met medeleerlingen (tutoring)

Actiepunt Prioriteit

Schoolbreed met elkaar spelen en
samenwerken.

hoog

OBS de Pijler
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Feedback
Groot effect (8 maanden leerwinst), gemiddeld bewijs, zeer lage kosten.

Wat is het?
Feedback is de informatie die aan de leerling of de leraar wordt gegeven over de prestaties van de leerling in relatie tot
de leerdoelen of de prestaties. De feedback is gericht op het verbeteren van het leren van de leerlingen.

Het bewijs 

    

Maanden leerwinst 

+8
Kosten 

    

Uitwerking Feedback

Kosten bij Feedback

 Middelen  Personeel  Scholing

Wat is het? Feedback is de informatie die aan de leerling of de leraar wordt gegeven over de prestaties van de leerling
in relatie tot de leerdoelen of de prestaties. De feedback is gericht op het verbeteren van het leren van de leerlingen.

Hoe effectief is deze interventie? Het geven van feedback is (meestal) zeer effectief voor alle leeftijdsgroepen. Wel is
de impact sterk afhankelijk van de kwaliteit van de feedback. Gemiddeld heeft feedback een impact van drie, vier tot
soms wel acht maanden.

Hoe overtuigend is het bewijs? Het geven van feedback is vaak onderzocht. Recenter is er ook veel onderzoek gedaan
naar formatieve beoordeling. Er is redelijk veel bewijs dat het geven van feedback positief is (zie ook John Hattie)

Wat zijn de kosten? De kosten in de dagelijkse praktijk zijn nihil. Wel zal de school gelden moeten reserveren voor de
professionele ontwikkeling van de leraren. Te denken valt aan € 10.000 (inclusief begeleiding van de leraren in de
groep, in ons geval gericht op technisch lezen)

Actiepunten bij Feedback

Actiepunt Prioriteit

OBS de Pijler
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Interventies gericht op het welbevinden van leerlingen
Gemiddeld effect (4 maanden leerwinst), gemiddeld bewijs, zeer lage kosten.

Wat is het?
Kinderen gaan naar school om te leren en zichzelf te ontwikkelen. Dit lukt het beste als ze goed in hun vel zitten en zich
veilig voelen op school. Welbevinden is bevorderend voor het leren. Maar ook andersom: het krijgen van goed
onderwijs is bevorderend voor het welbevinden van kinderen. Bij welbevinden gaat het om het werken aan een
omgeving die in de brede zin bijdraagt aan de positieve ontwikkeling tot een gezond, sociaal en zelfstandig mens.

Het bewijs 

    

Maanden leerwinst 

+4
Kosten 

    

Uitwerking Interventies gericht op het welbevinden van leerlingen

Kosten bij Interventies gericht op het welbevinden van leerlingen

 Middelen  Personeel  Scholing

Wat is het? Kinderen gaan naar school om te leren en zichzelf te ontwikkelen. Dit lukt het beste als ze goed in hun vel
zitten en zich veilig voelen op school. Welbevinden is bevorderend voor het leren. Maar ook andersom: het krijgen van
goed onderwijs is bevorderend voor het welbevinden van kinderen. Bij welbevinden gaat het om het werken aan een
omgeving die in de brede zin bijdraagt aan de positieve ontwikkeling tot een gezond, sociaal en zelfstandig mens.

Hoe effectief is deze interventie? De impact van deze interventie is positief (gemiddeld vier maanden extra
ontwikkeling). Van onderscheidend belang is de uitvoering van het programma en de aanpak van de leraar.

Hoe overtuigend is het bewijs? Uit onderzoek weten we dat werken aan het welbevinden van leerlingen leidt tot betere
leerprestaties, betere sociale en emotionele vaardigheden, een afname van probleemgedrag en angst- en
depressieklachten, een afname van de inzet van jeugdhulp en jeugdzorg, een verbetering van het werkgeheugen en de
concentratie, een positievere houding tegenover school en leerkrachten en meer motivatie om te leren.

Wat zijn de kosten? De kosten zitten met name in het aanschaffen van middelen en de professionalisering van de
leraren. Gemiddeld worden de kosten geraamd op € 80 per leerling. Leerkrachten volgen individuele scholing naar
keuze, gerelateerd aan dit onderwerp.

Actiepunten bij Interventies gericht op het welbevinden van leerlingen

Actiepunt Prioriteit

Uitzetten leerling scan eind mei 2021. hoog

OBS de Pijler
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Sportieve activiteiten
Klein effect (2 maanden leerwinst), beperkt bewijs, gemiddelde kosten.

Wat is het?
De leerlingen laten deelnemen aan sportactiviteiten als middel om de educatieve betrokkenheid en de prestaties te
vergroten.

Het bewijs 

    

Maanden leerwinst 

+2
Kosten 

    

Uitwerking Sportieve activiteiten

Kosten bij Sportieve activiteiten

 Middelen  Scholing

Wat is het? De leerlingen laten deelnemen aan sportactiviteiten als middel om de educatieve betrokkenheid en de
prestaties te vergroten.

Hoe effectief is deze interventie? De impact is positief, maar laag (gemiddeld twee maanden winst). Van belang is de
verbinding tussen sportactiviteiten en het leren. De impact van sportactiviteiten is groter voor wat betreft de gezondheid
en het sociale vaardigheden.

Hoe overtuigend is het bewijs? Er zijn niet veel onderzoeken die het verband aantonen tussen sporten en
leerprestaties. Het bewijs is beperkt.

Wat zijn de kosten? De kosten variëren sterk door variabelen als locatie, uitrusting en groepsgrootte. Te denken valt
aan € 350 tot € 500 per leerling per jaar. Voor de uitvoering is samenwerking gezocht met Regiekr8.

Actiepunten bij Sportieve activiteiten

Actiepunt Prioriteit

Meer samen ondernemen en zijn met het hele
IKC, denk aan excursies, schoolreizen, ...

hoog

Buiten spelen op het gehele plein. hoog
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Cultuureducatie
Klein effect (2 maanden leerwinst), gemiddeld bewijs, lage kosten.

Wat is het?
Het opzetten van kunstzinnige en creatieve activiteiten, zoals dans, toneel, muziek, schilderkunst of beeldhouwkunst.
Dit kan als onderdeel van het eigen curriculum of als buitenschoolse activiteit.

Het bewijs 

    

Maanden leerwinst 

+2
Kosten 

    

Uitwerking Cultuureducatie

Kosten bij Cultuureducatie

 Middelen  Scholing

Wat is het? Het opzetten van kunstzinnige en creatieve activiteiten, zoals dans, toneel, muziek, schilderkunst of
beeldhouwkunst. Dit kan als onderdeel van het eigen curriculum of als buitenschoolse activiteit.

Hoe effectief is deze interventie? De impact is laag, maar wel positief. De creatieve ontwikkeling is van belang voor de
cognitieve ontwikkeling, maar ook voor het leren in het algemeen en het welbevinden. De extra vooruitgang is ongeveer
twee maanden.

Hoe overtuigend is het bewijs? Enkele onderzoeken (reviews en meta-analyses) wijzen uit dat cultuureducatie kleine
voordelen heeft. De kwaliteit van het bewijs wordt als matig beoordeeld.

Wat zijn de kosten? De kosten zijn sterk afhankelijk van de keuzes die de school maakt. Bijvoorbeeld: muzieklessen
laten verzorgen door een professional (één les per week, per groep – 8 groepen). Kosten: € 25.000. Voor de uitvoering
is samenwerking gezocht met Muziekschool Hoeksche Waard en CMK.

Actiepunten bij Cultuureducatie

Actiepunt Prioriteit

We willen ons richten op de brede ontwikkeling
door meer aandacht voor kunst, cultuur,
muziek, sport, wetenschap en techniek.

hoog

OBS de Pijler
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Samenwerkend leren
Gemiddeld effect (5 maanden leerwinst), sterk bewijs, zeer lage kosten.

Wat is het?
Bij het samenwerkend (of coöperatief) leren (werken) werken leerlingen samen aan een activiteit of een leertaak.
Leerlingen kunnen werken aan een afzonderlijke taak die een bijdrage levert aan een groter geheel.

Het bewijs 

    

Maanden leerwinst 

+5
Kosten 

    

Uitwerking Samenwerkend leren

Kosten bij Samenwerkend leren

 Middelen  Personeel  Scholing

Wat is het? Bij het samenwerkend (of coöperatief) leren (werken) werken leerlingen samen aan een activiteit of een
leertaak. Leerlingen kunnen werken aan een afzonderlijke taak die een bijdrage levert aan een groter geheel.

Hoe effectief is deze interventie? De impact van samenwerkend leren (werken) is positief. Vooral gestructureerde
benaderingen met goed ontworpen leertaken zijn van groot belang voor de effectiviteit. De extra vooruitgang kan vijf
maanden bedragen.

Hoe overtuigend is het bewijs? Dit aspect is al meer dan veertig jaar onderzocht en vooral bij een heldere structuur en
goede taken is er veel bewijs voor de werking.

Wat zijn de kosten? De kosten kunnen met name geraamd worden in het licht van professionalisering van de
leerkrachten en daarmee samenhangende coaching van elkaar. Te denken valt aan € 600 per jaar per leerkracht.

Actiepunten bij Samenwerkend leren

Actiepunt Prioriteit

OBS de Pijler
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Digitale technologie
Gemiddeld effect (4 maanden leerwinst), sterk bewijs, gemiddelde kosten.

Wat is het?
Digitale technologie is het gebruik van computers en technologie om de leerprestaties op school te bevorderen. Er zijn
zeer uiteenlopende interventies op dit gebied, maar ze zijn grofweg in twee groepen te verdelen: technologie voor
leerlingen en voor leraren.

Het bewijs 

    

Maanden leerwinst 

+4
Kosten 

    

Uitwerking Digitale technologie

Kosten bij Digitale technologie

 Middelen  Personeel  Scholing

Wat is het? Digitale technologie is het gebruik van computers en technologie om de leerprestaties op school te
bevorderen. Er zijn zeer uiteenlopende interventies op dit gebied, maar ze zijn grofweg in twee groepen te verdelen:
technologie voor leerlingen en voor leraren.

Hoe effectief is deze interventie? In het algemeen levert de inzet van digitale technologie circa vier maanden leerwinst
op.

Hoe overtuigend is het bewijs? Er is uitgebreid bewijs dat de inzet van digitale technologie een positief effect heeft op
het leren van de leerlingen.

Wat zijn de kosten? De kosten van hardware en software kunnen hoog oplopen (ongeveer € 350 per leerling).
Daarnaast moet de school kosten budgetteren voor de scholing van de leerkrachten (€ 600 per groep). Verder is
structurele coaching nodig van een leerkracht die ICT coach is.

Actiepunten bij Digitale technologie

Actiepunt Prioriteit

OBS de Pijler

Gids met actiepunten en interventies 14
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Inleiding

In dit rapport worden de resultaten beschreven van de mentaal welbevinden van Openbare Basisschool de Pijler. De gebruikte vragenlijst is afkomstig
van het kwaliteitszorgsysteem WMK (Werken Met Kwaliteit), een coproductie van:

Bos Onderwijs Consultancy te Ede (Cees Bos, auteur)

Koninklijke Van Gorcum te Assen (uitgever)

Kwest Online te Zuidwolde (automatiseerder)
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De vragenlijst

Kwaliteitszorg is: zorgen voor kwaliteit. Scholen die dat systematisch doen, stellen zichzelf permanent de volgende vragen:

1. Wat beloven wij? Welke kwaliteit kunnen alle betrokkenen verwachten?

2. Doen we wat we beloven? En hoe meten we dat?

3. Welke kwaliteit moeten we vasthouden (borgen)?

4. Welke aspecten willen we verbeteren? En: Hoe pakken we dat aan?

Als een school haar kwaliteit heeft vastgesteld (fase 1), is het zaak te meten wat anderen vinden van de kwaliteit van de school (fase 2). Wie
voortdurend alleen maar zelf (directie en leraren) de kwaliteit van de school beoordeelt, krijgt geen objectief beeld. Daarom is het van belang om (ook)
anderen naar de kwaliteit van de school te laten kijken. Te denken valt aan een beoordeling door de inspectie, een externe instantie, een
visitatiecommissie, een maatjesschool, ouders en/of leerlingen. Een school die de beoordeling van haar kwaliteit baseert op meerdere bronnen,
beschikt over een wat genuanceerder (objectiever) beeld van de werkelijkheid. Het bevragen van ouders/verzorgers, leerlingen of leraren (in hun rol
van werknemer) kan dus gepositioneerd worden in de tweede fase van kwaliteitszorg: vinden zij, dat de school waarmaakt wat ze belooft? Dit kan
gemeten worden met behulp van een ouder-, leerlingen- of lerarenvragenlijst.

De gehanteerde vragenlijst (WMK) is volledig afgestemd op het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs.

Meerkeuzevragen 2 vragen

Positieve gevoelens 6 vragen

Negatieve gevoelens 6 vragen

Gemis 6 vragen

Gevoel tijdens het thuisonderwijs 1 vragen

Gevoel na het thuisonderwijs 1 vragen

De Vragenlijst bestaat in totaal uit 22 vragen.
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Gegevens

Schoolgegevens

School Openbare Basisschool de Pijler

Adres Fazant 1 (en5)

Postcode + Plaats 3299 BS Maasdam

Periode van afname

Deze Vragenlijst is afgenomen in de periode van 20 mei 2021 tot 5 juni 2021.

Aantal respondenten

Totaal aantal respondenten 68

Aantal afgerond 62

Responspercentage 91%

Waardering van het responspercentage

Een respons tot 16% Erg laag

Een respons tussen 16% en 34% Laag

Een respons tussen 34% en 50% Voldoende

Een respons tussen 50% en 70% Goed

Een respons boven 70% Uitstekend

Waardering van de scores

Een score tot 2,50 Onvoldoende

Een score tussen 2,50 en 3,00 Zwak (matig)

Een score tussen 3,00 en 3,25 Voldoende

Een score tussen 3,25 en 3,50 Ruim voldoende

Een score tussen 3,50 en 3,75 Goed

Een score tussen 3,75 en 4,00 Uitstekend

De norm is door de school ingesteld op 3,00. We gaan ervan uit, dat een verschil van meer dan 0,50 op de benchmark een significant verschil is. Een
sterk punt is een punt dat boven de 3,50 scoort. Een mogelijk verbeterpunt is een punt dat beneden de 3,00 scoort.

In de hierna volgende hoofdstukken worden steeds de uitslagen per indicator of beleidsterrein beschreven. Ieder hoofdstuk bestaat uit:

1. De uitslagen van een beleidsterrein of indicator

De vraag (stelling)

De gemiddelde score van eigen school (GSES)

De gemiddelde score van andere scholen (GSOS)

Het verschil tussen GSES en GSOS

De standaardafwijking

4

Openbare Basisschool de Pijler



Meerkeuzevragen

Ben je een jongen of een meisje?

Jongen 29

Meisje 33

In welke groep zit je?

5 10

6 13

7 19

8 19
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1 nooit (7,5%)

2 niet altijd (27,2%)

3 meestal wel (40,1%)

4 altijd (24,5%)

0 Niet van toepassing/weet niet (0,8%)

Positieve gevoelens: 
Gemiddelde score 2,82

64,5% scoort 3 of 4

Positieve gevoelens

GSES GSOS +/- DEV

2,82 2,79 +0,03 0,89

Ik voelde me in die periode op mijn gemak (ontspannen) 2,84 2,88 -0,04 0,83

Ik voelde me in die periode energiek (vol met energie) 3,08 2,83 +0,25 0,75

Ik voelde me in die periode vrolijk 2,77 2,77 +0,00 0,87

Ik voelde me in die periode zoals ik me altijd voel 2,53 2,59 -0,05 1,04

Ik voelde me in die periode gelukkig 2,84 2,76 +0,08 0,83

Ik voelde me in die periode zelfverzekerd 2,87 2,94 -0,07 0,90

Mogelijke verbeterpunten

Ik voelde me in die periode zoals ik me altijd voel

Ik voelde me in die periode vrolijk

Ik voelde me in die periode op mijn gemak (ontspannen)

Bespreekpunten

Ik voelde me in die periode zoals ik me altijd voel

Ik voelde me in die periode zelfverzekerd

Ik voelde me in die periode vrolijk

Analyse

Kinderen in de basisschoolleeftijd zijn over het algemeen enthousiast, energiek, nieuwsgierig en blij. 
Gelukkig voelde 64,6% zich ook zo tijdens de periode van thuisonderwijs. 
Helaas had 35,7% niet altijd of nooit (7,5) positieve gevoelens. 
Wat we, team, merkten op school is dat kinderen veerkrachtig zijn. 
Want toen de school eenmaal weer gestart was, waren zij opnieuw opgewekt en blij. 
De tevredenheidslijsten die ze toen invulden gaven een zeer positief beeld.
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1 vaak (5,4%)

2 regelmatig (8,1%)

3 af en toe (35,5%)

4 nooit (46,8%)

0 Niet van toepassing/weet niet (4,3%)

Negatieve gevoelens: 
Gemiddelde score 3,29

82,3% scoort 3 of 4

Negatieve gevoelens

GSES GSOS +/- DEV

3,29 3,27 +0,02 0,84

Ik voelde me in die periode somber 3,07 3,13 -0,06 0,78

Ik voelde me in die periode verdrietig 3,53 3,40 +0,13 0,71

Ik voelde me in die periode alleen 3,44 3,31 +0,13 0,81

Ik voelde me in die periode gespannen 3,12 3,08 +0,04 0,90

Ik voelde me in die periode ongelukkig 3,33 3,36 -0,03 0,88

Ik voelde me in die periode onzeker 3,29 3,34 -0,05 0,87

Sterke punten

Ik voelde me in die periode verdrietig

Bespreekpunten

Ik voelde me in die periode gespannen

Ik voelde me in die periode ongelukkig

Ik voelde me in die periode onzeker

Analyse

De leerkrachten hebben niet ervaren, en dat komt overeen met deze uitslag, dat veel kinderen kampten met negatieve gevoelens. 
82,3% zegt nooit of af en toe negatieve gevoelens te hebben.
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1 vaak (27,7%)

2 regelmatig (29,8%)

3 af en toe (28,2%)

4 nooit (12,4%)

0 Niet van toepassing/weet niet (1,9%)

Gemis: 
Gemiddelde score 2,26

40,6% scoort 3 of 4

Gemis

GSES GSOS +/- DEV

2,26 2,49 -
0,23 1,00

Ik miste mijn vriendjes en vriendinnetjes in die periode 2,00 2,20 -
0,20 0,96

Ik miste de school in die periode 2,29 2,41 -
0,12 0,92

Ik miste mijn leraar (leraren) in die periode 2,22 2,47 -
0,26 1,00

Ik miste de lessen in die periode 2,48 2,79 -
0,32 0,99

Ik miste het vaste ritme van de schooldagen 2,47 2,71 -
0,24 1,09

Ik miste mijn 'gewone leven(tje)' 2,10 2,34 -
0,24 0,97

Mogelijke verbeterpunten

Ik miste mijn vriendjes en vriendinnetjes in die periode

Ik miste mijn 'gewone leven(tje)'

Ik miste mijn leraar (leraren) in die periode

Bespreekpunten

Ik miste het vaste ritme van de schooldagen

Ik miste mijn leraar (leraren) in die periode

Ik miste de lessen in die periode

Analyse

Het gemis is groot geweest. 57,5% heeft vaak of regelmatig, klasgenootjes, de leerkracht, de structuur en routine van alledag gemist.
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7,0

7,0

Gevoel tijdens het thuisonderwijs

Ik geef de periode van het thuisonderwijs (thuis lessen volgen) het rapportcijfer

Analyse

Gelukkig was er thuis wel (opvang en) onderwijs (door ouders). 
Het algehele punt is daardoor ruim voldoende.
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8,3

8,3

Gevoel na het thuisonderwijs

Ik geef de periode na het thuisonderwijs (de lessen op school volgen) het rapportcijfer

Analyse

Het is mooi om te zien in dit punt dat kinderen sociale wezentjes zijn, die floreren bij klasgenootjes, het groepsgevoel en de dynamiek van de klas en
school. 
Dit combineert met ons idee dat de leerkracht de spin in het web van het onderwijs aan het kind is en derhalve onmisbaar is.
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Uitslagen m.b.t. de verschillende beleidsterreinen

Beleidsterrein GSES GSOS +/- DEV

Positieve gevoelens 2,82 2,79 +0,03 0,89

Negatieve gevoelens 3,29 3,27 +0,02 0,84

Gemis 2,26 2,49 -0,23 1,00
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Slotconclusies

Openbare Basisschool de Pijler scoort als school een 2,79. Daarmee scoort de school zwak.

De respons op de Vragenlijst was 91%: 62 van de 68 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is uitstekend; de Vragenlijst
werd door heel veel respondenten ingevuld. Daardoor geven de uitslagen een zeer betrouwbaar beeld van de mening van de respondenten.

De kinderen floreren bij school en alles wat daarmee samenhangt.

Waardering van de vragen

Onvoldoende (score tot 2,50) 6 27,3%

Zwak (matig) (score tussen 2,50 en 3,00) 5 22,7%

Voldoende (score tussen 3,00 en 3,25) 3 13,6%

Ruim voldoende (score tussen 3,25 en 3,50) 3 13,6%

Goed (score tussen 3,50 en 3,75) 1 4,5%

Uitstekend (score tussen 3,75 en 4,00) 2 9,1%

Hoogste en laagste scores

Beleidsterrein GSES

Positieve gevoelens

Ik voelde me in die periode energiek (vol met energie) 3,08

Ik voelde me in die periode zoals ik me altijd voel 2,53

Negatieve gevoelens

Ik voelde me in die periode verdrietig 3,53

Ik voelde me in die periode somber 3,07

Gemis

Ik miste de lessen in die periode 2,48

Ik miste mijn vriendjes en vriendinnetjes in die periode 2,00
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Inleiding

In dit rapport worden de resultaten beschreven van de mentaal welbevinden van Openbare Basisschool de Pijler. De gebruikte vragenlijst is afkomstig
van het kwaliteitszorgsysteem WMK (Werken Met Kwaliteit), een coproductie van:

Bos Onderwijs Consultancy te Ede (Cees Bos, auteur)

Koninklijke Van Gorcum te Assen (uitgever)

Kwest Online te Zuidwolde (automatiseerder)

2

Openbare Basisschool de Pijler



De vragenlijst

Kwaliteitszorg is: zorgen voor kwaliteit. Scholen die dat systematisch doen, stellen zichzelf permanent de volgende vragen:

1. Wat beloven wij? Welke kwaliteit kunnen alle betrokkenen verwachten?

2. Doen we wat we beloven? En hoe meten we dat?

3. Welke kwaliteit moeten we vasthouden (borgen)?

4. Welke aspecten willen we verbeteren? En: Hoe pakken we dat aan?

Als een school haar kwaliteit heeft vastgesteld (fase 1), is het zaak te meten wat anderen vinden van de kwaliteit van de school (fase 2). Wie
voortdurend alleen maar zelf (directie en leraren) de kwaliteit van de school beoordeelt, krijgt geen objectief beeld. Daarom is het van belang om (ook)
anderen naar de kwaliteit van de school te laten kijken. Te denken valt aan een beoordeling door de inspectie, een externe instantie, een
visitatiecommissie, een maatjesschool, ouders en/of leerlingen. Een school die de beoordeling van haar kwaliteit baseert op meerdere bronnen,
beschikt over een wat genuanceerder (objectiever) beeld van de werkelijkheid. Het bevragen van ouders/verzorgers, leerlingen of leraren (in hun rol
van werknemer) kan dus gepositioneerd worden in de tweede fase van kwaliteitszorg: vinden zij, dat de school waarmaakt wat ze belooft? Dit kan
gemeten worden met behulp van een ouder-, leerlingen- of lerarenvragenlijst.

De gehanteerde vragenlijst (WMK) is volledig afgestemd op het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs.

Positieve gevoelens 8 vragen

Negatieve gevoelens 7 vragen

Gemis 6 vragen

Begeleiding en ondersteuning 7 vragen

Gevoel tijdens het thuisonderwijs 1 vragen

Gevoel na het thuisonderwijs 1 vragen

De Vragenlijst bestaat in totaal uit 30 vragen.
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Gegevens

Schoolgegevens

School Openbare Basisschool de Pijler

Adres Fazant 1 (en5)

Postcode + Plaats 3299 BS Maasdam

Periode van afname

Deze Vragenlijst is afgenomen in de periode van 20 mei 2021 tot 5 juni 2021.

Aantal respondenten

Totaal aantal respondenten 13

Aantal afgerond 9

Responspercentage 69%

Waardering van het responspercentage

Een respons tot 16% Erg laag

Een respons tussen 16% en 34% Laag

Een respons tussen 34% en 50% Voldoende

Een respons tussen 50% en 70% Goed

Een respons boven 70% Uitstekend

Waardering van de scores

Een score tot 2,50 Onvoldoende

Een score tussen 2,50 en 3,00 Zwak (matig)

Een score tussen 3,00 en 3,25 Voldoende

Een score tussen 3,25 en 3,50 Ruim voldoende

Een score tussen 3,50 en 3,75 Goed

Een score tussen 3,75 en 4,00 Uitstekend

De norm is door de school ingesteld op 3,00. We gaan ervan uit, dat een verschil van meer dan 0,50 op de benchmark een significant verschil is. Een
sterk punt is een punt dat boven de 3,50 scoort. Een mogelijk verbeterpunt is een punt dat beneden de 3,00 scoort.

In de hierna volgende hoofdstukken worden steeds de uitslagen per indicator of beleidsterrein beschreven. Ieder hoofdstuk bestaat uit:

1. De uitslagen van een beleidsterrein of indicator

De vraag (stelling)

De gemiddelde score van eigen school (GSES)

De gemiddelde score van andere scholen (GSOS)

Het verschil tussen GSES en GSOS

De standaardafwijking
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1 nooit (0,0%)

2 niet altijd (30,6%)

3 meestal wel (59,7%)

4 altijd (5,6%)

0 Niet van toepassing/weet niet (4,2%)

Positieve gevoelens: 
Gemiddelde score 2,74

65,3% scoort 3 of 4

Positieve gevoelens

GSES GSOS +/- DEV

2,74 2,78 -0,04 0,56

Ik voelde me in die periode op mijn gemak (ontspannen) 2,67 2,66 +0,01 0,47

Ik voelde me in die periode energiek (vol met energie) 2,78 2,64 +0,14 0,63

Ik voelde me in die periode vrolijk 2,75 2,76 -0,01 0,43

Ik voelde me in die periode zoals ik me altijd voel 2,56 2,58 -0,02 0,50

Ik voelde me in die periode gelukkig 2,50 2,80 -0,30 0,50

Ik voelde me in die periode zelfverzekerd 2,88 2,75 +0,13 0,60

Ik sliep goed in die periode 2,67 2,99 -0,33 0,47

Ik kon mijn werk goed aan in die periode 3,11 3,06 +0,05 0,57

Mogelijke verbeterpunten

Ik voelde me in die periode gelukkig

Ik voelde me in die periode zoals ik me altijd voel

Ik voelde me in die periode op mijn gemak (ontspannen)

Men is het eens over

Ik voelde me in die periode vrolijk

Ik voelde me in die periode op mijn gemak (ontspannen)

Ik sliep goed in die periode

Bespreekpunten

Ik voelde me in die periode energiek (vol met energie)

Ik voelde me in die periode zelfverzekerd

Ik kon mijn werk goed aan in die periode

Analyse

65,3% van de medewerkers had positieve gevoelens. 
Bij 'gelukkig' zijn en goed slapen zien we 0.3 afwijking van het landelijk gemiddelde naar beneden. 
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Dit was zorgelijk in de thuiswerkperiode en had te maken met het gebrek aan samen kunnen zijn en werken met het team. Leerkracht is een sociaal
beroep. 
Gelukkig kon de meerderheid het werk goed aan.
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1 vaak (1,6%)

2 regelmatig (11,1%)

3 af en toe (46,0%)

4 nooit (27,0%)

0 Niet van toepassing/weet niet (14,3%)

Negatieve gevoelens: 
Gemiddelde score 3,15

73,0% scoort 3 of 4

Negatieve gevoelens

GSES GSOS +/- DEV

3,15 3,23 -0,08 0,70

Ik voelde me in die periode somber 3,38 3,29 +0,08 0,48

Ik voelde me in die periode verdrietig 3,43 3,44 -0,02 0,49

Ik voelde me in die periode alleen 3,38 3,41 -0,04 0,86

Ik voelde me in die periode gespannen 2,88 2,98 -0,10 0,33

Ik voelde me in die periode ongelukkig 3,43 3,53 -0,11 0,73

Ik voelde me in die periode onzeker 3,00 3,14 -0,14 0,50

Ik voelde me in die periode onrustig 2,63 2,82 -0,19 0,86

Mogelijke verbeterpunten

Ik voelde me in die periode onrustig

Ik voelde me in die periode gespannen

Men is het eens over

Ik voelde me in die periode gespannen

Ik voelde me in die periode somber

Ik voelde me in die periode verdrietig

Bespreekpunten

Ik voelde me in die periode onrustig

Ik voelde me in die periode alleen

Ik voelde me in die periode ongelukkig

Analyse

73% had nooit of slechts af en toe negatieve gevoelens. 
M.n. onrust scoort hoog. 
Dat had te maken met de onzekerheid van het geheel. 
Wanneer kunnen we weer normaal lesgeven? 
Hoe lang duurt dit? 
Wat voor effect heeft dit alles op de kinderen? 
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Ben ik wel bekwaam genoeg om de kinderen op deze manier te onderwijzen? 
Etc.
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1 vaak (22,2%)

2 regelmatig (25,9%)

3 af en toe (22,2%)

4 nooit (1,9%)

0 Niet van toepassing/weet niet (27,8%)

Gemis: 
Gemiddelde score 2,05

24,1% scoort 3 of 4

Gemis

GSES GSOS +/- DEV

2,05 1,90 +0,15 0,85

Ik miste de school in die periode 2,17 2,06 +0,10 0,69

Ik miste mijn collega's in die periode 1,71 1,92 -0,20 0,88

Ik miste mijn vak in die periode 2,33 1,96 +0,38 0,75

Ik miste het fysieke lesgeven in die periode 2,00 1,48 +0,52 0,58

Ik miste het vaste ritme van de schooldagen 2,29 2,12 +0,17 1,03

Ik miste mijn 'gewone leven(tje)' 1,86 1,87 -0,01 0,83

Mogelijke verbeterpunten

Ik miste mijn collega's in die periode

Ik miste mijn 'gewone leven(tje)'

Ik miste het fysieke lesgeven in die periode

Bespreekpunten

Ik miste het vaste ritme van de schooldagen

Ik miste mijn collega's in die periode

Ik miste mijn 'gewone leven(tje)'

Analyse

48,1% voelde vaak of regelmatig gemis van m.n. collega's en het gewone leven. 
27,8% vindt dit niet van toepassing. Dat is een groot verschil tussen teamleden.
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1 nooit (7,9%)

2 niet altijd (14,3%)

3 meestal wel (41,3%)

4 altijd (22,2%)

0 Niet van toepassing/weet niet (14,3%)

Begeleiding en ondersteuning: 
Gemiddelde score 2,91

63,5% scoort 3 of 4

Begeleiding en ondersteuning

GSES GSOS +/- DEV

2,91 2,87 +0,04 0,89

Ik voelde me bekwaam om onderwijs op afstand te verzorgen 3,00 2,86 +0,14 0,53

Ik vind dat we voldoende tijd hebben besteed aan "training" m.b.t.
afstandsonderwijs 2,11 2,52 -0,41 0,74

Ik kreeg begeleiding om goed afstandsonderwijs te verzorgen 2,43 2,59 -0,16 0,90

Ik kreeg extra ondersteuning om goed afstandsonderwijs te verzorgen 2,43 2,47 -0,04 1,05

Ik vind dat we als collega's voldoende good practice hebben gedeeld m.b.t. het
verzorgen van afstandsonderwijs 3,25 3,06 +0,19 0,43

Ik vind dat de schoolleiding oog had voor de werkdruk 3,50 3,14 +0,36 0,50

Ik vind dat de schoolleiding me voldoende steunde en aanmoedigde 3,63 3,23 +0,40 0,48

Sterke punten

Ik vind dat de schoolleiding me voldoende steunde en aanmoedigde

Mogelijke verbeterpunten

Ik vind dat we voldoende tijd hebben besteed aan "training" m.b.t. afstandsonderwijs

Ik kreeg begeleiding om goed afstandsonderwijs te verzorgen

Ik kreeg extra ondersteuning om goed afstandsonderwijs te verzorgen

Men is het eens over

Ik vind dat we als collega's voldoende good practice hebben gedeeld m.b.t. het verzorgen van afstandsonderwijs

Ik vind dat de schoolleiding me voldoende steunde en aanmoedigde

Bespreekpunten

Ik kreeg extra ondersteuning om goed afstandsonderwijs te verzorgen

Ik kreeg begeleiding om goed afstandsonderwijs te verzorgen

Ik vind dat we voldoende tijd hebben besteed aan "training" m.b.t. afstandsonderwijs

Analyse

Er was niet tot nauwelijks training, begeleiding of ondersteuning om goed afstandsonderwijs te kunnen geven, behalve wat we voor elkaar konden
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betekenen. 
Gezien de resultaten was dat opmerkelijk goed. 
Afgezet tegen dat bovenstaande er dus niet was en we zelf de organisatie en uitvoering op poten hebben gezet.
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7,1

7,1

Gevoel tijdens het thuisonderwijs

Ik geef de periode van het verzorgen van onderwijs op afstand het rapportcijfer
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8,0

8,0

Gevoel na het thuisonderwijs

Ik geef de periode na het afstandsonderwijs (de lessen op school geven) het rapportcijfer

Analyse

Het verschil tussen beide punten is vergelijkbaar met hoe het voor de leerlingen was. 
Met een 8 wordt aangegeven dat men blij is weer 'gewoon' onderwijs te kunnen geven. 
Dit is vergelijkbaar met de uitkomst van de tevredenheidslijsten onder medewerkers.
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Uitslagen m.b.t. de verschillende beleidsterreinen

Beleidsterrein GSES GSOS +/- DEV

Positieve gevoelens 2,74 2,78 -0,04 0,56

Negatieve gevoelens 3,15 3,23 -0,08 0,70

Gemis 2,05 1,90 +0,15 0,85

Begeleiding en ondersteuning 2,91 2,87 +0,04 0,89
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Slotconclusies

Openbare Basisschool de Pijler scoort als school een 2,76. Daarmee scoort de school zwak.

De respons op de Vragenlijst was 69%: 9 van de 13 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is goed; de Vragenlijst werd
door veel respondenten ingevuld. Daardoor krijgt de school een heel goed beeld van haar kwaliteit.

Waardering van de vragen

Onvoldoende (score tot 2,50) 9 30,0%

Zwak (matig) (score tussen 2,50 en 3,00) 9 30,0%

Voldoende (score tussen 3,00 en 3,25) 3 10,0%

Ruim voldoende (score tussen 3,25 en 3,50) 5 16,7%

Goed (score tussen 3,50 en 3,75) 2 6,7%

Uitstekend (score tussen 3,75 en 4,00) 2 6,7%

Hoogste en laagste scores

Beleidsterrein GSES

Positieve gevoelens

Ik kon mijn werk goed aan in die periode 3,11

Ik voelde me in die periode gelukkig 2,50

Negatieve gevoelens

Ik voelde me in die periode verdrietig 3,43

Ik voelde me in die periode onrustig 2,63

Gemis

Ik miste mijn vak in die periode 2,33

Ik miste mijn collega's in die periode 1,71

Begeleiding en ondersteuning

Ik vind dat de schoolleiding me voldoende steunde en aanmoedigde 3,63

Ik vind dat we voldoende tijd hebben besteed aan "training" m.b.t. afstandsonderwijs 2,11
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Vragenlijst veiligheid leerlingen 2020-2021
Uitslagen Vragenlijst

Openbare Basisschool de Pijler



Inleiding

In dit rapport worden de resultaten beschreven van de Vragenlijst veiligheid leerlingen 2020-2021 van Openbare Basisschool de Pijler. De gebruikte
vragenlijst is afkomstig van het kwaliteitszorgsysteem WMK (Werken Met Kwaliteit), een coproductie van:

Bos Onderwijs Consultancy te Ede (Cees Bos, auteur)

Koninklijke Van Gorcum te Assen (uitgever)

Kwest Online te Zuidwolde (automatiseerder)
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De vragenlijst

Kwaliteitszorg is: zorgen voor kwaliteit. Scholen die dat systematisch doen, stellen zichzelf permanent de volgende vragen:

1. Wat beloven wij? Welke kwaliteit kunnen alle betrokkenen verwachten?

2. Doen we wat we beloven? En hoe meten we dat?

3. Welke kwaliteit moeten we vasthouden (borgen)?

4. Welke aspecten willen we verbeteren? En: Hoe pakken we dat aan?

Als een school haar kwaliteit heeft vastgesteld (fase 1), is het zaak te meten wat anderen vinden van de kwaliteit van de school (fase 2). Wie
voortdurend alleen maar zelf (directie en leraren) de kwaliteit van de school beoordeelt, krijgt geen objectief beeld. Daarom is het van belang om (ook)
anderen naar de kwaliteit van de school te laten kijken. Te denken valt aan een beoordeling door de inspectie, een externe instantie, een
visitatiecommissie, een maatjesschool, ouders en/of leerlingen. Een school die de beoordeling van haar kwaliteit baseert op meerdere bronnen,
beschikt over een wat genuanceerder (objectiever) beeld van de werkelijkheid. Het bevragen van ouders/verzorgers, leerlingen of leraren (in hun rol
van werknemer) kan dus gepositioneerd worden in de tweede fase van kwaliteitszorg: vinden zij, dat de school waarmaakt wat ze belooft? Dit kan
gemeten worden met behulp van een ouder-, leerlingen- of lerarenvragenlijst.

De gehanteerde vragenlijst (WMK) is volledig afgestemd op het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs.

Meerkeuzevragen 2 vragen

Veiligheidsbeleving 4 vragen

Het optreden van de leraar 7 vragen

De opstelling van de leerling 4 vragen

Welbevinden 4 vragen

Fysieke veiligheid 4 vragen

Sociale veiligheid 4 vragen

Psychische veiligheid 4 vragen

Materiele zaken 4 vragen

Cijfers 3 vragen

De Vragenlijst bestaat in totaal uit 40 vragen.
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Gegevens

Schoolgegevens

School Openbare Basisschool de Pijler

Adres Fazant 1 (en5)

Postcode + Plaats 3299 BS Maasdam

Periode van afname

Deze Vragenlijst is afgenomen in de periode van 11 januari 2021 tot 30 juni 2021.

Aantal respondenten

Totaal aantal respondenten 68

Aantal afgerond 66

Responspercentage 97%

Waardering van het responspercentage

Een respons tot 16% Erg laag

Een respons tussen 16% en 34% Laag

Een respons tussen 34% en 50% Voldoende

Een respons tussen 50% en 70% Goed

Een respons boven 70% Uitstekend

Waardering van de scores

Een score tot 2,50 Onvoldoende

Een score tussen 2,50 en 3,00 Zwak (matig)

Een score tussen 3,00 en 3,25 Voldoende

Een score tussen 3,25 en 3,50 Ruim voldoende

Een score tussen 3,50 en 3,75 Goed

Een score tussen 3,75 en 4,00 Uitstekend

De norm is door de school ingesteld op 3,00. We gaan ervan uit, dat een verschil van meer dan 0,50 op de benchmark een significant verschil is. Een
sterk punt is een punt dat boven de 3,50 scoort. Een mogelijk verbeterpunt is een punt dat beneden de 3,00 scoort.

In de hierna volgende hoofdstukken worden steeds de uitslagen per indicator of beleidsterrein beschreven. Ieder hoofdstuk bestaat uit:

1. De uitslagen van een beleidsterrein of indicator

De vraag (stelling)

De gemiddelde score van eigen school (GSES)

De gemiddelde score van andere scholen (GSOS)

Het verschil tussen GSES en GSOS

De standaardafwijking
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Meerkeuzevragen

Ben je een jongen of een meisje?

Jongen 28

Meisje 32

In welke groep zit je?

Groep 5 13

Groep 6 14

Groep 7 17

Groep 8 19

Analyse

De verdeling over de leerjaren is redelijk verdeeld. Mooi dat de kinderen die het langst op school zitten de grootste stem hebben gehad in deze
enquête in absolute zin. 
Daarnaast is het responspercentage van 97% uitstekend te nomen en is de score van gemiddeld 3.66 goed. 
Daarmee kunnen we stellen dat we een veilig IKC vormen voor de kinderen waardoor zij zich kunnen richten op ontwikkelen, groeien en leren. 
Echter er zijn uitzonderingen tussen de leerlingen die aandacht behoeven.
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1 nooit (0,0%)

2 niet altijd (6,1%)

3 meestal wel (18,2%)

4 altijd (68,9%)

0 Niet van toepassing/weet niet (6,8%)

Veiligheidsbeleving: 
Gemiddelde score 3,67

87,1% scoort 3 of 4

Veiligheidsbeleving

GSES GSOS +/- DEV

3,67 3,59 +0,09 0,59

Ik voel me (…) veilig op het plein 3,62 3,52 +0,10 0,65

Ik voel me (…) veilig in de school 3,78 3,64 +0,14 0,48

Ik voel me (…) veilig in het lokaal 3,68 3,68 +0,01 0,55

Ik voel me (…) veilig tijdens het overblijven 3,60 3,47 +0,12 0,66

Sterke punten

Ik voel me (…) veilig in de school

Ik voel me (…) veilig in het lokaal

Ik voel me (…) veilig op het plein

Men is het eens over

Ik voel me (…) veilig in de school

Bespreekpunten

Ik voel me (…) veilig tijdens het overblijven

Ik voel me (…) veilig op het plein

Ik voel me (…) veilig in het lokaal

Analyse

Het overblijven en de veiligheid op het plein is verbeterd tov de vorige afname. 
De inspanningen en aandacht hiervoor van leerkrachten, directie en overblijfouders zijn daar debet aan. ook t.o.v. het landelijk gemiddelde scoren we
+0.12. 
Er zijn altijd kinderen die liever binnen zijn en zich daardoor minder veilig voelen buiten. Het zou mooi zijn als we hiervoor in de toekomst een modus
kunnen vinden.
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1 nooit (1,7%)

2 niet altijd (3,9%)

3 meestal wel (22,7%)

4 altijd (49,8%)

0 Niet van toepassing/weet niet (21,9%)

Het optreden van de leraar: 
Gemiddelde score 3,54

72,5% scoort 3 of 4

Het optreden van de leraar

GSES GSOS +/- DEV

3,54 3,31 +0,24 0,69

Mijn juf/meester treedt op als ik gepest word 3,64 3,32 +0,31 0,52

Mijn juf/meester treedt op als kinderen mij expres pijn doen 3,73 3,42 +0,31 0,53

Mijn juf/meester treedt op als anderen mij voor gek zetten 3,52 3,15 +0,38 0,58

Mijn juf/meester treedt op als ik bang ben voor andere kinderen 3,10 2,96 +0,14 1,04

Mijn juf/meester treedt op als andere kinderen aan mijn spullen zitten 3,41 3,09 +0,32 0,75

Mijn juf/meester treedt op als kinderen gepest worden 3,74 3,55 +0,19 0,48

Mijn juf/meester laat ruzies uitpraten 3,56 3,49 +0,07 0,68

Sterke punten

Mijn juf/meester treedt op als kinderen gepest worden

Mijn juf/meester treedt op als kinderen mij expres pijn doen

Mijn juf/meester treedt op als ik gepest word

Men is het eens over

Mijn juf/meester treedt op als kinderen gepest worden

Bespreekpunten

Mijn juf/meester treedt op als ik bang ben voor andere kinderen

Mijn juf/meester treedt op als andere kinderen aan mijn spullen zitten

Mijn juf/meester laat ruzies uitpraten

Analyse

De kinderen beleven dit positief en beter dan gemiddeld. Immers +0.24 boven het landelijk gemiddelde. Dat is mooi. 
Dat laat onverlet dat er wel verbeterpunten zijn, die door een enkeling als negatief gescoord wordt: 
- Mijn juf/meester treedt op als ik bang ben voor andere kinderen. 
- Mijn juf/meester treedt op als andere kinderen aan mijn spullen zitten. 
- Mijn juf/meester laat ruzies uitpraten. 
Het helpt dat leerkrachten zich hiervan bewust zijn en daardoor sneller benoemen waarom er op een bepaalde manier gehandeld wordt.
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1 nooit (2,3%)

2 niet altijd (7,6%)

3 meestal wel (27,3%)

4 altijd (56,1%)

0 Niet van toepassing/weet niet (6,8%)

De opstelling van de leerling: 
Gemiddelde score 3,47

83,3% scoort 3 of 4

De opstelling van de leerling

GSES GSOS +/- DEV

3,47 3,31 +0,16 0,75

Ik durf er iets van te zeggen als kinderen mij pesten 3,17 3,20 -0,03 1,04

Ik durf er iets van te zeggen als kinderen anderen pesten 3,54 3,23 +0,31 0,61

Ik help kinderen als ze gepest worden 3,39 3,18 +0,22 0,63

Ik houd me aan de regels tegen het pesten 3,75 3,59 +0,16 0,50

Sterke punten

Ik houd me aan de regels tegen het pesten

Ik durf er iets van te zeggen als kinderen anderen pesten

Bespreekpunten

Ik durf er iets van te zeggen als kinderen mij pesten

Ik help kinderen als ze gepest worden

Ik durf er iets van te zeggen als kinderen anderen pesten

Analyse

Op 'Ik durf er iets van te zeggen als kinderen mij pesten' scoort 21% een 1 of 2! 
Binnen de O van open moet er (meer) ruimte komen om hierover met elkaar van gedachten te wisselen. 
Zodat een ieder zich altijd veilig voelt te zeggen wat er speelt, een ander aan te spreken en open te zijn over zijn/haar gevoelens.
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1 nooit (1,1%)

2 niet altijd (6,4%)

3 meestal wel (25,0%)

4 altijd (64,8%)

0 Niet van toepassing/weet niet (2,7%)

Welbevinden: 
Gemiddelde score 3,58

89,8% scoort 3 of 4

Welbevinden

GSES GSOS +/- DEV

3,58 3,37 +0,20 0,67

Ik heb het naar mijn zin op school 3,44 3,17 +0,27 0,73

Ik heb het naar mijn zin in de klas 3,45 3,25 +0,20 0,68

Ik kan goed met andere kinderen in mijn klas opschieten 3,51 3,30 +0,21 0,73

Ik heb vriendjes en/of vriendinnetjes in mijn klas 3,89 3,77 +0,12 0,36

Sterke punten

Ik heb vriendjes en/of vriendinnetjes in mijn klas

Ik kan goed met andere kinderen in mijn klas opschieten

Men is het eens over

Ik heb vriendjes en/of vriendinnetjes in mijn klas

Bespreekpunten

Ik heb het naar mijn zin op school

Ik kan goed met andere kinderen in mijn klas opschieten

Ik heb het naar mijn zin in de klas

Analyse

11% scoort onvoldoende op 'Ik heb het naar mijn zin op school' en 'Ik kan goed met andere kinderen in mijn klas opschieten'. 
Dat is 1 op 10 kinderen, dat zijn er in elke groep minstens 2. 
Ook hier moeten we in gesprek nadrukkelijk po zoek naar wat maakt dat we dit kunnen verbeteren, ook al lijkt het gemiddelde van 3.58 en +0.20 op
het landelijk gemiddelde mooi.
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1 vaak (0,4%)

2 regelmatig (2,7%)

3 af en toe (20,1%)

4 nooit (71,2%)

0 Niet van toepassing/weet niet (5,7%)

Fysieke veiligheid: 
Gemiddelde score 3,72

91,3% scoort 3 of 4

Fysieke veiligheid

GSES GSOS +/- DEV

3,72 3,64 +0,07 0,53

Ik word geslagen en/of gestompt 3,67 3,62 +0,04 0,62

Ik word geschopt 3,67 3,64 +0,03 0,50

Ik word geknepen 3,84 3,72 +0,12 0,41

Andere kinderen doen mij expres pijn 3,69 3,59 +0,10 0,56

Sterke punten

Ik word geknepen

Andere kinderen doen mij expres pijn

Ik word geschopt

Men is het eens over

Ik word geknepen

Bespreekpunten

Ik word geslagen en/of gestompt

Andere kinderen doen mij expres pijn

Ik word geschopt

Analyse

De vraagstelling lijkt tegengesteld aan de score. Deze ligt ongeveer op het landelijk gemiddelde, +0.07. 
Dit wordt niet geaccepteerd. 
We gaan SNOR met elkaar om en accepteren dat m.n. jonge kinderen lerend zijn hierin. 
Zij moeten de kans krijgen zichzelf te verbeteren en wij, volwassenen, moeten het geduld opbrengen ander gedrag te bewerkstelligen door de
boodschap steeds te herhalen. 
Waarbij we uiteraard de grenzen van veiligheid voor andere kinderen hierbij betrokken waarborgen. 
We zoeken blijvend de dialoog met kinderen en ouders. 
Zie ook de vergelijkbare cijfers van sociale en psychische veiligheid en materiele zaken.
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1 vaak (0,8%)

2 regelmatig (3,0%)

3 af en toe (13,6%)

4 nooit (73,9%)

0 Niet van toepassing/weet niet (8,7%)

Sociale veiligheid: 
Gemiddelde score 3,76

87,5% scoort 3 of 4

Sociale veiligheid

GSES GSOS +/- DEV

3,76 3,63 +0,13 0,55

Ik word gepest 3,69 3,65 +0,04 0,64

Ik word uitgescholden 3,69 3,51 +0,18 0,61

Ik word buitengesloten 3,76 3,53 +0,23 0,50

Ik word digitaal gepest (Whatsapp, Facebook, Twitter) 3,91 3,88 +0,03 0,34

Sterke punten

Ik word digitaal gepest (Whatsapp, Facebook, Twitter)

Ik word buitengesloten

Ik word gepest

Men is het eens over

Ik word digitaal gepest (Whatsapp, Facebook, Twitter)

Ik word buitengesloten

Bespreekpunten

Ik word gepest

Ik word uitgescholden

Analyse

Zie analyse fysiek veiligheid.
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1 vaak (2,7%)

2 regelmatig (1,1%)

3 af en toe (11,7%)

4 nooit (79,2%)

0 Niet van toepassing/weet niet (5,3%)

Psychische veiligheid: 
Gemiddelde score 3,77

90,9% scoort 3 of 4

Psychische veiligheid

GSES GSOS +/- DEV

3,77 3,68 +0,08 0,61

Ik word uitgelachen 3,67 3,54 +0,13 0,69

Ik word belachelijk gemaakt 3,79 3,67 +0,12 0,60

Ik word voor gek gezet 3,72 3,69 +0,03 0,62

Ik word bedreigd 3,90 3,84 +0,06 0,47

Sterke punten

Ik word bedreigd

Ik word belachelijk gemaakt

Ik word voor gek gezet

Men is het eens over

Ik word bedreigd

Bespreekpunten

Ik word uitgelachen

Ik word voor gek gezet

Ik word belachelijk gemaakt

Analyse

Zie analyse fysieke veiligheid.
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1 vaak (0,8%)

2 regelmatig (0,8%)

3 af en toe (16,3%)

4 nooit (77,3%)

0 Niet van toepassing/weet niet (4,9%)

Materiele zaken: 
Gemiddelde score 3,79

93,6% scoort 3 of 4

Materiele zaken

GSES GSOS +/- DEV

3,79 3,65 +0,14 0,48

Andere kinderen vernielen mijn spullen 3,90 3,80 +0,10 0,30

Andere kinderen stelen mijn spullen 3,88 3,76 +0,12 0,33

Andere kinderen maken mijn spullen kwijt 3,79 3,68 +0,11 0,41

Andere kinderen zitten aan mijn spullen (als ik dat niet wil) 3,59 3,37 +0,22 0,70

Sterke punten

Andere kinderen vernielen mijn spullen

Andere kinderen stelen mijn spullen

Andere kinderen maken mijn spullen kwijt

Men is het eens over

Andere kinderen vernielen mijn spullen

Andere kinderen stelen mijn spullen

Andere kinderen maken mijn spullen kwijt

Bespreekpunten

Andere kinderen zitten aan mijn spullen (als ik dat niet wil)

Analyse

'Andere kinderen zitten aan mijn spullen (als ik dat niet wil)' scoort 6% 1 en 2, wel +0.22 tov het landelijk gemiddelde. 
Dit heeft met weerbaarheid én incasseringsvermogen te maken. 
Beide verdienen dus onze aandacht. 
Zie verder analyse fysieke veiligheid.
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8,8

9,0

8,7

Cijfers

Ik voel me veilig op school; ik geef de school voor veiligheid het cijfer

Ik heb het naar mijn zin op school; ik geef de school het cijfer

Heb je nog opmerkingen

1. ha ik ben heel gek lol .nl

2. Het was best een leuke vragenlijst

3. Ik vindt het een hele leuke en fijne school.En ik wil er eigenlijk niet weg.En ik heb veel vrienden en vriendinnen.

4. nee

5. niet echt wat te zeggen

6. ik heb het soms niet naar me zin op school omdat het groepje van Daan - Sophie - Levi P. - Merle veel kletst en daardoor kan ik soms
niet goed werken

7. nee

8. ik vind het top juffen !

9. ik vind de juffen de aller beste !!

10. Ja ik heb het me zin op school soms voel ik me niet fijn

11. Echt een super leuke school! Als je een school kiest zou ik deze doen. groetjes Yaro

12. jufen moeten zorgen dat je mag voetbalen bij de schomels

13. bij : ik voel me veilig op school geef ik een 8 wand ik word soms gepest (geslagen geschopt) door sem..

14. ik heb meestal wel zin in school maar soms wil ik wel eens uitslapen ;)

15. Ga zo door!!

16. DE juffen kunnen misschien wat meer op roddelen letten

17. ik heb het erg naar mijn zin hier op school 
het is hier erg gezelig. 
de juffen zijn ook super lief.

groetjes, ;D 
anoniem

18. het is een mooie school

19. ik voel me veilig op school

20. als ik een beetje angstig kijk dan moet je er eigelijk its aan doen meschien kan je dan even met mijn moeder praten

21. het is gewoon een fijne school met leuke juffen / meesters.

22. ik ben snel afgelijt.

23. ik woort uitgescholden

24. het is de beste school waar ik op heb gezeten

25. sunrise word vandaag misschien verkocht :( en daarom is het vandaag iets anders dan normaal
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Analyse

De school genereert mooie cijfers van de leerlingen. 
Echter het streven van de school is dat we een optimaal pedagogisch klimaat scheppen waarin iedereen floreert.

15

Openbare Basisschool de Pijler



Uitslagen m.b.t. de verschillende beleidsterreinen

Beleidsterrein GSES GSOS +/- DEV

Veiligheidsbeleving 3,67 3,59 +0,09 0,59

Het optreden van de leraar 3,54 3,31 +0,24 0,69

De opstelling van de leerling 3,47 3,31 +0,16 0,75

Welbevinden 3,58 3,37 +0,20 0,67

Fysieke veiligheid 3,72 3,64 +0,07 0,53

Sociale veiligheid 3,76 3,63 +0,13 0,55

Psychische veiligheid 3,77 3,68 +0,08 0,61

Materiele zaken 3,79 3,65 +0,14 0,48
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Slotconclusies

Openbare Basisschool de Pijler scoort als school een 3,66. Daarmee scoort de school goed.

De respons op de Vragenlijst was 97%: 66 van de 68 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is uitstekend; de Vragenlijst
werd door heel veel respondenten ingevuld. Daardoor geven de uitslagen een zeer betrouwbaar beeld van de mening van de respondenten.

Kinderen voelen zich veilig. 
Dat zien we terug in de resultaten. 
Dit klimaat vasthouden doen we samen middels SNOR. 
De werkgroep gedrag maakt hiervoor jaarlijks een plan van aanpak, met accenten waardoor we ons steeds door ontwikkelen.

Waardering van de vragen

Onvoldoende (score tot 2,50) 0 0,0%

Zwak (matig) (score tussen 2,50 en 3,00) 0 0,0%

Voldoende (score tussen 3,00 en 3,25) 2 5,0%

Ruim voldoende (score tussen 3,25 en 3,50) 4 10,0%

Goed (score tussen 3,50 en 3,75) 18 45,0%

Uitstekend (score tussen 3,75 en 4,00) 13 32,5%

Hoogste en laagste scores
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Beleidsterrein GSES

Veiligheidsbeleving

Ik voel me (…) veilig in de school 3,78

Ik voel me (…) veilig tijdens het overblijven 3,60

Het optreden van de leraar

Mijn juf/meester treedt op als kinderen gepest worden 3,74

Mijn juf/meester treedt op als ik bang ben voor andere kinderen 3,10

De opstelling van de leerling

Ik houd me aan de regels tegen het pesten 3,75

Ik durf er iets van te zeggen als kinderen mij pesten 3,17

Welbevinden

Ik heb vriendjes en/of vriendinnetjes in mijn klas 3,89

Ik heb het naar mijn zin op school 3,44

Fysieke veiligheid

Ik word geknepen 3,84

Ik word geslagen en/of gestompt 3,67

Sociale veiligheid

Ik word digitaal gepest (Whatsapp, Facebook, Twitter) 3,91

Ik word uitgescholden 3,69

Psychische veiligheid

Ik word bedreigd 3,90

Ik word uitgelachen 3,67

Materiele zaken

Andere kinderen vernielen mijn spullen 3,90

Andere kinderen zitten aan mijn spullen (als ik dat niet wil) 3,59
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vragenlijst ouders 2020-2021 DHS
Uitslagen Vragenlijst
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Inleiding

In dit rapport worden de resultaten beschreven van de vragenlijst ouders 2020-2021 DHS van Openbare Basisschool de Pijler. De gebruikte vragenlijst
is afkomstig van het kwaliteitszorgsysteem WMK (Werken Met Kwaliteit), een coproductie van:

Bos Onderwijs Consultancy te Ede (Cees Bos, auteur)

Koninklijke Van Gorcum te Assen (uitgever)

Kwest Online te Zuidwolde (automatiseerder)
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De vragenlijst

Kwaliteitszorg is: zorgen voor kwaliteit. Scholen die dat systematisch doen, stellen zichzelf permanent de volgende vragen:

1. Wat beloven wij? Welke kwaliteit kunnen alle betrokkenen verwachten?

2. Doen we wat we beloven? En hoe meten we dat?

3. Welke kwaliteit moeten we vasthouden (borgen)?

4. Welke aspecten willen we verbeteren? En: Hoe pakken we dat aan?

Als een school haar kwaliteit heeft vastgesteld (fase 1), is het zaak te meten wat anderen vinden van de kwaliteit van de school (fase 2). Wie
voortdurend alleen maar zelf (directie en leraren) de kwaliteit van de school beoordeelt, krijgt geen objectief beeld. Daarom is het van belang om (ook)
anderen naar de kwaliteit van de school te laten kijken. Te denken valt aan een beoordeling door de inspectie, een externe instantie, een
visitatiecommissie, een maatjesschool, ouders en/of leerlingen. Een school die de beoordeling van haar kwaliteit baseert op meerdere bronnen,
beschikt over een wat genuanceerder (objectiever) beeld van de werkelijkheid. Het bevragen van ouders/verzorgers, leerlingen of leraren (in hun rol
van werknemer) kan dus gepositioneerd worden in de tweede fase van kwaliteitszorg: vinden zij, dat de school waarmaakt wat ze belooft? Dit kan
gemeten worden met behulp van een ouder-, leerlingen- of lerarenvragenlijst.

De gehanteerde vragenlijst (WMK) is volledig afgestemd op het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs.

Kwaliteit 2 vragen

Schoolklimaat 2 vragen

Veiligheid 2 vragen

Welbevinden 2 vragen

Pedagogisch handelen 2 vragen

Lesgeven 2 vragen

Ondersteuning leerlingen 2 vragen

Informatie 2 vragen

Rapportcijfer 1 vragen

De Vragenlijst bestaat in totaal uit 17 vragen.
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Gegevens

Schoolgegevens

School Openbare Basisschool de Pijler

Adres Fazant 1 (en5)

Postcode + Plaats 3299 BS Maasdam

Periode van afname

Deze Vragenlijst is afgenomen in de periode van 11 januari 2021 tot 31 mei 2021.

Aantal respondenten

Totaal aantal respondenten 94

Aantal afgerond 49

Responspercentage 52%

Waardering van het responspercentage

Een respons tot 16% Erg laag

Een respons tussen 16% en 34% Laag

Een respons tussen 34% en 50% Voldoende

Een respons tussen 50% en 70% Goed

Een respons boven 70% Uitstekend

Waardering van de scores

Een score tot 2,50 Onvoldoende

Een score tussen 2,50 en 3,00 Zwak (matig)

Een score tussen 3,00 en 3,25 Voldoende

Een score tussen 3,25 en 3,50 Ruim voldoende

Een score tussen 3,50 en 3,75 Goed

Een score tussen 3,75 en 4,00 Uitstekend

De norm is door de school ingesteld op 3,00. We gaan ervan uit, dat een verschil van meer dan 0,50 op de benchmark een significant verschil is. Een
sterk punt is een punt dat boven de 3,50 scoort. Een mogelijk verbeterpunt is een punt dat beneden de 3,00 scoort.

In de hierna volgende hoofdstukken worden steeds de uitslagen per indicator of beleidsterrein beschreven. Ieder hoofdstuk bestaat uit:

1. De uitslagen van een beleidsterrein of indicator

De vraag (stelling)

De gemiddelde score van eigen school (GSES)

De gemiddelde score van andere scholen (GSOS)

Het verschil tussen GSES en GSOS

De standaardafwijking
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1 -- (2,0%)

2 - (9,2%)

3 + (52,0%)

4 ++ (36,7%)

0 Niet van toepassing/weet niet (0,0%)

Kwaliteit: 
Gemiddelde score 3,23

88,8% scoort 3 of 4

Kwaliteit

GSES GSOS +/- DEV

3,23 3,40 -
0,17 0,70

Ik vind de school van mijn zoon/dochter een goede school 3,14 3,34 -
0,20 0,73

Ik vind de leraar van mijn zoon/dochter een goede leraar 3,33 3,46 -
0,14 0,65

Bespreekpunten

Ik vind de school van mijn zoon/dochter een goede school

Ik vind de leraar van mijn zoon/dochter een goede leraar

Analyse

Op 'Ik vind de school van mijn zoon/dochter een goede school' scoort 12% een 1 of een 2. 
M.n. de 1 door 4 % is zorgelijk. 
Bovendien is deze score ook 0.20 onder het landelijk gemiddelde. 
Aan de andere kant is het lastig het iedereen naar de zin te maken. 
We willen achterhalen wat er moet verbeteren, wat ouders niet goed vinden. 
Wat maakt een school in de ogen van ouders goed?

5

Openbare Basisschool de Pijler



1 -- (2,0%)

2 - (1,0%)

3 + (36,7%)

4 ++ (57,1%)

0 Niet van toepassing/weet niet (3,1%)

Schoolklimaat: 
Gemiddelde score 3,54

93,9% scoort 3 of 4

Schoolklimaat

GSES GSOS +/- DEV

3,54 3,25 +0,28 0,63

Ik vind de school van mijn zoon/dochter een gezellige school 3,30 3,33 -0,03 0,71

Ik vind dat de school van mijn zoon/dochter er verzorgd uitziet 3,77 3,18 +0,59 0,42

Sterke punten

Ik vind dat de school van mijn zoon/dochter er verzorgd uitziet

Men is het eens over

Ik vind dat de school van mijn zoon/dochter er verzorgd uitziet

Bespreekpunten

Ik vind de school van mijn zoon/dochter een gezellige school

Analyse

De hoge score voor de verzorging is uiteraard te wijten aan het prachtige nieuwe gebouw met compleet nieuwe inrichting. 
6% van de respondenten vindt de school niet gezellig. 
Ook de medewerkers scoren dit lager dan het landelijk gemiddelde. 
De kinderen scoren hoger en zelfs +0.24 t.o.v. het landelijke gemiddelde. 
Gezelligheid is een subjectieve factor, lastig te meten en daardoor lastig te verbeteren. 
Bovendien gaat het in deze om sfeer of om uiterlijke kenmerken?
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1 -- (3,1%)

2 - (9,2%)

3 + (40,8%)

4 ++ (29,6%)

0 Niet van toepassing/weet niet (17,3%)

Veiligheid: 
Gemiddelde score 3,17

70,4% scoort 3 of 4

Veiligheid

GSES GSOS +/- DEV

3,17 3,23 -
0,06 0,77

Mijn zoon/dochter voelt zich veilig op school 3,33 3,43 -
0,11 0,68

Ik vind dat de leraren effectief optreden als kinderen gepest worden 2,94 2,95 -
0,02 0,83

Mogelijke verbeterpunten

Ik vind dat de leraren effectief optreden als kinderen gepest worden

Bespreekpunten

Ik vind dat de leraren effectief optreden als kinderen gepest worden

Mijn zoon/dochter voelt zich veilig op school

Analyse

'Ik vind dat de leraren effectief optreden als kinderen gepest worden' scoort onvoldoende. Dit getal is mede zo laag omdat 35% heeft ingevuld niet van
toepassing. Dat merk ik aan als positief. 16% geeft een 1 of 2, dat is negatief. 
Deze ervaring wordt landelijk op dezelfde manier ingeschat, nl. 2.95. 
Mogelijk heeft dit te maken met het verschil tussen erbij zijn of uitgaan van de verhalen van kinderen. Dat is een groot verschil in sommige gevallen. 
De kinderen scoren dit item op 3.81, dat is +0.57 vergeleken met het landelijk gemiddelde van alle kinderen. 
Er zit dus veel verschil in de ervaringen. 
De leerlingen geven zelf ook aan zich veilig te voelen, door 3.72, ook +0.25 boven het landelijk gemiddelde. 
Het is zaak ouders goed te blijven informeren, waardoor zij een reëler beeld krijgen over pesten op school.
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1 -- (0,0%)

2 - (2,0%)

3 + (43,9%)

4 ++ (50,0%)

0 Niet van toepassing/weet niet (4,1%)

Welbevinden: 
Gemiddelde score 3,50

93,9% scoort 3 of 4

Welbevinden

GSES GSOS +/- DEV

3,50 3,45 +0,05 0,54

Mijn zoon/dochter vindt het fijn om naar school te gaan 3,49 3,43 +0,06 0,54

Mijn zoon/dochter heeft het naar zijn/haar zin op school 3,51 3,46 +0,05 0,54

Sterke punten

Mijn zoon/dochter heeft het naar zijn/haar zin op school

Bespreekpunten

Mijn zoon/dochter vindt het fijn om naar school te gaan

Mijn zoon/dochter heeft het naar zijn/haar zin op school

Analyse

Deze cijfers geven aan dat ook ouders tevreden zijn over het naar school gaan van hun kinderen. 
Zij zijn het daarmee eens met hun kinderen, die geven hiervoor een 3.51. Die uitslag staat voor goed.
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1 -- (0,0%)

2 - (5,1%)

3 + (52,0%)

4 ++ (39,8%)

0 Niet van toepassing/weet niet (3,1%)

Pedagogisch handelen: 
Gemiddelde score 3,36

91,8% scoort 3 of 4

Pedagogisch handelen

GSES GSOS +/- DEV

3,36 3,53 -
0,17 0,58

Ik vind de leraar van mijn zoon/dochter een aardige leraar voor de leerlingen 3,33 3,55 -
0,21 0,62

Ik vind dat de leraar van mijn zoon/dochter op een prettige manier met mijn kind
omgaat 3,38 3,52 -

0,13 0,53

Bespreekpunten

Ik vind de leraar van mijn zoon/dochter een aardige leraar voor de leerlingen

Ik vind dat de leraar van mijn zoon/dochter op een prettige manier met mijn kind omgaat

Analyse

Ouders scoren dit onder het landelijk gemiddelde, gemiddeld -0.17 op beide punten. 
Tijdens een audit, uitgevoerd in oktober, kwam het pedagogisch handelen als ruim voldoende uit de analyse van data en klassenbezoeken. 
De leerlingen geven school gemiddeld 3.83. Bijna +0.50 t.o.v. hun ouders, dat is een significant verschil tussen ouders en leerlingen. 
De beleving van ouders en kinderen is groot. 
Aangezien het om de kinderen gaat is deze uitslag positief. 
School zal moeten investeren in de informatievoorziening naar ouders hierover om dit te verbeteren.
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1 -- (1,0%)

2 - (7,1%)

3 + (51,0%)

4 ++ (33,7%)

0 Niet van toepassing/weet niet (7,1%)

Lesgeven: 
Gemiddelde score 3,26

84,7% scoort 3 of 4

Lesgeven

GSES GSOS +/- DEV

3,26 3,39 -
0,12 0,64

Ik vind dat de leraar van mijn zoon/dochter goed lesgeeft 3,34 3,43 -
0,09 0,60

Ik vind dat de leraar van mijn zoon/dochter mijn kind veel leert 3,19 3,34 -
0,15 0,67

Bespreekpunten

Ik vind dat de leraar van mijn zoon/dochter mijn kind veel leert

Ik vind dat de leraar van mijn zoon/dochter goed lesgeeft

Analyse

Tijdens de audit werden de didactische vaardigheden als voldoende aangemerkt. Dat komt overeen. Landelijk gemiddelde is +0.09. 
Opmerkelijk is dat 10% weet niet scoort. We organiseren jaarlijks kijkochtenden, waarop ouders in de groep mogen meekijken naar de lessen. 
De ll. scoren dit op 3.83. Dat is +0.20 boven het landelijk gemiddelde. 
Ook de leerkrachten zijn kritisch op zichzelf en elkaar met 3.32. Dat is ongeveer op het landelijk gemiddelde met -0.06.
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1 -- (4,1%)

2 - (4,1%)

3 + (43,9%)

4 ++ (25,5%)

0 Niet van toepassing/weet niet (22,4%)

Ondersteuning leerlingen: 
Gemiddelde score 3,17

69,4% scoort 3 of 4

Ondersteuning leerlingen

GSES GSOS +/- DEV

3,17 3,24 -
0,07 0,75

Ik vind dat de leraar van mijn zoon/dochter mijn kind voldoende helpt als hij/zij iets
niet (zo snel) begrijpt 3,18 3,27 -

0,09 0,67

Ik vind dat de leraar van mijn zoon/dochter voldoende extra hulp geeft als dat nodig
is 3,16 3,22 -

0,05 0,82

Bespreekpunten

Ik vind dat de leraar van mijn zoon/dochter voldoende extra hulp geeft als dat nodig is

Ik vind dat de leraar van mijn zoon/dochter mijn kind voldoende helpt als hij/zij iets niet (zo snel) begrijpt

Analyse

Geen grote afwijkingen tov het landelijk gemiddelde. 
Bij beide onderdelen 8% negatief. 
Opvallend is het grote aantal weet niet/niet van toepassing, namelijk gemiddeld 22%. 
Leerlingen scoren opnieuw +0.26 tov landelijk gemiddelde en wel 3.75.
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1 -- (6,1%)

2 - (24,5%)

3 + (48,0%)

4 ++ (21,4%)

0 Niet van toepassing/weet niet (0,0%)

Informatie : 
Gemiddelde score 2,85

69,4% scoort 3 of 4

Informatie

GSES GSOS +/- DEV

2,85 3,04 -
0,19 0,83

Ik vind dat de school mij voldoende informeert over de dagelijkse gang van zaken 3,00 3,11 -
0,11 0,81

Ik vind dat de school mij voldoende informeert over de ontwikkeling van mijn kind 2,69 2,97 -
0,28 0,81

Mogelijke verbeterpunten

Ik vind dat de school mij voldoende informeert over de ontwikkeling van mijn kind

Bespreekpunten

Ik vind dat de school mij voldoende informeert over de ontwikkeling van mijn kind

Ik vind dat de school mij voldoende informeert over de dagelijkse gang van zaken

Analyse

Uit alle bovenstaande zaken blijkt de informatievoorziening te moeten worden verbeterd. 
De algemene en die gericht op de ontwikkeling van de kinderen. 
Voor ons als school is het lastig te achterhalen wat ouders voldoende informatievoorziening vinden omdat voor ons veel vanzelfsprekend is. 
Met de MR gaan we bespreken hoe we dit kunnen verbeteren. 
Eén mogelijkheid voor de laatste is het open zetten van Parnassys. 
Waardoor methode gebonden toet- en niet methode gebonden toets uitslagen zichtbaar zijn voor ouders. 
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7,3

7,3

Rapportcijfer

Ik geef de school het rapportcijfer

Analyse

Mooie vooruitgang t.o.v. 2019, toen een 7.
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Uitslagen m.b.t. de verschillende beleidsterreinen

Beleidsterrein GSES GSOS +/- DEV

Kwaliteit 3,23 3,40 -0,17 0,70

Schoolklimaat 3,54 3,25 +0,28 0,63

Veiligheid 3,17 3,23 -0,06 0,77

Welbevinden 3,50 3,45 +0,05 0,54

Pedagogisch handelen 3,36 3,53 -0,17 0,58

Lesgeven 3,26 3,39 -0,12 0,64

Ondersteuning leerlingen 3,17 3,24 -0,07 0,75

Informatie 2,85 3,04 -0,19 0,83
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Slotconclusies

Openbare Basisschool de Pijler scoort als school een 3,26. Daarmee scoort de school ruim voldoende.

De respons op de Vragenlijst was 52%: 49 van de 94 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is goed; de Vragenlijst werd
door veel respondenten ingevuld. Daardoor krijgt de school een heel goed beeld van haar kwaliteit.

Met 52% responspercentage score we goed. De grens met voldoende ligt op 50%. De gemiddelde score is 3,26, dat is ruim voldoende. 
In 2019 was het responspercentage 36%, dat is voldoende en was de gemiddelde score 3,13. 
De school heeft de tevredenheid vergroot bij de ouders in de afgelopen 2 jaar. 
Op bijna alle punten scoort de school lager dan het landelijk gemiddelde. 
De afwijking is het grootst bij 'Ik vind dat de school mij voldoende informeert over de ontwikkeling van mijn kind', te weten -0.28. 
Tevens is dit onderdeel de zwakste score, 2.69. 30,6 % scoort een 1 of 2.

'Ik vind de leraar van mijn zoon/dochter een aardige leraar voor mijn kinderen' scoort daarna het minst tov het landelijk gemiddelde. Deze is -0.21. De
score is 3,33, dat is wel ruim voldoende. 
Positief t.o.v. het landelijk gemiddelde scoort de verzorging van de school, te weten +0,59. Dat is zeker het gevolg van het betrekken van een
spiksplinternieuw gebouw op 31 aug. j.l. 
En 'mijn zoon/dochter vindt het fijn om naar school te gaan en mijn zoon/dochter heeft het naar zijn/haar zin op school' scoort op het landelijk
gemiddelde (+0.05). 
De leerlingen daarentegen scoren fors hoger dan het landelijk gemiddelde en dan hun ouders (zie analyse leerling tevredenheid).

Waardering van de vragen

Onvoldoende (score tot 2,50) 0 0,0%

Zwak (matig) (score tussen 2,50 en 3,00) 2 11,8%

Voldoende (score tussen 3,00 en 3,25) 5 29,4%

Ruim voldoende (score tussen 3,25 en 3,50) 7 41,2%

Goed (score tussen 3,50 en 3,75) 1 5,9%

Uitstekend (score tussen 3,75 en 4,00) 2 11,8%

Hoogste en laagste scores
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Beleidsterrein GSES

Kwaliteit

Ik vind de leraar van mijn zoon/dochter een goede leraar 3,33

Ik vind de school van mijn zoon/dochter een goede school 3,14

Schoolklimaat

Ik vind dat de school van mijn zoon/dochter er verzorgd uitziet 3,77

Ik vind de school van mijn zoon/dochter een gezellige school 3,30

Veiligheid

Mijn zoon/dochter voelt zich veilig op school 3,33

Ik vind dat de leraren effectief optreden als kinderen gepest worden 2,94

Welbevinden

Mijn zoon/dochter heeft het naar zijn/haar zin op school 3,51

Mijn zoon/dochter vindt het fijn om naar school te gaan 3,49

Pedagogisch handelen

Ik vind dat de leraar van mijn zoon/dochter op een prettige manier met mijn kind omgaat 3,38

Ik vind de leraar van mijn zoon/dochter een aardige leraar voor de leerlingen 3,33

Lesgeven

Ik vind dat de leraar van mijn zoon/dochter goed lesgeeft 3,34

Ik vind dat de leraar van mijn zoon/dochter mijn kind veel leert 3,19

Ondersteuning leerlingen

Ik vind dat de leraar van mijn zoon/dochter mijn kind voldoende helpt als hij/zij iets niet (zo snel) begrijpt 3,18

Ik vind dat de leraar van mijn zoon/dochter voldoende extra hulp geeft als dat nodig is 3,16

Informatie

Ik vind dat de school mij voldoende informeert over de dagelijkse gang van zaken 3,00

Ik vind dat de school mij voldoende informeert over de ontwikkeling van mijn kind 2,69
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vragenlijst leerlingen 2020-2021 DHS
Uitslagen Vragenlijst

Openbare Basisschool de Pijler



Inleiding

In dit rapport worden de resultaten beschreven van de vragenlijst leerlingen 2020-2021 DHS van Openbare Basisschool de Pijler. De gebruikte
vragenlijst is afkomstig van het kwaliteitszorgsysteem WMK (Werken Met Kwaliteit), een coproductie van:

Bos Onderwijs Consultancy te Ede (Cees Bos, auteur)

Koninklijke Van Gorcum te Assen (uitgever)

Kwest Online te Zuidwolde (automatiseerder)
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De vragenlijst

Kwaliteitszorg is: zorgen voor kwaliteit. Scholen die dat systematisch doen, stellen zichzelf permanent de volgende vragen:

1. Wat beloven wij? Welke kwaliteit kunnen alle betrokkenen verwachten?

2. Doen we wat we beloven? En hoe meten we dat?

3. Welke kwaliteit moeten we vasthouden (borgen)?

4. Welke aspecten willen we verbeteren? En: Hoe pakken we dat aan?

Als een school haar kwaliteit heeft vastgesteld (fase 1), is het zaak te meten wat anderen vinden van de kwaliteit van de school (fase 2). Wie
voortdurend alleen maar zelf (directie en leraren) de kwaliteit van de school beoordeelt, krijgt geen objectief beeld. Daarom is het van belang om (ook)
anderen naar de kwaliteit van de school te laten kijken. Te denken valt aan een beoordeling door de inspectie, een externe instantie, een
visitatiecommissie, een maatjesschool, ouders en/of leerlingen. Een school die de beoordeling van haar kwaliteit baseert op meerdere bronnen,
beschikt over een wat genuanceerder (objectiever) beeld van de werkelijkheid. Het bevragen van ouders/verzorgers, leerlingen of leraren (in hun rol
van werknemer) kan dus gepositioneerd worden in de tweede fase van kwaliteitszorg: vinden zij, dat de school waarmaakt wat ze belooft? Dit kan
gemeten worden met behulp van een ouder-, leerlingen- of lerarenvragenlijst.

De gehanteerde vragenlijst (WMK) is volledig afgestemd op het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs.

Kwaliteit 2 vragen

Schoolklimaat 2 vragen

Veiligheid 2 vragen

Welbevinden 2 vragen

Pedagogisch handelen 2 vragen

Lesgeven 2 vragen

Ondersteuning leerlingen 2 vragen

Informatie 2 vragen

Rapportcijfer 1 vragen

De Vragenlijst bestaat in totaal uit 17 vragen.
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Gegevens

Schoolgegevens

School Openbare Basisschool de Pijler

Adres Fazant 1 (en5)

Postcode + Plaats 3299 BS Maasdam

Periode van afname

Deze Vragenlijst is afgenomen in de periode van 11 januari 2021 tot 31 mei 2021.

Aantal respondenten

Totaal aantal respondenten 68

Aantal afgerond 60

Responspercentage 88%

Waardering van het responspercentage

Een respons tot 16% Erg laag

Een respons tussen 16% en 34% Laag

Een respons tussen 34% en 50% Voldoende

Een respons tussen 50% en 70% Goed

Een respons boven 70% Uitstekend

Waardering van de scores

Een score tot 2,50 Onvoldoende

Een score tussen 2,50 en 3,00 Zwak (matig)

Een score tussen 3,00 en 3,25 Voldoende

Een score tussen 3,25 en 3,50 Ruim voldoende

Een score tussen 3,50 en 3,75 Goed

Een score tussen 3,75 en 4,00 Uitstekend

De norm is door de school ingesteld op 3,00. We gaan ervan uit, dat een verschil van meer dan 0,50 op de benchmark een significant verschil is. Een
sterk punt is een punt dat boven de 3,50 scoort. Een mogelijk verbeterpunt is een punt dat beneden de 3,00 scoort.

In de hierna volgende hoofdstukken worden steeds de uitslagen per indicator of beleidsterrein beschreven. Ieder hoofdstuk bestaat uit:

1. De uitslagen van een beleidsterrein of indicator

De vraag (stelling)

De gemiddelde score van eigen school (GSES)

De gemiddelde score van andere scholen (GSOS)

Het verschil tussen GSES en GSOS

De standaardafwijking
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1 -- (0,0%)

2 - (0,0%)

3 + (20,8%)

4 ++ (79,2%)

0 Niet van toepassing/weet niet (0,0%)

Kwaliteit: 
Gemiddelde score 3,79

100,0% scoort 3 of 4

Kwaliteit

GSES GSOS +/- DEV

3,79 3,54 +0,26 0,41

Ik vind onze school een goede school 3,77 3,46 +0,31 0,42

Ik vind mijn leraar een goede leraar 3,82 3,62 +0,20 0,39

Sterke punten

Ik vind mijn leraar een goede leraar

Ik vind onze school een goede school

Men is het eens over

Ik vind mijn leraar een goede leraar

Ik vind onze school een goede school

Analyse

Er heerst een grote tevredenheid onder de leerlingen in groep 5 t/m 8 over de kwaliteit van lesgeven. 
De leerlingen zijn blij met de leraren. 
'Ik vind onze school een goede school' is +0.31 gescoord door de leerlingen tov het landelijk gemiddelde. 
De leraar scoort 0.20 boven het landelijk gemiddelde.
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1 -- (0,8%)

2 - (3,3%)

3 + (20,0%)

4 ++ (74,2%)

0 Niet van toepassing/weet niet (1,7%)

Schoolklimaat: 
Gemiddelde score 3,70

94,2% scoort 3 of 4

Schoolklimaat

GSES GSOS +/- DEV

3,70 3,30 +0,40 0,57

Ik vind onze school een gezellige school 3,66 3,41 +0,25 0,63

Ik vind dat onze school er netjes uitziet 3,75 3,20 +0,55 0,51

Sterke punten

Ik vind dat onze school er netjes uitziet

Ik vind onze school een gezellige school

Bespreekpunten

Ik vind onze school een gezellige school

Ik vind dat onze school er netjes uitziet

Analyse

Ik vind dat onze school er netjes uit ziet vertoont een significant verschil met het landelijk gemiddelde van +0.55. 
In principe is dit een prachtige score. 
Echter 4% geeft het schoolklimaat een onvoldoende en 2% weet het niet. 
De score laat zien dat er een groot verschil kan zitten in ervaring en beleving van kinderen 
Dat vraagt om een onderzoek hiernaar.
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1 -- (0,0%)

2 - (2,5%)

3 + (17,5%)

4 ++ (78,3%)

0 Niet van toepassing/weet niet (1,7%)

Veiligheid: 
Gemiddelde score 3,77

95,8% scoort 3 of 4

Veiligheid

GSES GSOS +/- DEV

3,77 3,36 +0,41 0,48

Ik voel me veilig op school 3,73 3,47 +0,26 0,52

Ik vind dat de leraren optreden als er kinderen gepest worden 3,81 3,24 +0,57 0,43

Sterke punten

Ik vind dat de leraren optreden als er kinderen gepest worden

Ik voel me veilig op school

Men is het eens over

Ik vind dat de leraren optreden als er kinderen gepest worden

Bespreekpunten

Ik voel me veilig op school

Analyse

Ook hier zien we een hele mooie score. 
Met opnieuw een significant verschil van +0.57 t.o.v. het landelijk gemiddelde bij 'Ik vind dat de leraren optreden als er kinderen gepest worden'. 
Maar ook 3% geeft aan die veiligheid niet te voelen. 
We streven naar 100% veiligheid van personeel, leerlingen en ouders. 
Dit is een onderdeel van SNOR met elkaar omgaan en wordt regelmatig besproken individueel, in de klas en op school. 
Wellicht heeft dit opnieuw extra aandacht nodig. 
Misschien heeft de onveiligheid te maken met de herstart van school en het onwetend zijn van kunnen we nu op school blijven of hangt er weer een
sluiting boven ons hoofd.
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1 -- (3,3%)

2 - (5,0%)

3 + (28,3%)

4 ++ (61,7%)

0 Niet van toepassing/weet niet (1,7%)

Welbevinden: 
Gemiddelde score 3,51

90,0% scoort 3 of 4

Welbevinden

GSES GSOS +/- DEV

3,51 3,22 +0,29 0,74

Ik vind het fijn om naar school te gaan 3,37 3,13 +0,24 0,82

Ik heb het naar mijn zin op school 3,64 3,31 +0,33 0,63

Sterke punten

Ik heb het naar mijn zin op school

Bespreekpunten

Ik vind het fijn om naar school te gaan

Ik heb het naar mijn zin op school

Analyse

Welbevinden scoort +0.29 boven het landelijk gemiddelde, maar 8% scoort negatief en 2% weet het niet. 
Dat betekent dat bij 10% van de leerlingen het welbevinden verbeterd mkanoet. 
Opnieuw geldt dat in gesprek gaan met de leerlingen van groot belang is om te achterhalen wat er speelt, waardoor dit gevoel er is en hoe we dat
kunne verbeteren voor de leerling. 
De kind gesprekken die we houden na de LOVS toetsafname zijn hier uitermate geschikt voor. Dezelfde vragen kunnen gesteld worden als in de
tevredenheidslijsten staan, dus: 
Vind je het fijn om naar school te gaan? 
Heb je het naar je zin op school?
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1 -- (0,0%)

2 - (0,0%)

3 + (15,8%)

4 ++ (80,0%)

0 Niet van toepassing/weet niet (4,2%)

Pedagogisch handelen: 
Gemiddelde score 3,83

95,8% scoort 3 of 4

Pedagogisch handelen

GSES GSOS +/- DEV

3,83 3,65 +0,18 0,37

Ik vind mijn leraar een aardige leraar 3,86 3,68 +0,18 0,34

Ik vind dat mijn leraar op een prettige manier met mij omgaat 3,81 3,62 +0,19 0,39

Sterke punten

Ik vind mijn leraar een aardige leraar

Ik vind dat mijn leraar op een prettige manier met mij omgaat

Men is het eens over

Ik vind mijn leraar een aardige leraar

Ik vind dat mijn leraar op een prettige manier met mij omgaat

Analyse

Ook ten opzichte van het landelijk gemiddelde is dit een hoge score. 
We zijn blij dat dit, de basis van ons handelen, door de kinderen zo prettig wordt ervaren.
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1 -- (0,8%)

2 - (0,0%)

3 + (14,2%)

4 ++ (84,2%)

0 Niet van toepassing/weet niet (0,8%)

Lesgeven: 
Gemiddelde score 3,83

98,3% scoort 3 of 4

Lesgeven

GSES GSOS +/- DEV

3,83 3,63 +0,20 0,44

Ik vind dat mijn leraar goed lesgeeft 3,86 3,66 +0,20 0,34

Ik vind dat mijn leraar mij veel leert 3,80 3,60 +0,20 0,51

Sterke punten

Ik vind dat mijn leraar goed lesgeeft

Ik vind dat mijn leraar mij veel leert

Men is het eens over

Ik vind dat mijn leraar goed lesgeeft

Bespreekpunten

Ik vind dat mijn leraar mij veel leert

Analyse

Het lesgeven wordt door de leerlingen als goed ervaren. Dat klopt met waarnemingen van inspectie en externen. 
We scoren op beide punten 0.2 boven het landelijk gemiddelde.
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1 -- (0,0%)

2 - (0,8%)

3 + (22,5%)

4 ++ (76,7%)

0 Niet van toepassing/weet niet (0,0%)

Ondersteuning leerlingen: 
Gemiddelde score 3,76

99,2% scoort 3 of 4

Ondersteuning leerlingen

GSES GSOS +/- DEV

3,76 3,49 +0,27 0,45

Ik vind dat mijn leraar je goed helpt als je iets niet (zo snel) begrijpt 3,77 3,49 +0,27 0,42

Ik vind dat mijn leraar voldoende extra hulp geeft als dat nodig is 3,75 3,48 +0,27 0,47

Sterke punten

Ik vind dat mijn leraar je goed helpt als je iets niet (zo snel) begrijpt

Ik vind dat mijn leraar voldoende extra hulp geeft als dat nodig is

Men is het eens over

Ik vind dat mijn leraar je goed helpt als je iets niet (zo snel) begrijpt

Ik vind dat mijn leraar voldoende extra hulp geeft als dat nodig is

Analyse

Zie analyse lesgeven.
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1 -- (2,5%)

2 - (1,7%)

3 + (31,7%)

4 ++ (60,8%)

0 Niet van toepassing/weet niet (3,3%)

Informatie : 
Gemiddelde score 3,56

92,5% scoort 3 of 4

Informatie

GSES GSOS +/- DEV

3,56 3,20 +0,36 0,66

Ik vind dat de school mij voldoende op de hoogte houdt van allerlei schoolzaken 3,48 3,22 +0,26 0,65

Ik vind dat de school de leerlingen voldoende betrekt bij het verbeteren van de
kwaliteit van de school 3,64 3,18 +0,46 0,66

Sterke punten

Ik vind dat de school de leerlingen voldoende betrekt bij het verbeteren van de kwaliteit van de school

Bespreekpunten

Ik vind dat de school de leerlingen voldoende betrekt bij het verbeteren van de kwaliteit van de school

Ik vind dat de school mij voldoende op de hoogte houdt van allerlei schoolzaken

Analyse

Via de leerlingenraad én de leerkrachten worden leerlingen op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen op de school. 
Dat verloopt goed.
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9,0

9,0

Rapportcijfer

Ik geef de school het rapportcijfer

Analyse

We zijn bijzonder blij met dit rapportcijfer! 
We realiseren ons dat kinderen mogelijk in hun enthousiasme hogere punten toekennen dan reëel is. 
Dat neemt niet weg dat het gevoel over de school bij de leerlingen goed is, anders zouden zij de school niet dit punt toekennen.
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Uitslagen m.b.t. de verschillende beleidsterreinen

Beleidsterrein GSES GSOS +/- DEV

Kwaliteit 3,79 3,54 +0,26 0,41

Schoolklimaat 3,70 3,30 +0,40 0,57

Veiligheid 3,77 3,36 +0,41 0,48

Welbevinden 3,51 3,22 +0,29 0,74

Pedagogisch handelen 3,83 3,65 +0,18 0,37

Lesgeven 3,83 3,63 +0,20 0,44

Ondersteuning leerlingen 3,76 3,49 +0,27 0,45

Informatie 3,56 3,20 +0,36 0,66
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Slotconclusies

Openbare Basisschool de Pijler scoort als school een 3,72. Daarmee scoort de school goed.

De respons op de Vragenlijst was 88%: 60 van de 68 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is uitstekend; de Vragenlijst
werd door heel veel respondenten ingevuld. Daardoor geven de uitslagen een zeer betrouwbaar beeld van de mening van de respondenten.

Aandacht voor hoe we met elkaar omgaan blijft de essentie en basis om goed onderwijs te kunnen verzorgen. 
SNOR is daarvoor een krachtig en helder middel. 
Echter dit voorleven, verantwoordelijkheid nemen, elkaar aanspreken moet jaarlijks meerdere malen en op ludiek manier onder de aandacht van alle
betrokkenen gebracht worden, ouders, leelringen én leekrachten. 
De gedragswerkgroep maakt hiervoor een plan van aanpak.

Waardering van de vragen

Onvoldoende (score tot 2,50) 0 0,0%

Zwak (matig) (score tussen 2,50 en 3,00) 0 0,0%

Voldoende (score tussen 3,00 en 3,25) 0 0,0%

Ruim voldoende (score tussen 3,25 en 3,50) 2 11,8%

Goed (score tussen 3,50 en 3,75) 5 29,4%

Uitstekend (score tussen 3,75 en 4,00) 10 58,8%

Hoogste en laagste scores
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Beleidsterrein GSES

Kwaliteit

Ik vind mijn leraar een goede leraar 3,82

Ik vind onze school een goede school 3,77

Schoolklimaat

Ik vind dat onze school er netjes uitziet 3,75

Ik vind onze school een gezellige school 3,66

Veiligheid

Ik vind dat de leraren optreden als er kinderen gepest worden 3,81

Ik voel me veilig op school 3,73

Welbevinden

Ik heb het naar mijn zin op school 3,64

Ik vind het fijn om naar school te gaan 3,37

Pedagogisch handelen

Ik vind mijn leraar een aardige leraar 3,86

Ik vind dat mijn leraar op een prettige manier met mij omgaat 3,81

Lesgeven

Ik vind dat mijn leraar goed lesgeeft 3,86

Ik vind dat mijn leraar mij veel leert 3,80

Ondersteuning leerlingen

Ik vind dat mijn leraar je goed helpt als je iets niet (zo snel) begrijpt 3,77

Ik vind dat mijn leraar voldoende extra hulp geeft als dat nodig is 3,75

Informatie

Ik vind dat de school de leerlingen voldoende betrekt bij het verbeteren van de kwaliteit van de school 3,64

Ik vind dat de school mij voldoende op de hoogte houdt van allerlei schoolzaken 3,48
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vragenlijst medewerkers 2020-2021 DHS
Uitslagen Vragenlijst
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Inleiding

In dit rapport worden de resultaten beschreven van de vragenlijst medewerkers 2020-2021 DHS van Openbare Basisschool de Pijler. De gebruikte
vragenlijst is afkomstig van het kwaliteitszorgsysteem WMK (Werken Met Kwaliteit), een coproductie van:

Bos Onderwijs Consultancy te Ede (Cees Bos, auteur)

Koninklijke Van Gorcum te Assen (uitgever)

Kwest Online te Zuidwolde (automatiseerder)
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De vragenlijst

Kwaliteitszorg is: zorgen voor kwaliteit. Scholen die dat systematisch doen, stellen zichzelf permanent de volgende vragen:

1. Wat beloven wij? Welke kwaliteit kunnen alle betrokkenen verwachten?

2. Doen we wat we beloven? En hoe meten we dat?

3. Welke kwaliteit moeten we vasthouden (borgen)?

4. Welke aspecten willen we verbeteren? En: Hoe pakken we dat aan?

Als een school haar kwaliteit heeft vastgesteld (fase 1), is het zaak te meten wat anderen vinden van de kwaliteit van de school (fase 2). Wie
voortdurend alleen maar zelf (directie en leraren) de kwaliteit van de school beoordeelt, krijgt geen objectief beeld. Daarom is het van belang om (ook)
anderen naar de kwaliteit van de school te laten kijken. Te denken valt aan een beoordeling door de inspectie, een externe instantie, een
visitatiecommissie, een maatjesschool, ouders en/of leerlingen. Een school die de beoordeling van haar kwaliteit baseert op meerdere bronnen,
beschikt over een wat genuanceerder (objectiever) beeld van de werkelijkheid. Het bevragen van ouders/verzorgers, leerlingen of leraren (in hun rol
van werknemer) kan dus gepositioneerd worden in de tweede fase van kwaliteitszorg: vinden zij, dat de school waarmaakt wat ze belooft? Dit kan
gemeten worden met behulp van een ouder-, leerlingen- of lerarenvragenlijst.

De gehanteerde vragenlijst (WMK) is volledig afgestemd op het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs.

Kwaliteit 2 vragen

Schoolklimaat 2 vragen

Veiligheid 2 vragen

Welbevinden 2 vragen

Pedagogisch handelen 2 vragen

Lesgeven 2 vragen

Ondersteuning leerlingen 2 vragen

Informatie 2 vragen

Rapportcijfer 1 vragen

De Vragenlijst bestaat in totaal uit 17 vragen.
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Gegevens

Schoolgegevens

School Openbare Basisschool de Pijler

Adres Fazant 1 (en5)

Postcode + Plaats 3299 BS Maasdam

Periode van afname

Deze Vragenlijst is afgenomen in de periode van 11 januari 2021 tot 31 mei 2021.

Aantal respondenten

Totaal aantal respondenten 16

Aantal afgerond 13

Responspercentage 81%

Waardering van het responspercentage

Een respons tot 16% Erg laag

Een respons tussen 16% en 34% Laag

Een respons tussen 34% en 50% Voldoende

Een respons tussen 50% en 70% Goed

Een respons boven 70% Uitstekend

Waardering van de scores

Een score tot 2,50 Onvoldoende

Een score tussen 2,50 en 3,00 Zwak (matig)

Een score tussen 3,00 en 3,25 Voldoende

Een score tussen 3,25 en 3,50 Ruim voldoende

Een score tussen 3,50 en 3,75 Goed

Een score tussen 3,75 en 4,00 Uitstekend

De norm is door de school ingesteld op 3,00. We gaan ervan uit, dat een verschil van meer dan 0,50 op de benchmark een significant verschil is. Een
sterk punt is een punt dat boven de 3,50 scoort. Een mogelijk verbeterpunt is een punt dat beneden de 3,00 scoort.

In de hierna volgende hoofdstukken worden steeds de uitslagen per indicator of beleidsterrein beschreven. Ieder hoofdstuk bestaat uit:

1. De uitslagen van een beleidsterrein of indicator

De vraag (stelling)

De gemiddelde score van eigen school (GSES)

De gemiddelde score van andere scholen (GSOS)

Het verschil tussen GSES en GSOS

De standaardafwijking

4

Openbare Basisschool de Pijler



1 -- (0,0%)

2 - (0,0%)

3 + (53,8%)

4 ++ (46,2%)

0 Niet van toepassing/weet niet (0,0%)

Kwaliteit: 
Gemiddelde score 3,46

100,0% scoort 3 of 4

Kwaliteit

GSES GSOS +/- DEV

3,46 3,42 +0,04 0,50

Ik vind onze school een goede school 3,46 3,41 +0,05 0,50

Ik vind de leraren van onze school goede leraren 3,46 3,43 +0,03 0,50

Men is het eens over

Ik vind onze school een goede school

Ik vind de leraren van onze school goede leraren

Analyse

De medewerkers scoren de kwaliteit vergelijkbaar met scholen in Nederland op ruim voldoende. We wijken 0.04 positief af van het landelijk
gemiddelde. 
Waarbij 100% een 3 of een 4 scoort. 
De conclusie is dat medewerkers tevreden zijn met de kwaliteit van wat zij (kunnen) bieden met elkaar.
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1 -- (0,0%)

2 - (7,7%)

3 + (15,4%)

4 ++ (76,9%)

0 Niet van toepassing/weet niet (0,0%)

Schoolklimaat: 
Gemiddelde score 3,69

92,3% scoort 3 of 4

Schoolklimaat

GSES GSOS +/- DEV

3,69 3,26 +0,43 0,61

Ik vind onze school een gezellige school 3,46 3,51 -0,05 0,75

Ik vind dat onze school er verzorgd uitziet 3,92 3,02 +0,90 0,27

Sterke punten

Ik vind dat onze school er verzorgd uitziet

Men is het eens over

Ik vind dat onze school er verzorgd uitziet

Bespreekpunten

Ik vind onze school een gezellige school

Analyse

We zijn op 31 aug. j.l. gestart in een nieuw pand met compleet nieuwe inrichting. De school ziet er dus verzorgd uit. Vandaar deze hoge score. 
Wat opvalt is dat gezellige school door 15 % wordt gescoord als onvoldoende. 
De score is 0,05 onder het landelijk gemiddelde, dus wat dat betreft niet echt afwijkend. Maar wel als men dit beziet vanuit het feit dat alles nieuw is. 
Wordt met gezellig, de aankleding of de sfeer bedoeld? Spelen de coronamaatregelen een rol? Onderlinge contacten zijn hierdoor minimaal en
beperken zich vaak tot professionele contacten. 
Afhankelijk van wat bedoeld wordt, is de vraag wat is hierin de rol van medewerkers zelf en welke rollen hebben deze medewerkers en wat zou de rol
van de leidinggevende kunnen zijn? 
Wellicht kunnen medewerkers hierover met elkaar in gesprek gaan.
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1 -- (0,0%)

2 - (11,5%)

3 + (53,8%)

4 ++ (34,6%)

0 Niet van toepassing/weet niet (0,0%)

Veiligheid: 
Gemiddelde score 3,23

88,5% scoort 3 of 4

Veiligheid

GSES GSOS +/- DEV

3,23 3,46 -0,23 0,64

Ik voel me veilig op school 3,15 3,63 -0,48 0,66

Ik vind dat de schoolleiding effectief optreedt als er problemen zijn bij een leraar,
of tussen leraren 3,31 3,26 +0,05 0,61

Bespreekpunten

Ik voel me veilig op school

Ik vind dat de schoolleiding effectief optreedt als er problemen zijn bij een leraar, of tussen leraren

Analyse

15% van de medewerkers voelt zich niet veilig op school. 
Dit punt laat een significant verschil van -0.48 zien t.o.v. andere scholen. 
Het effectief optreden laat een vergelijkbare score zien met andere scholen. Ook hiervan vindt 8%(=1 persoon) dat dit onvoldoende is. Dit komt
overeen (+0.05) met het landelijk gemiddelde. 
Hoewel er regelmatig individuele gesprekken tussen leidinggevende en medewerkers plaatsvinden en ook gezamenlijk met het hele team over dit
onderwerp, blijkt het weerbarstig. 
Het blijft een kwestie van eigen verantwoordelijkheid het gesprek hierover aan te gaan met een collega. 
Op school zijn 2 vertrouwenspersonen, die zijn vorig schooljaar het gehele jaar niet gecontact. 
Wie kan wat doen om dit te verbeteren is de vraag. 
In ieder geval wordt dit benoemd in de bespreking van de resultaten en kunnen we gezamenlijk bedenken hoe dit verbeterd zou kunnen worden.
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1 -- (0,0%)

2 - (3,8%)

3 + (30,8%)

4 ++ (65,4%)

0 Niet van toepassing/weet niet (0,0%)

Welbevinden: 
Gemiddelde score 3,62

96,2% scoort 3 of 4

Welbevinden

GSES GSOS +/- DEV

3,62 3,58 +0,04 0,56

Ik vind het fijn om naar school te gaan 3,69 3,59 +0,10 0,46

Ik heb het naar mijn zin op school 3,54 3,57 -0,03 0,63

Sterke punten

Ik vind het fijn om naar school te gaan

Ik heb het naar mijn zin op school

Men is het eens over

Ik vind het fijn om naar school te gaan

Bespreekpunten

Ik heb het naar mijn zin op school

Analyse

De gemiddelde score is goed en ligt op het niveau van het landelijk gemiddelde. 
Echter 8% heeft het niet naar de zin op school. (Ook bij veiligheid zitten scores die hieraan relateren.) 
De vraag is of dit iets is wat veranderd kan worden door de inzet van anderen of een aanpassing in gedrag of mobiliteit van die persoon vraagt. 
Bovendien is dit een anonieme enquête, waardoor lastig te achterhalen is, wat hiervan de oorzaak is en hoe dat te verbeteren. 
De meerderheid scoort hierop een 4 en 92% samen een 3 en en 4. Heeft het wel naar de zin.
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1 -- (0,0%)

2 - (0,0%)

3 + (26,9%)

4 ++ (73,1%)

0 Niet van toepassing/weet niet (0,0%)

Pedagogisch handelen: 
Gemiddelde score 3,73

100,0% scoort 3 of 4

Pedagogisch handelen

GSES GSOS +/- DEV

3,73 3,60 +0,13 0,44

Ik vind onze leraren aardige leraren ten opzichte van de leerlingen 3,69 3,60 +0,09 0,46

Ik vind dat de leraren op een prettige wijze met de leerlingen omgaan 3,77 3,59 +0,18 0,42

Sterke punten

Ik vind dat de leraren op een prettige wijze met de leerlingen omgaan

Ik vind onze leraren aardige leraren ten opzichte van de leerlingen

Men is het eens over

Ik vind dat de leraren op een prettige wijze met de leerlingen omgaan

Ik vind onze leraren aardige leraren ten opzichte van de leerlingen

Analyse

Ook deze score wijkt nauwelijks (+0,13) af van het landelijk gemiddelde. 
100% scoort een 3 of een 4. 
Dit komt ook enigszins overeen met de score in de quickscan.
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1 -- (0,0%)

2 - (0,0%)

3 + (57,7%)

4 ++ (26,9%)

0 Niet van toepassing/weet niet (15,4%)

Lesgeven: 
Gemiddelde score 3,32

84,6% scoort 3 of 4

Lesgeven

GSES GSOS +/- DEV

3,32 3,38 -
0,06 0,47

Ik vind dat de leraren van onze school goed lesgeven 3,27 3,36 -
0,09 0,45

Ik vind dat de leraren van onze school de leerlingen veel leren 3,36 3,40 -
0,04 0,48

Men is het eens over

Ik vind dat de leraren van onze school goed lesgeven

Ik vind dat de leraren van onze school de leerlingen veel leren

Analyse

Wat opvalt is dat bij n.v.t. of weet niet 15% gescoord wordt, hoewel we met elkaar een 2 jarige cyclus van flitsbezoeken bij elkaar achter de rug hebben
en collega's regelmatig groepen van elkaar overnemen en bij elkaar binnen lopen. Mogelijk zijn die 15% kinderopvangmedewerkers. 
Onze leerlingen stromen gemiddeld uit op VMBO/HAVO niveau. Dat is boven het landelijk gemiddelde. 
Verder werken we continu aan het onderhoud van het didactisch handelen van de leerkracht door teamscholing, individuele scholing,
klassenbezoeken van dir., IB en/of externen en fitsbezoeken.
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1 -- (0,0%)

2 - (0,0%)

3 + (53,8%)

4 ++ (42,3%)

0 Niet van toepassing/weet niet (3,8%)

Ondersteuning leerlingen: 
Gemiddelde score 3,44

96,2% scoort 3 of 4

Ondersteuning leerlingen

GSES GSOS +/- DEV

3,44 3,23 +0,21 0,50

Ik vind dat de leraren van onze school leerlingen voldoende begeleiden als ze iets
niet (zo snel) begrijpen, of als ze extra ondersteuning nodig hebben 3,50 3,32 +0,18 0,50

Ik vind dat onze school een effectieve ondersteuningsstructuur heeft 3,38 3,13 +0,25 0,49

Men is het eens over

Ik vind dat onze school een effectieve ondersteuningsstructuur heeft

Analyse

Dit is een mooie score, ook landelijk gezien zit het boven het gemiddelde. 
Het zou kunnen zijn dat medewerkers van de kinderopvang hiervan zeggen: weet niet.
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1 -- (0,0%)

2 - (0,0%)

3 + (15,4%)

4 ++ (76,9%)

0 Niet van toepassing/weet niet (7,7%)

Informatie : 
Gemiddelde score 3,83

92,3% scoort 3 of 4

Informatie

GSES GSOS +/- DEV

3,83 3,35 +0,49 0,37

Ik vind dat de schoolleiding mij voldoende informeert over algemene zaken 3,83 3,35 +0,49 0,37

Ik vind dat de schoolleiding mij voldoende informeert over de schoolontwikkeling 3,83 3,35 +0,48 0,37

Sterke punten

Ik vind dat de schoolleiding mij voldoende informeert over algemene zaken

Ik vind dat de schoolleiding mij voldoende informeert over de schoolontwikkeling

Men is het eens over

Ik vind dat de schoolleiding mij voldoende informeert over algemene zaken

Ik vind dat de schoolleiding mij voldoende informeert over de schoolontwikkeling

Analyse

Medewerkers ervaren voldoende geïnformeerd te worden. 
Ook hier geeft 8% aan dit niet te weten. 
Dat is opvallend, aangezien alle medewerkers op dezelfde manier geïnformeerd worden en dezelfde informatie krijgen; via gmail worden berichten
doorgestuurd naar team IKC of team onderwijs, naar mate de informatie van belang is of via memo, dan wel via groepsapp of persoonlijke
gesprekken.... 
Dat wordt niet zo ervaren, of medewerker twijfelt of alle informatie wel wordt doorgegeven, of kent niet de hoeveelheid en weet daarom niet of alles
doorkomt...? 
Moeilijk om hier de vinger op te leggen.

12

Openbare Basisschool de Pijler



8,2

8,2

Rapportcijfer

Ik geef de school het rapportcijfer

Analyse

Het IKC is supertrots op het rapport cijfer van haar medewerkers. 
De ouders geven het IKC een 7,3 en de leerlingen een 9. 
Wat hebben de medewerkers dit goed aangevoeld in hun punt!
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Uitslagen m.b.t. de verschillende beleidsterreinen

Beleidsterrein GSES GSOS +/- DEV

Kwaliteit 3,46 3,42 +0,04 0,50

Schoolklimaat 3,69 3,26 +0,43 0,61

Veiligheid 3,23 3,46 -0,23 0,64

Welbevinden 3,62 3,58 +0,04 0,56

Pedagogisch handelen 3,73 3,60 +0,13 0,44

Lesgeven 3,32 3,38 -0,06 0,47

Ondersteuning leerlingen 3,44 3,23 +0,21 0,50

Informatie 3,83 3,35 +0,49 0,37
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Slotconclusies

Openbare Basisschool de Pijler scoort als school een 3,54. Daarmee scoort de school goed.

De respons op de Vragenlijst was 81%: 13 van de 16 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is uitstekend; de Vragenlijst
werd door heel veel respondenten ingevuld. Daardoor geven de uitslagen een zeer betrouwbaar beeld van de mening van de respondenten.

Belangrijk is om het gesprek te blijven voeren met team en individuele medewerkers over: 
-gezelligheid op school 
-veiligheid op school (ook in de quickscan geeft 18% de school een 2 op het gebied van De school waarborgt de sociale veiligheid voor leerlingen en
personeel) 
-het naar je zin hebben op school 
Waarbij het eerste onderwerp moet zijn, waar ligt het aan dat het niet zo is? Heeft die reden te maken met jezelf, je omstandigheden of zijn deze
school-/werk gerelateerd? Heeft het te maken met je collega's, je leidinggevende of met de ouders van je groep, de leerlingen of het bestuur, je fysieke
werkomgeving of de werkomstandigheden (o.a. door corona anders dan we wensen)? 
In gesprekken die dieper gaan dan de oppervlakte kunnen mogelijke oplossingen gevonden worden om bovenstaande te verbeteren.

Waardering van de vragen

Onvoldoende (score tot 2,50) 0 0,0%

Zwak (matig) (score tussen 2,50 en 3,00) 0 0,0%

Voldoende (score tussen 3,00 en 3,25) 1 5,9%

Ruim voldoende (score tussen 3,25 en 3,50) 7 41,2%

Goed (score tussen 3,50 en 3,75) 4 23,5%

Uitstekend (score tussen 3,75 en 4,00) 5 29,4%

Hoogste en laagste scores
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Beleidsterrein GSES

Kwaliteit

Ik vind onze school een goede school 3,46

Ik vind de leraren van onze school goede leraren 3,46

Schoolklimaat

Ik vind dat onze school er verzorgd uitziet 3,92

Ik vind onze school een gezellige school 3,46

Veiligheid

Ik vind dat de schoolleiding effectief optreedt als er problemen zijn bij een leraar, of tussen leraren 3,31

Ik voel me veilig op school 3,15

Welbevinden

Ik vind het fijn om naar school te gaan 3,69

Ik heb het naar mijn zin op school 3,54

Pedagogisch handelen

Ik vind dat de leraren op een prettige wijze met de leerlingen omgaan 3,77

Ik vind onze leraren aardige leraren ten opzichte van de leerlingen 3,69

Lesgeven

Ik vind dat de leraren van onze school de leerlingen veel leren 3,36

Ik vind dat de leraren van onze school goed lesgeven 3,27

Ondersteuning leerlingen

Ik vind dat de leraren van onze school leerlingen voldoende begeleiden als ze iets niet (zo snel) begrijpen, of
als ze extra ondersteuning nodig hebben 3,50

Ik vind dat onze school een effectieve ondersteuningsstructuur heeft 3,38

Informatie

Ik vind dat de schoolleiding mij voldoende informeert over algemene zaken 3,83

Ik vind dat de schoolleiding mij voldoende informeert over de schoolontwikkeling 3,83
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Meerjarenplanning 2019-2023 ACIS Hoeksche Waard

METINGEN 2019-2020 [maart 2020] 2020-2021 [maart 2021] 2021-2022 [maart 2022] 2022-2023 [maart 2023]
Schoolplan opstellen

Basiskwaliteit Meten Basiskwaliteit (Zelfevaluatie)
Via WMK-BM

Meten Basiskwaliteit (Zelfevaluatie)
Via Mijn Schoolplan

Quick Scan
(maart)

TEAM

● Burgerschap (ACIS) OR2

● Zicht op ontwikkeling OP2

● Contacten met ouders OP6

● Aanbod OP1

● Didactisch handelen (ACIS) OP3

● Pedagogisch handelen SK2

● Zorg en begeleiding OP8

● Kwaliteitszorg KA2

● Pedagogisch klimaat (ACIS) SK2

● (Extra) Ondersteuning OP4

● Actieve rol leerlingen SK1/OR2

● Schoolleiding OP6

● Zicht op ontwikkeling (ACIS)

● Afstemming OP4

● Kwaliteitszorg en Interne
communicatie KA1

● Resultaten en vervolgsucces
OR1/OR3

Schooldiagnoses Af te nemen (mede) afhankelijk van de uitslagen van de Quick Scan, of naar eigen behoefte
● Verantwoording en dialoog

KA3
● Samenwerking OP6 ● Toetsing en afsluiting OP8 ● Veiligheid SK1

Vragenlijsten
Tevredenheid
ZEER COMPACT
(maart)

VL Ouders
VL Leraren
VL Leerlingen
Via WMK-BM

VL Ouders
VL Leraren
VL Leerlingen
Via WMK-BM

Vragenlijsten
Veiligheid
(maart)

VL Veiligheid  Leerlingen
(a.d.h.v. protocol)
Via WMK-BM

VL Veiligheid  Leerlingen
(a.d.h.v. protocol)
Via WMK-BM

VL Veiligheid Leerlingen
(a.d.h.v. protocol)
Via WMK-BM

VL Veiligheid  Leerlingen
(a.d.h.v. protocol)
Via WMK-BM

Audits Systeem van auditeren

Kaarten
(maken)
Werkgroepen

● Actieve rol leerlingen
● Afstemming

RESULTATEN Analyse Eindtoets
Analyse Tussentoetsen M en E
Analyse Sociale toetsen
Analyse Adviezen ~ VO-3

Analyse Eindtoets
Analyse Tussentoetsen M en E
Analyse Sociale toetsen
Analyse Adviezen ~ VO-3

Analyse Eindtoets
Analyse Tussentoetsen M en E
Analyse Sociale toetsen
Analyse Adviezen ~ VO-3

Analyse Eindtoets
Analyse Tussentoetsen M en E
Analyse Sociale toetsen
Analyse Adviezen ~ VO-3



Aanmeldingsformulier individuele scholing
Naam school: IKC de Pijler
Naam directeur: Anja de Jong
Tel. nr. school: 078-6761445

Naam deelnemer (volledig, correct, incl. meisjesnaam) Naam cursus Cursusnr. E-mailadres deelnemer
Marjolein Mus-van Schaik Mindset 6 marjoleinvanschaik@basisschooldepijler.nl

ICT jonge kind DG 7
Astrid Hoving Verbindend en doeltreffend

communiceren
14 astridhoving@basisschooldepijler.nl

Chantal Verbeek Verbindend communiceren 14 chantalverbeek@basisschooldepijler.nl
Burgerschap 15

Annemarie Oranje CMK leesbevordering 17 annemarieoranje@basisschooldepijler.nl
Mindset 6

Rianne van Schijndel Parnassys 1 riannevanschijndel@basisschooldepijler.nl
Mindset 6
CMK leesbevordering 17

Suzanne van der Meijden CMK leesbevordering 17 suzannevandermeijden@basisschooldepijler.nl
Stefany den Hoed Filosoferen met kinderen 4 stefanydenhoed@basisschooldepijler.nl

Verrijken met Bloom 8
Clarens Groeneveld Mindset 6

Parnassys 1
Leontien Sintmaartensdijk Filosoferen met kinderen 4 leontiensintmaartensdijk@basisschooldepijler.nl

Mindset 6
Hoogbegaafdheid 7
Kurzweil verdiepingstraining 13

Anja de Jong Subjectificatie 5 anjadejong@basisschooldepijler.nl
Burgerschap 15

Tessa Stijns Filosoferen met  kinderen 4 tessastijns@basisschooldepijler.nl
ICT jonge kind DG7



Flitsbezoeken 2021-2022

Schema klassenbezoeken:

21/23-09 16/18-11 08/10-02 22/24-03 17/19-05 14/16-06

Marjolein Leontien Clarens Chantal Astrid Marjolein Esmeralda

Tessa Marjolein Rianne Clarens Chantal Astrid Marjolein

Chantal Tessa Suzanne Rianne Clarens Chantal Astrid

Rianne Chantal Tessa Suzanne Rianne Clarens Chantal

Clarens Rianne Chantal Tessa Suzanne Rianne Clarens

Astrid Clarens Rianne Chantal Tessa Suzanne Rianne

Stefany Astrid Clarens Rianne Chantal Tessa Suzanne

Suzanne Stefany Astrid Clarens Rianne Chantal Tessa

Esmeralda Suzanne Stefany Astrid Clarens Rianne Chantal

Karlijn Esmeralda Suzanne Stefany Astrid Clarens Rianne

Leontien Karlijn Esmeralda Suzanne Stefany Astrid Clarens

● De in zwart aangegeven namen gaan op bezoek bij in rood aangegeven collega’s.
● Het flitsbezoek duurt max 15 minuten. Je kiest een onderdeel van een EDI les. Zie

de grote kijkwijzer.
● Aantal bezoeken hangt samen met wtf in de groep. Hoe meer dagen voor de groep,

hoe vaker je op bezoek gaat of bezoek krijgt.
● We plannen flitsbezoeken op dinsdag (dan vervangt Karlijn) en op donderdag (tijdens

de gymles) Bij uitzondering op vrijdag/maandag om iedereen te kunnen zien.
● Graag ontvang ik een kopie van de ingevulde observatielijst.



Traject 2020-2021 teamscholing EDI

Wat Wanneer Wie

Studieochtend 29-09-2020, 09.00-12.00 Team in centrale hal

Lesobservatie do. 29-10 Harmen en Anja

Studiemiddag 13-01-2021, 13.00-16.00 Deels online

Lesobservatie do. 18-03-2021 Coaching on the job

ma. 22-03-2021 idem

Vervolg? werkgroep EDI?
uitwisselen aan de bar?
flitsbezoeken bij elkaar?

*: De geplande lesobservaties gaan niet door. Tijdens de pv van 6 april wordt het
aangepaste traject besproken.

Actiepunten EDI nav studieochtend olv Harmen Veldhuis, 29-09-2020
Schoolniveau:
● Op geplande maandagen en donderdagen houden we om 16.00 uur een rondje bij de

koffiebar. Waar we op vrijwillige basis (let wel, wellicht zie jij geen meerwaarde voor jezelf,
maar kun je wel van meerwaarde zijn voor je collega’s) samen lessen voorbereiden, hulp
vragen bij de voorbereiding, collega’s om feedback vragen op lessen, op bezoek vragen
bij lessen, afspraken maken om op bezoek te gaan bij elkaar, etc.

maandag donderdag

26 oktober 12 november

23 november 3 december (voorbereiding voor na 8-12.)

11 januari 28 januari

8 februari 4 maart PV tussenevaluatie>uitgesteld

mrt. 2021: door de corona maatregelen is het lastiger af te spreken aan de bar
aangezien iedereen zoveel mogelijk in de eigen bubbel met de klas moet bewegen.
Wie heeft er een oplossing?

● Anja blijft met zekere regelmaat klassenbezoeken afleggen. Gezien de corona
maatregelen bekijkt zij per periode of het handig is. Tussen de start van het schooljaar en
kerst komt zij in ieder geval 1x observeren bij iedere collega, met Yvet/Harmen (29 okt.
a.s.) of alleen. Na de kerst worden dat flitsbezoeken tussen jan. en mrt. en aan het eind
van het schooljaar en 1 ronde uitgebreide bezoeken voorafgaand aan het
functioneringsgesprek. Uiteindelijk heeft iedere collega dan minimaal 4 bezoeken gehad.
Zo maken we ook waar wat we zeggen in ons schoolwerkplan.

● Afspraken, materialen, hulpsommen, aanpakken, etc. die ontwikkeld worden door
collega’s, worden opgeslagen in de gedeelde lerarenmap in de drive onder het
betreffende leerjaar.

● Meenemen tip van Harmen: neem als directeur deel aan de feedbackgesprekken die
collega’s samen voeren om daarop feedback te geven.



Klasniveau:
● Iedere leerling van groep 3 t/m 8 heeft een strategieën schrift.

○ Dat is een rood schrift.
○ Rekenstappen staan voorin, spelling aanpak staat achterin.
○ Op een gekleurd papier staat het doel waar de ll. aan werkt (nav

kindgesprek), dat wordt voorin de kaft geplakt.
○ Gr. 3 zet de stappen op een A4, die worden gebundeld in een snelhechter.
○ De schriften gaan mee naar het volgende leerjaar. De leerkracht kan met de

kinderen bepalen of ze hierin verder gaan of mogelijk toch in een nieuw
schrift beginnen omdat de stof beklijft is, omdat er herhaling volgt in het
nieuwe schooljaar, omdat het schrift vol is, omdat….

● Bekijk je handleiding goed op welk hulpmateriaal nog zichtbaar aanwezig mag zijn,
bijv. getallenlijn niet in gr.5/6. Moet in het hoofd van de ll. zitten!

● Door een consequente EDI aanpak vanaf gr. 3 met strategieën schrift, winnen we
tijd, want de ll. wennen aan deze manier van werken, te weten aantekeningen maken
tijdens de instructie bijv. Dat raakt ingesleten en zorgt uiteindelijk voor tijdwinst, maar
lukt alleen bij consequente aanpak door iedere collega.

● Woordenschatbelang! Woorden uitleggen. (zie boek op school aanwezig: Met
Woorden in de weer, Verhallen)

● Literatuurtips van Harmen;
○ Jongens zijn slimmer dan meisjes, Casper Hulshof en Pedro de Bruyckere
○ Het grote rekenboek
○ Het grote wiskundeboek
○ Bordwerk en aantekeningen, Marcel Schmeier
○ Google: uitgewerkte voorbeelden voor artikelen en voorbeelden van

stappenplannen voor leerlingen
○ Mindmeister App?

Vervolgstappen om EDI te borgen:
● Werkgroep EDI? Wie?
● Flitsbezoeken hebben niet plaatsgevonden in schooljaar 2020-2021
● Voorbereidingen samen? Vaste momenten? EDI aan de bar concretiseren met doel?

Dit heeft tot gesprekken geleid over EDI, er zijn voorbereidingen gemaakt en
ervaringen gedeeld.

● Succeservaringen delen?
● Benodigde materialen faciliteren:

○ Beurtenbakjes> aanwezig in iedere klas?
○ Wisbordje in map incl. pen en wisdoekje> aangeschaft voor alle leerlingen
○ Vakliteratuur> Boek EDI aanwezig in elke groep
○ Kaarten dagindeling> ‘ik maak en ik kan’ aanwezig in elke groep

Evaluatie en vervolg voor 2021-2022:
- Werkgroep EDI wordt vastgesteld in startvergadering aug. 2021.
- Flitsbezoeken zijn gepland gedurende het gehele schooljaar
- Succeservaringen delen?
- Benodigde materialen zijn aanwezig in alle groepen.
- Keuze maken uit visuele hulpmiddelen om de kinderen in de groep te activeren in de

EDI houding voorafgaand aan de les
- Harmen komt nog 2 x ‘coaching on the job’ observaties uitvoeren.
- Voortzetting EDI teamscholing in technisch lezen o.l.v. Cees Hereijgens



Verantwoording WERKDRUKMIDDELEN OBS de Pijler

Procedure (april 2018):
De personeelsgeleding van de MR, Imre Immenga en Clarens Groeneveld, hebben navraag
gedaan bij het team wat zij wenselijk vinden ter werkdrukvermindering.
Hieruit is een voorstel gekomen wat ook is besproken in de staf en zo draagvlak heeft binnen
alle (personeels-) geledingen.

Voorstel keuze school:
-extra formatie onderwijzend personeel in de vorm van “werkdrukverlagende”
groepsleerkracht twee volledige dagen.
Pijler 23.955 0,4250 fte

De leerkracht moet bij voorkeur in het bezit zijn van een gymbevoegdheid.
Deze leerkracht is breed inzetbaar door zijn of haar kwalificatie.

-De “werkdrukverlagende” groepsleerkracht kan de groep over nemen, terwijl de
groepsleerkracht de volgende activiteiten uitvoert:

● observaties KIJK door de leerkracht van groep 1/2
● CITO toetsen groep 2 door de leerkracht van groep 1/2
● VLL toetsen groep 3 aan het einde van elke kern
● groepsbesprekingen
● leerlingbesprekingen
● collegiale klassenconsultaties groep 1 t/m 8
● kindgesprekken groep 1 t/m 8
● oudergesprekken (welkomstgesprekken, 10-minutengesprekken en/of andere

gesprekken)
● groepsplannen, bijwerken, afronden of maken
● analyses maken van toetsen
● pre- of remedial teaching individuele leerling of kleine groepjes

-De “werkdrukverlagende” groepsleerkracht zou in de volgende gevallen activiteiten uit
kunnen voeren met een kleine groep leerlingen of individuele leerlingen:

- individuele afnames CITO toetsen i.v.m. specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen
(groep 2 t/m 8)

- inhalen van (CITO) toetsen door leerlingen die tijdens de reguliere afname afwezig
waren

- pre- of remedial teaching

Voor schooltijd zal de “werkdrukverlagende” groepsleerkracht zich voorbereiden op zijn/
haar dag. Na schooltijd zal hij/ zij de volgende taken kunnen uitvoeren:

- ondersteuning bieden bij het nakijken bij groep 3 t/m 8
- groepsleerkracht helpen bij het opruimen van gebruikt materiaal bij groep 1 t/m 8
- groepsleerkracht helpen bij het klaarzetten van materiaal voor de volgende dag bij

groep 1 t/m 8



Omdat veel van bovengenoemde taken op hetzelfde tijdstip vallen, verdeeld moeten worden

over alle groepen, het werkbaar moet blijven voor de uitvoerende collega -want

versnippering van uren en dagen ligt op de loer- willen we dat op de volgende manier

vormgeven volgend schooljaar.

Samen met de 1 fte van de vervangingsregeling van Acis bij 1e ziekte heeft de school ca. 1.4

fte extra formatie. In 2018-2019 hebben we 6 groepen. Dat betekent effectief dat iedere

groep 1 dag in de week ondersteuning heeft voor bovenstaande taken. En dat er nog een dag

overblijft voor:

- deelname aan het taakbeleid, waardoor betere spreiding en intensievere groepen,

waaronder ook vakinhoudelijke groepen mogelijk zijn

- het (mede) organiseren en coördineren van technieklessen schoolbreed (inclusief

ouderhulp)

- het (mede) organiseren en coördineren van projectlessen doe kunst of kijk kunst

schoolbreed

- het (mede) organiseren en coördineren van praktische verkeerslessen schoolbreed

(inclusief ouderhulp)

- Het beheren van de website

Omvang van de middelen

Personele inzet van € 23.955,- per jaar.

(Tussen-) evaluatie

Tijdens elke bouwvergadering monitort de bouwcoördinator of de werkzaamheden tot dan

toe werkelijk ervaren worden als werkdrukvermindering bij de collega’s. Indien dit niet het

geval is, worden kleine wijzigingen afgesproken of indien probleem blijft bestaan of aanpak

aanmerkelijk gewijzigd dient te worden, samen met de directie/PMR gezocht wordt naar wat

wel werkt.

Elk half jaar is er een evaluatiemoment in de stafvergadering. De notulen hiervan worden

gedeeld met het team.

Het onderwerp komt 2 x per jaar terug in de MR vergadering.

Tijdens de laatste plenaire vergadering komt werkdrukvermindering terug op de agenda.

Data zijn terug te vinden in de jaarkalender 2018-2019.



Het bestuur neemt een besluit over de keuze van de school.

Om een zorgvuldig besluit over toekenning te kunnen nemen wordt dit stuk (gezien en

besproken door PMR, team en staf) naar het bestuur gestuurd.

Het bestuur heeft de toelichting nodig om een besluit te kunnen nemen, maar ook om de

gelden in het jaarverslag 2018 en volgende te kunnen verantwoorden.

Werkverdeling vergadering met het team dinsdag 16 april 2019

Evaluatie inzet 2018-2019:

De inzet van de werkdrukverlagende middelen hebben wel wat opgeleverd, maar nog niet

voldoende. Tijdens piekmomenten, zoals Citoafnames/plannen maken/rapporten is het fijn

maar op andere momenten wordt de ondersteuning door sommige collega’s als belastend

ervaren omdat het ook fijn is je eigen klas te draaien.

Wenselijk is dat op die momenten de ondersteuning zich meer richt op structurele

begeleiding van/instructie aan individuele leerlingen of kleine groepjes. Het zou mooi zijn als

1 leerkracht hiervoor structureel wordt ingepland.

Afspraken 2019-2020:

De voorkeur gaat uit naar i.i.g. een vakdocent gym als werkdrukverlaging.

Verder willen we graag de collega’s met een vaste benoeming behouden in ons team.

En de extra fte, bovenop wat nodig is voor 6 groepen, blijvend inzetten ter ondersteuning

van de groepen.

Bij voorkeur gaat die ondersteuning naar de combinatiegroepen 3/4 en 4/5 in de vorm van

instructie op 3 ochtenden aan alle leerlingen van leerjaar 4.

We zoeken in het team naar één collega die dit volledig op zich wil nemen.

Zo mogelijk scheiden van werkdruk collega met collega ter vervanging van ziekte.

De school heeft recht op € 29.920,-. De gymdocent kost € 10.320,-. Het resterende bedrag is

voor de 3 ochtenden ondersteuning combi.groepen. Er is geen garantie dat deze inzet

structureel zonder onderbreking ten tijde van bijv. zieke collega’s doorgang kan vinden.



Evaluatie inzet 2019-2020:

De vakdocent gym als werkdrukverlaging was een succes. Collega’s konden met een gerust

hart de leerlingen aan deze bevoegde kracht overlaten. Graag voortzetting volgend

schooljaar.

De collega’s met een vaste benoeming zijn behouden in ons team en ook voor volgend

schooljaar.

Omdat een collega zich beschikbaar stelde om 3 ochtenden te werken is de ondersteuning

naar de combinatiegroepen 3/4 en 4/5 gegaan, in de vorm van homogene instructie op 3

ochtenden aan alle leerlingen van leerjaar 3, 4 tot in jan. 2020. Vervolgens is dat vanwege

absentie van collega’s noodgedwongen 2 ochtenden geworden tot het eind van het

schooljaar.

Combinatiegroepen worden zwaarder ervaren dan homogene groepen. Hoe meer ervaring

een collega met een leerjaar heeft, hoe gemakkelijk het is keuzes te maken.

Zo mogelijk scheiden van werkdruk collega met collega ter vervanging van ziekte.

De school heeft recht op € 29.920,-. De gymdocent kost € 10.320,-. Het resterende bedrag is

voor de 3 ochtenden ondersteuning combi.groepen.

Afspraken 2020-2021:

Graag behoud van de vakleerkracht gym en formatie naar een collega die o.a. groepjes

kinderen uit de groepen kan halen voor verlengde/extra instructie.

Beschikbaar 27.000

vakdocent gym 10.320

leerkracht (zie formatie, over 6,5 uur x 42,50 x 40 schoolweken) 11.050

ingezet regulier 21.370

Reeds ingezet in de formatie door 6 groepen i.p.v. 5 5.630

27.000

In bovengeschetste financiële verantwoording is terug te zien hoe de werkdrukgelden

worden ingezet, gescheiden van de formatie t.b.v. de eerste ziektevervanging.



Evaluatie tijdens PV van 27 mei j.l:

Leerkrachten ervaren werkdrukverlaging van kleine groepen (gemiddeld 19-23 kinderen) en

de vakdocent gym. Dit willen we handhaven voor volgend schooljaar.

Daarbij aantekenend dat dit voor het werkdrukverlagende gevoel ontoereikend  is.

Afspraken 20210-2022:

Beschikbaar in 2021-2022: 30.417 euro. Dit zijn 2 werkdagen, samen € 30200,- . Dit is bij de
formatie gevoegd. Zoals afgesproken tijdens de eerste werkverdeling vergadering in 2018 is
dit besteed aan een groepsleerkracht die mogelijk andere taken uitvoert, dan een eigen
groep.
Iedereen is het er mee eens dat we dit geld besteden aan het kunnen blijven draaien met 6
lesgroepen en het inhuren van een vakdocent gym. Kosten € 10.608,- Restant gaat dus naar
de reguliere formatie t.b.v. 6 groepen.



‘Met plezier naar de Pijler,

want daar zit het wel SNOR’

Leerlijn Basisvaardigheden ICT

Leerlijnonderdeel:  Basisbegrippen ICT
- Bekend zijn met de betekenis van een aantal standaard computerhandelingen (zoals Opstarten, Afsluiten, Openen, Opslaan, Sluiten, Bestanden,

Documenten, mappen structuur aanmaken)

- Bekend zijn met mogelijke functies van een computer: rekenen, archiveren, representeren en spelen

- Herkennen van verschillende apparaten en beseffen dat veel apparaten computers bevatten.

- Zorgvuldig omgaan met digitale apparaten.

Leeractiviteiten Koppeling vakken/methodes G
r
o
e
p
1
-
2

G
r
o
e
p
3

G
r
o
e
p
4

G
r
o
e
p
5

G
r
o
e
p
6

G
r
o
e
p
7

G
r
o
e
p
8

-Spelenderwijs educatieve spellen “spelen” en op deze
manier vaardigheden leren/oefenen. Zelfstandig een
bepaald spel kiezen, starten en uitvoeren.

-Educatieve spellen op het device. Passend bij een
thema (wisselende programma’s) of gericht op
rekenen/taal
→  gynzy: dagelijks verplicht

-Oefensoftware behorend bij je methodes dagelijks of
(Lezen gr. 4/5 lln software VVL, Rekenen, gr 5,6, 7 +8
Spelling)

X

X X X X X X



‘Met plezier naar de Pijler,

want daar zit het wel SNOR’
-In- en uitloggen device met groepsaccount en
wachtwoord

-Voor de digitale programma’s dagelijks tijdens de
rekenles vanaf groep 3. Oefen start vanaf groep 2 op
de Ipad.
-Leren inloggen op een device met eigen
gebruikersnaam en wachtwoord (google).

X

X

X

X

X X X X

Inloggen met een persoonlijk wachtwoord MOO (dagelijks gr. 3-8) of Gynzy (gr. 2) X

In- en uitloggen op de Devices met een eigen account .

Een veilig wachtwoord genereren.→ alle kinderen niet!

-Leerlingen leren werken en om te gaan met een
eigen account.

- les: Zoek het geheime wachtwoord X

X

X

X

-In- en uitloggen in oefensoftware met plaatjes of
wachtwoorden.

-Starten en afsluiten van computerprogramma’s en
Apps.

Gynzy (dagelijks) - ook groep 2  (met nummers)

Iedere keer uitloggen na het oefenen. X

X X X X X X

-Aan elkaar uit kunnen leggen hoe je werkt in een
softwareprogramma.

- Groep 8 geeft instructie hoe je in het programma
komt en ermee werkt aan groep 3.

X

-Gebruiken van basisfunctionaliteiten van een
internetbrowser: (Chrome, Edge, Safari)
Naam website intypen, vorige/volgende, extra tabblad
kunnen openen, pagina verversen

-Wereldoriëntatie: informatie opzoeken
-Spreekbeurt/boekbespreking voorbereiden

- presentatie in groep 7 - gouden eeuw
(beroemde schilders)
- Bij de spreekbeurt in groep 7 en 8 - nav werkstuk op
computer na de kerstvakantie.

X X

https://www.lessonup.com/nl/lesson/JdsBKwHwxL4LXi6mz


‘Met plezier naar de Pijler,

want daar zit het wel SNOR’
-Zelfstandig openen en opslaan documenten in een
clouddrive

-Schriftelijke opdrachten taalmethode
(o.a. schrijflessen werkboek)
-Wereldoriëntatie
-Thema’s en projecten

Opdrachten in Classroom en dan inleveren (bijv.
huiswerk),.

X

-Kunnen archiveren in een persoonlijke opslagruimte

-Werk archiveren in een clouddrive. � Bijvoorbeeld per

vakgebied.

-Mappen structuur aanmaken en van hieruit een
document/presentatie aanmaken of een bestaande
openen en bewerken, bijvoorbeeld bij
Taalopdrachten, wereldoriëntatie en thema’s.

Bij werkstuk aanbieden!  Zie vorig punt

X X

-Werken met een online klas (Classroom of Teams): deel
kunnen nemen in een lesgroep, in de opdrachten
werken en dit werk inleveren

-Leerlingen nemen deel aan een lesgroep.
-Opdrachten openen en hierin werken. gr. 8
-Inleveren opdrachten. gr. 8
-Samenwerken met andere leerlingen in een
document of presentatie.
-Feedback en resultaat teruglezen. gr.8

Huiswerk? - inleveren online gr 5 t/m 8 1x in de 2
weken.

X X X X

Kunnen werken met een tekstverwerkingsprogramma
-Werken met een online tekstverwerker

-Nieuw document aanmaken in online cloudopslag
-Document een naam geven.
-Taalopdrachten digitaal verwerken

Groep 4 ?  welk thema
Groep 5 → start huiswerk

X X



‘Met plezier naar de Pijler,

want daar zit het wel SNOR’
Kunnen werken met een presentatieprogramma
-Werken met presentatiesoftware

-Spreekbeurt/boekbespreking (thuis) voorbereiden.
Groep 5/6/7/8

-Presentatie maken n.a.v. project/thema
- Presentatie wereldoriëntatie-project/hoofdstuk
Gr 7 gouden eeuw
Gr 5, 6 en 8 → welk thema past?
Va. 5/6 1 pagina

X X X

-Beseffen dat in veel apparaten een computer voorkomt.
-Onderzoeken en inventariseren van apparaten waar een
‘computer’ in zit.

-Diverse apparaten bekijken/onderzoeken. Ook het uit
elkaar halen van een apparaat en kijken of hier een
computer in voor komt.

Uit elkaar halen niet haalbaar bij 1-3
Technieklessen? vragen aan opa Koos
Thema Energie gr 6

x x

Leerlijnonderdeel: Infrastructuur Technologie
- Kennis hebben en begrijpen van digitale technologie

- Digitale apparaten en besturingssystemen gebruiken en software/apps beheren

Leeractiviteiten Koppeling vakken/methodes Gro
ep
1-2

Gro
ep
3

Gro
ep
4

Gro
ep
5

Gro
ep
6

Gro
ep
7

Gr
oe
p 8

-Beseffen hoe computers en internet werken. Video over hoe computers werken, met daaraan
eventueel een kijkje in de netwerkkast.
Techniekdag

x x x x x x x



‘Met plezier naar de Pijler,

want daar zit het wel SNOR’
-Leren hoe cloudopslag werkt --> Opslag in de cloud.
-Je kunt altijd bij de bestanden wanneer je internet tot je
beschikking hebt.

-Wat betekent werken in de cloud?

-Werken op verschillende devices (o.a. laptop,
Chromebook) Thuis voorbereiden en op school
openen. gr 7
-Thuis gebruik maken van online clouddiensten. -->
voorbereiden spreekbeurt, huiswerk maken,
samenwerken aan/in een opdracht.

x x x x

Herkennen van functionaliteiten van apparaten en
keuzes maken in het gebuik van media en apparaten.

● Tablet: groep 1 en 2
● Device: groep 3 t/m 8 → chromebook

-Leren wat eigenschappen van verschillende
apparaten zijn. Dagelijks door ermee te werken.
- Toepassingen van standaardapps op een tablet
(videobewerking, audio afspelen, foto’s en video
maken, notities maken etc)
Foto’s maken bij een letter, kleuren, vormen

x x x x x x x

Leerlijnonderdeel: Standaardtoepassingen
- Gebruiken van een tekstverwerkingsprogramma voor het schrijven van teksten

- Communiceren met anderen via e-mail of ander communicatieprogramma/app

- Afdrukken van documenten of andere bestanden in het gebruikte programma

- Gebruiken van websites bij het zoeken naar informatie.

Leeractiviteiten Koppeling vakken/methodes Gro
ep
1-2

Gro
ep
3

Gro
ep
4

Gro
ep
5

Gro
ep
6

Gro
ep
7

Gr
oe
p 8
oe
p
8

-Werken in  een tekstverwerkingprogramma
-Gebruik  toepassingen:

-Schriftelijke opdrachten taalmethode
(o.a. schrijflessen werkboek)

x x



‘Met plezier naar de Pijler,

want daar zit het wel SNOR’
● Nieuw document maken
● Document opslaan (in de cloud)
● vet/cursief/onderstreept,
● Afbeelding of foto invoegen,
● Lettergrootte en lettertype aanpassen
● Tekst in kleur en  markeren
● Functies kennen van

enter/spatiebalk/shift/sneltoetsen
● -Leestekens invoeren: ?, . !

● Opsomming maken

● Afdruk maken van een document

-Wereldoriëntatie
-Thema’s en projecten

Les erbij zoeken → sluit aan bij vorige punten

-Werken in  een tekstverwerkingsprogramma
-Gebruik  toepassingen:

● Paginanummers invoeren
● Leestekens invoeren: ; : ‘ “ ( ) ë é
● Inhoudsopgave maken (geautomatiseerd)
● Kopjes en titels invoegen (met ‘Stijlen’)
● Afbeelding bijsnijden
● Tabel invoegen en bewerken
● Samenwerken in de cloud

-Schriftelijke opdrachten taalmethode
(o.a. schrijflessen werkboek)
-Wereldoriëntatie

-Thema’s en projecten

Les erbij zoeken → sluit aan bij vorige punten

x x

-Een document of presentatie delen met klasgenoten of
de leerkracht.
-Elkaar feedback geven door opmerkingen in te voegen.
-Online klaslokaal (Google Classroom of Teams):
Opdrachten openen, maken en weer inleveren.
-Een persoonlijk bericht sturen m.b.t. de opdracht naar
de leerkracht.

-Schriftelijke opdrachten taalmethode
(o.a. schrijflessen werkboek)
-Wereldoriëntatie

-Thema’s en projecten
-Voorbereiden spreekbeurt of boekbespreking

Les erbij zoeken → sluit aan bij vorige punten

x x



‘Met plezier naar de Pijler,

want daar zit het wel SNOR’
-Een (mail)bericht opstellen. Hierbij leren ze de volgende
zaken: aanhef, opmaak van de tekst, afsluitende groet,
onderwerp mail invullen en de mail versturen d.m.v. een
mailadres. In eerste instantie ter oefening. Later kan
desgewenst de e-mailfunctie daadwerkelijk worden
gebruikt.

-Taalopdrachten
-Wereldoriëntatie: opdracht over communicatie

- email account staat uit - alles apart 5, 6  (begrijpend
lezen) groep 7 (brief en ansichtkaart) en groep 8.

x x

Leerlijnonderdeel: Creëren en publiceren van media
- Opmaken van teksten en pagina's in een tekstverwerker

- Gebruiken van eenvoudige tekenprogramma's

- Publiceren/realiseren  van een presentatie met een geschikt medium.

- Gebruik maken van internet voor publicatie

Leeractiviteiten Koppeling vakken/methodes Gro
ep
1-2

Gro
ep
3

Gro
ep
4

Gro
ep
5

Gro
ep
6

Gro
ep
7

Gr
oe
p 8

-Samenwerken, feedback geven middels opmerkingen,
afbeeldingen invoegen.
-Ordenen gemaakt werk in online cloudopslag.

Samenwerken aan een document bij:
-Schriftelijke opdrachten taalmethode
(o.a. schrijflessen werkboek)
-Wereldoriëntatie
-Thema’s en projecten

Les erbij zoeken → sluit aan bij vorige punten

x x

-Opnemen van scènes met een camera en deze
monteren tot een filmpje.
-Bewerken van foto/filmopnames.
-Publiceren van een filmpje op classroom.

-Taal: domeinen spreken en luisteren
-Wereldoriëntatie
-Drama
→ bespreken met kinderen wanneer wel niet

x x



‘Met plezier naar de Pijler,

want daar zit het wel SNOR’
bespreken.
Gr 7. thema communicatie



Stichting De Hoeksche School
openbaar primair en voortgezet onderwijs

Hoeksche Waard

20 basisscholen
1 school speciaal basisonderwijs
2 scholen voortgezet onderwijs

5000 leerlingen
550 medewerkers

Ons motto:

De mooiste tijd van je leven!

Niet alleen willen wij kinderen de mooiste tijd
van hun leven bieden, dat geldt ook voor onze
medewerkers. Zij staan ‘Liever voor de klas’ in

de Hoeksche Waard.

Wil je werken als Intern Begeleider op het
leukste Integraal Kindcentrum van de

Hoeksche Waard neem dan contact op!

IKC de Pijler in Maasdam zoekt een

(parttime) Intern Begeleider

De Pijler is in de zomer van 2020 in een spiksplinternieuw gebouw
getrokken, waar kinderen van 0 t/m 13 jaar welkom zijn voor

onderwijs en opvang.
Het integraal kindcentrum is het hart van het dorp Maasdam,

waar kinderen, ouders, verenigingen elkaar ontmoeten, leren kennen
en van en met elkaar leren.

Ons IKC kenmerkt zich door een fijn pedagogisch klimaat,
gebaseerd op SNOR, Samen, Netjes, Open en Rustig.

Ons motto is:

‘Met plezier naar de Pijler,
want daar zit het wel SNOR’

Wij zijn:

● Een professioneel team
● Dat zich continu ontwikkelt
● Om kinderen een passende leeromgeving te bieden
● Met een heldere zorgstructuur
● Onze visie wordt weerspiegeld in ons gebouw
● Onze kernwaarden zijn vertrouwen, verantwoordelijkheid en

betrokkenheid
● De unieke visie van samenwerkingsverband Hoeksche Waard is

leidend in ons handelen

Meer informatie:

● Anja de Jong, directeur IKC de Pijler, tel. 078-6761445

www.basisschooldepijler.nl

http://www.basisschooldepijler.nl
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Kijkwijzer Directe Instructie
gericht kijken en ontwikkelen

Leerkracht

School

Lesdoel

Observant

Groep

Datum

Mijn zelf geformuleerde persoonlijke werkpunten of verzoek voor een gerichte kijkvraag

Mijn sterke punten

Voorbereiding

l. De leerkracht heeft de les zichtbaar goed voorbereid (lesplan, kijkwijzer, aantekeningen)
2. De leerkracht weet welke leerlingen behoren tot de groepen: sterk-basis-risico
3. De leerkracht heeft alle materialen klaarliggen
4. Er is sprake van een rijke gecijferde en geletterde leeromgeving

Toelichting

Start
l.
2.

3.
4.
5.
6.

Toelichting

De leerkracht activeert de aanwezige voorkennis bij de leerlingen (wat weten we al?)
De leerkracht gebruikt hiervoor eigen ervaringen van de leerlingen, frist een oud leerdoel op of
realiseert een korte en felle automatiseringsoefening
Het lesdoel is concreet en controleerbaar en bestaat uit een concept en een vaardigheid
De leerkracht noteert het lesdoel op het bord met een voorbeeld (wat gaan we leren?)
De leerkracht besteedt op enig moment in de les aandacht aan het belang van het lesdoel
De leerkracht geeft een lesoverzicht (wat gaan we doen?)

Instructie

l. Alle leerlingen nemen deel aan dit lesonderdeel

2. De leerkracht geeft expliciet blijk van hoge verwachtingen: alle leerlingen behalen het lesdoel
3. De leerkracht onderwijst het concept: heldere betekeniszin en veel voorbeelden
4. De leerkracht onderwijst de vaardigheid: concrete stappen
5. De leerkracht gebruikt concreet materiaal bij de uitleg van nieuwe leerstof
6. De leerkracht legt uit /doet voor/denkt hardop
7. De leerkracht laat leerlingen aantekeningen maken of activeert de leerlingen anderszins
8. De leerkracht gebruikt heldere taal en legt moeilijke woorden kort uit
9. De leerkracht voorkomt uitweidingen en blijft dicht bij het lesdoel
10. De leerkracht wisselt instructie en begeleide inoefening met elkaar af
11. De leerkracht aatre elmati naofde leerlin en de leerstof be ri' en controleren van be ri

www. directeinstructie. nl
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Toelichting

Begeleide inoefening
l. De leerkracht wisselt instructie en begeleide inoefening met elkaar af
2. De leerkracht gaat na of de leerlingen de leerstof begrijpen (controleren van begrip)
3. De leerkracht stelt veel vragen aan de leerlingen
4. De leerkracht stelt de vraag aan de klas voordat er een naam van een leerling wordt genoemd
5. De leerkracht biedt denktijd (3-5 seconden)
6. De leerkracht realiseert interactie: schoudermaatjes

7. De leerkracht laat geen vingers opsteken en geeft willekeurige beurten
8. De leerkracht activeert alle leerlingen door wisbordjes te gebruiken
9. De leerkracht laat de leerlingen de leerstof verwoorden en geeft procesgerichte feedback
10. De leerkracht stelt vragen op verschillende niveaus: herhalen, verwoorden, toepassen
11. De leerkracht zorgt voor succeservaringen
12. De leerkracht spreekt positieve verwachtingen uit naar leerlingen
13. De leerkracht biedt sterke leerlingen de mogelijkheid om aan te vullen
14. De begeleide inoefening gaat vloeiend over in de kleine lesafsluiting

Toelichting

Kleine lesafsluiting
l. De leerkracht geeft de leerlingen een individuele opdracht om te controleren of iedereen het

concept begrijpt
2. De leerkracht geeft de leerlingen een individuele opdracht om te controleren of iedereen de

vaardigheid beheerst
Toelichting

Zelfstandige verwerking
l. De leerkracht maakt duidelijk hoeveel tijd de leerlingen hebben voor het maken van de

opdrachten (klok, time-timer, etc.)
2. De leerkracht geeft duidelijkheid over de eigen beschikbaarheid (stoplicht)
3. De leerkracht geeft duidelijkheid over het geluidsniveau (geluidsthermometer)
4. De leerkracht geeft aan of er wel of niet mag worden samengewerkt (pictogram)
5. De leerkracht geeft aan wat leerlingen moeten doen als ze klaar zijn (noteren op bord)
6. De opdrachten van de zelfstandige verwerking sluiten aan op het lesdoel, de instructie en

begeleide inoefening
7. De leerlingen zijn gericht op verwoorden en uitleggen in plaats van antwoorden
8. De leerkracht stelt duidelijke eisen aan het werk
9. De leerkracht zorgt voor een rustige en prettige werksfeer
10. De leerkracht loopt een hulpronde
11. De leerkracht stimuleert leerlingen door te werken

Toelichting

Verlengde instructie
l. Het behalen van het lesdoel staat centraal en niet het maken van de opdrachten
2. De verlengde instructie sluit aan bij de basisinstructie en begeleide inoefening
3. De leerkracht gebruikt dezelfde uitleg en materialen als in de basisinstructie
4. De leerkracht maakt eventueel gebruik van concrete materialen of kleinere stappen ter

verduidelijking

www. directeinstructie. nl
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5. De leerkracht herhaalt de punten zoals genoemd onder kopjes 'instructie' en 'begeleide
inoefening'

6. De leerkracht geeft ruimte voor zelfstandige verwerking om zodoende hulpronde te kunnen
lopen

7. De leerkracht geeft nogmaals verlengde instructie aan de meest zwakke leerlingen
Toelichting

Grote lesafsluiting
l. De leerkracht laat de leerlingen vertellen wat ze geleerd hebben
2. De leerkracht geeft (op het bord) een samenvatting van de les

De leerkracht bespreekt het proces: werkhouding, werkpunten, opvallendheden
De leerkracht vraagt de leerlingen wat ze goed kunnen en wat nog lastig voor hen is
De leerkracht blikt terug op het lesdoel en vooruit naar de volgende les

3.
4.
5.

Toelichting

Algemeen

l. De leerkracht besteedt de geplande tijd gericht aan het behalen van het lesdoel
2. De leerkracht laat geen tijd verloren gaan tijdens de les (dode momenten, wachtende

leerlingen)

Regels en routines (klassenmanagement) zijn helder en goed ingeslepen
De leerkracht benoemt en beloont gewenst gedrag en heeft voornamelijk positieve interacties
met de leerlingen (interactie)

De leerkracht legt duidelijk uit (Onderwijsinspectie, 2013)
De leerkracht realiseert een taakgerichte werksfeer (Onderwijsinspectie, 2013)
De leerkracht betrekt leerlingen actief bij het leerproces (Onderwijsinspectie, 2013)

3.
4.

5.
6.
7.

Toelichting

Aandachtspunten

Sterke punten

Dit zou je echt moeten delen met je team:

De observant noteert de bevindingen telkens met groen in het betreffende toelichtingsvak
De leerkracht vult aan en licht toe met rood en zorgt dat de schoolleider het verslag ontvangt

Deze kijkwijzer maakt het mogelijk om gericht te kijken en feedback te ontvangen. De leerkracht zorgt
ervoor dat werkpunten uit voorgaande lesbezoeken in het bovenste vak worden genoteerd. De
leerkracht kan vragen om op een specifiek lesonderdeel te letten of op specifieke punten.
De kijkwijzer is bedoeld als middel om gericht te kunnen werken aan het voortdurend verbeteren van
het eigen vakmanschap en de onderwijskwaliteit binnen de school. Bespreek de kijkwijzer regelmatig
in de teamvergaderingen en wijzig deze indien nodig. Zorg dat specifieke schoolafspraken en
werkwijzen zo concreet mogelijk worden beschreven en toegevoegd. Kijk voor meer informatie op
directeinstructie. nl of lees het boek 'Expliciete Directe Instructie: tips en technieken voor een aoede
les'
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SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL
2021-2022

IKC de Pijler

‘Met plezier naar de Pijler,
want daar zit het wel SNOR’



Het schoolondersteuningsprofiel
Het is een bijzonder kind

en dat is-tie.
Uit: Dik Trom

Beste ouders,

Alle kinderen zijn uniek, hebben hun eigen onderwijs- en opvoedingsbehoeften en hun eigen talenten. Helaas
hebben niet alle basisscholen een passend antwoord op de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van ieder kind.
Dat kan al duidelijk zijn bij de aanmelding van uw kind bij een school maar dat kan ook duidelijk worden tijdens
het verblijf van uw kind op school. En wat dan? Waar vinden we dan passend onderwijs?

Hieronder leggen we u uit wat passend onderwijs in de Hoeksche Waard inhoudt en wat het voor u kan
betekenen. Mocht de uitleg niet voldoende zijn dan kunt u de directeur van deze school vragen om uitleg of
kijkt u eens op de website van Passend onderwijs Hoeksche Waard: www.swv2804.nl. Daar ziet u ook
telefoonnummers van de helpdesk van Passend onderwijs Hoeksche Waard.

Ieder kind gunnen wij onderwijs in de buurt van huis, in het dorp. Ieder kind is welkom en u kunt uw kind altijd
bij de door u gewenste school aanmelden. Doe dit het liefst schriftelijk.
Belangrijke vragen daarbij zijn: Is de school geschikt voor uw kind? Kan de school bieden wat u wenst? Wat
vindt u belangrijk bij het opvoeden van uw kind? Deelt u de waarden, de levensovertuiging? Wat betekent het
om samen op te voeden? Wat mag u van de school verwachten en de school van u?

Onderwijs en opvoeden doen ouders en de school gezamenlijk. We hebben daarin een gedeelde taak waarin
we partners zijn. Wij noemen deze taak onze pedagogische opdracht. Onze gezamenlijke pedagogische
opdracht is een kwalitatief goede bijdrage leveren aan de ontwikkeling van uw kinderen tot autonome, sociale
en zelfverantwoordelijk deelnemers van een nog onbekende samenleving.
We richten ons daarbij op drie gebieden zowel thuis als op school:
Vaardigheden zoals rekenen en taal maar ook muziek en sport.
Vaardigheden in het met elkaar omgaan. Zo zijn onze manieren.
Vaardigheden in het omgaan met jezelf, persoonsvorming.

Wij beschouwen de volgende vier waarden als de basis bij het ontwikkelen van bovenstaande vaardigheden.
1. Rechtvaardigheid: wat u niet wilt dat u geschiedt doe dit ook de ander niet.
2. Weldadigheid: doe de ander goed.
3. Waardigheid: toon respect.
4. Vrijheid: weet dat jouw vrijheid een belemmering voor de ander kan zijn.

Mag een basisschool uw kind weigeren?
Scholen mogen weigeren
1. als u de godsdienstige overtuiging of levensvisie niet wenst te respecteren.
2. als er geen plaats is. De groepen zijn vol. De maximale groepsgrootte dient dan te zijn vermeld in een

schoolgids of op de website.
3. als uw kind nog niet zindelijk is. In overleg met de huisarts, het jeugdteam en de school kunt u
hiervoor een oplossing zoeken. Het is belangrijk dat uw kind dus zo snel mogelijk zindelijk is.

Het kan zijn dat de school bij de aanmelding voorziet dat zij, na overleg met u en eventuele deskundigen, niet
kan voldoen aan hetgeen uw kind nodig heeft, dan heeft de school de wettelijke verplichting samen met de
ouders te zoeken naar een meer geschikte school. En mocht dit niet lukken dan kan de school uw kind
aanmelden bij de Ondersteuningscommissie. De Ondersteunings-commissie gaat u dan verder helpen. Hoe de
Ondersteuningscommissie dit doet leggen we verder uit in deze notitie.

Stel dat u zich niet kunt vinden in het besluit van de school dan kunt u zich wenden tot het bestuur van
St. de Hoeksche School, de heer Luc van Heeren, Biezenvijver 5, 3297 GK Puttershoek, tel.nr. 078-629 5999.
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Het schoolbestuur legt u dan per brief uit waarom de school uw kind niet toelaat. Het is dan mogelijk om
binnen 6 weken schriftelijk bezwaar te maken tegen de weigering. Daarna beslist het schoolbestuur binnen 4
weken of uw kind alsnog toegelaten wordt of niet.

Schoolondersteuningsprofiel van OBS de Pijler
Wat biedt onze school aan onderwijs en aan ondersteuning? In een Schoolondersteuningsprofiel staat wat wij u
kunnen bieden. Dit profiel bestaat uit basisondersteuning en extra ondersteuning. Alle scholen verbonden aan
ons Samenwerkingsverband, SWV 2804, hebben in hun onderwijsaanbod zowel basisondersteuning als extra
ondersteuning. De basisondersteuning is op alle scholen, m.u.v. de reformatorische scholen in de Hoeksche
Waard, hetzelfde. In de bijlage Basisondersteuning 2804 (zie einde van deze notitie) kunt u lezen wat alle
scholen in de Hoeksche waard minimaal als basis in huis hebben. Een stukje verder in deze notitie leest u bij
Hoe vertalen wij de basisondersteuning meer over onze basisondersteuning.
Voorts kunnen alle scholen ook extra ondersteuning bieden. Zie hieronder.

Welke extra ondersteuning biedt het Samenwerkingsverband en dus onze school. Waar kan de school een
beroep op doen? De school kan een beroep doen op

1. Visio. Er is sprake van ernstige visuele problematiek.
2. Auris. Er is sprake van ernstige spraak en taalproblematiek, auditieve problematiek.
3. Een extern expert bij medische problematiek bijv. syndroom van Down, hersenletsel enz. De

ondersteuning is gericht op het handelen van de leerkracht en wordt gedaan door een expert betaald
door het SWV.

4. Een extern expert voor buitenlandse kinderen. Er is bijvoorbeeld sprake van problematische
taalontwikkeling. De ondersteuning is gericht op het handelen van de leerkracht en wordt gedaan door
een expert betaald door het SWV.

5. Een preambulante begeleider. De ondersteuning, gericht op het handelen van de leerkracht, wordt
gedaan door een lid van de Ondersteuningscommissie (O.C.) betaald door het SWV. Dit kan pas na
aanmelding bij de O.C. Zie verder in deze notitie: Wat doet de Ondersteuningscommissie > advies> ad
1.

6. Het SBO en SO. We beschouwen SBO en SO ook als extra ondersteuning. Dit kan pas na aanmelding bij
de O.C. Zie verder in deze notitie:  Wat doet de Ondersteuningscommissie > advies > ad 3 en ad 4.

Extra ondersteuning kan langdurig zijn maar ook bestaan uit een consult of meer consulten. Dit kan per school,
per situatie verschillen. Spreek hierover met de directeur van de school. De extra ondersteuning is met name
gericht op het optimaliseren van het handelen van de leerkracht. Is deze ondersteuning langdurig dan stelt de
school samen met u een plan op. Dit heet een Ontwikkelingsperspectief (OPP). Een OPP is een plan van aanpak.

Hoe vertalen wij de basisondersteuning?
Wat bieden wij op OBS de Pijler?
Hoe ziet onze basisondersteuning eruit? Hoe ziet het aanbod op onze school eruit?
We onderscheiden vier niveaus in onze basisondersteuning:
Niveau 2  externe ondersteuning gericht op het handelen van de leerkracht en interne ondersteuners
Niveau 1  interne ondersteuning gericht op het handelen van de leerkracht
Niveau 0’ handelen van de leerkracht
Niveau 0  fundament, missie, visie e.d. van de school.

Niveau 0
Identiteit van onze school
Onze school is een openbare basisschool voor alle kinderen, ongeacht hun levensbeschouwelijke,
maatschappelijke of culturele achtergrond. Onze school is onderdeel van IKC de Pijler, waar onderwijs en
opvang geboden worden aan kinderen van 0 t/m 13 jaar. Wij hechten belang aan normen en waarden en leren
de kinderen respectvol met anderen om te gaan. Kinderen spelen met en leren van elkaar in de veilige
omgeving van het dorp vanuit de gedachte: ‘It takes a village to raise a child’.
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Missie
Onze missie is kinderen te helpen hun talenten maximaal te ontplooien, hun nieuwsgierigheid aan te wakkeren
en hen voor te bereiden op hun toekomst. Taal en rekenen vinden we van belang, maar daarnaast besteden we
veel aandacht aan het opvoeden van kinderen tot volwaardige en respectvolle mensen. Die opgroeien in een
wereld waarin anders gecommuniceerd en samengewerkt wordt, waarin afstanden verdwenen zijn en waarin
veel van wat je interesseert, weten, of leren wilt, online te vinden is. Middels projectonderwijs stimuleren we
de brede, ook creatieve, culturele, sociale en lichamelijke ontwikkeling van kinderen.
We werken vanuit onze kernwaarden: Vertrouwen, verantwoordelijkheid en betrokkenheid. Deze zijn zichtbaar
in ons gedrag: Het zit wel SNOR in de Pijler.

Visie
Onze slogan is: ‘Met plezier naar de Pijler, want daar zit het wel SNOR”
Onze visie is erop gericht dat de kinderen zich in een veilige, fijne omgeving, waar ze met plezier naar toe
komen, zo volledig mogelijk voor kunnen bereiden op onze complexe samenleving. We bieden onderwijs dat
aansluit bij de persoonlijke belevingswereld van kinderen.
Het onderwijsaanbod en de leeromgeving zijn zo ingericht dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.
Ieder kind verdient passend onderwijs. Ook voor die kinderen die meer willen en kunnen leren hebben wij zorg
en aandacht, evenals voor die kinderen die belemmeringen ervaren om zich de leerstof eigen te maken.

Het realiseren, uitdragen en verantwoorden van onze visie stelt hoge eisen aan onze leerkrachten en aan onze
organisatie. Wij zijn een lerende professionele organisatie. Onze leerkrachten leren van en met elkaar in
collegiale consultatie, nemen deel aan individuele of teamscholing, hebben kennis van moderne en eigentijdse
onderwijsontwikkelingen en goede didactische en pedagogische vaardigheden. Het team wordt ondersteund
door moderne observatie-, informatie- en leerlingvolgsystemen. Tevens hanteren wij een professioneel
kwaliteitsinstrument waarmee we jaarlijks de kwaliteit van ons onderwijs in beeld brengen en verbeteren in
een cyclisch proces.

Dit alles resulteert in de 3 pijlers van ons onderwijs, die wij gekoppeld hebben aan onze kernwaarden:
● Ouderbetrokkenheid > vertrouwen
● Gepersonaliseerd leren > betrokkenheid
● Naast het cognitieve aandacht voor de creatieve ontwikkeling van de kinderen > verantwoordelijkheid

Ambitie
De invulling van deze pijlers in combinatie met onze kernwaarden, geeft onze ambities weer:

Ouderbetrokkenheid
‘Vertrouwen’ is de basis van iedere relatie. Onze leerlingen gedijen in een sfeer van veiligheid, geborgenheid  en
vertrouwen. Vertrouwen tussen ouders en school is de basis voor een voorspoedige ontwikkeling. Vertrouwen
zorgt voor een hoge mate van welbevinden bij onze leerlingen.

Onze school en onze ouders hebben een gezamenlijke ambitie: Wij willen dat het kind zich zo goed mogelijk kan
ontwikkelen. In het realiseren van deze ambitie is samenwerking het sleutelwoord. Kinderen presteren beter en
voelen zich op school meer op hun gemak als ze weten dat hun ouders een goed contact hebben met de school.
We spreken wensen en verwachtingen uit en geven daar in gesprek met ouders en kind een concrete invulling
aan. We organiseren tijd om elkaar beter te leren kennen en begrijpen en doen een appèl op de rol die ouders
in de samenwerking spelen. We laten ouders elk jaar weten hoe belangrijk we de relatie met hen vinden.

Gepersonaliseerd leren
‘Betrokkenheid’; We willen dat de kinderen op onze school optimaal betrokken zijn bij hun eigen leerproces,
doordat de kinderen samen met de leerkrachten doelen stellen en daar planmatig naar toe werken. De basis
van onze communicatie is erop gericht dat ouders en leerkrachten dezelfde taal spreken naar, over en met de
kinderen. Dit vraagt ook van ouders een grote betrokkenheid.
We personaliseren het onderwijs zodanig dat de talenten en kwaliteiten van onze leerlingen zich optimaal
kunnen ontplooien én het voor leerkrachten goed werkbaar is.
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Leerlingen worden mede eigenaar en dus verantwoordelijk voor hun eigen leerproces dmv
- kindgesprekken
- het visueel voor de leerling in kaart brengen van de vorderingen van betreffende

leerling en daaraan een (volgend) doel koppelen (bijv. dmv staafgrafieken)
- het bespreken van groepsresultaten met de leerlingen
- visueel groepsresultaten ophangen in de klas en doelen stellen met elkaar

Onze school brengt gepersonaliseerd leren ook in praktijk door de inzet van verschillende moderne devices.
Leerlingen werken adaptief op chromebooks aan rekenen middels de Wereld in Getallen, begrijpend lezen
middels Nieuwsbegrip (XL), maar ook op Ipads aan o.a. BOUW!, squla, VLL, Gynzy. De leerkracht volgt het
leerproces van de leerlingen via het dashboard en geeft instructie. Het dashboard maakt de groepsresultaten
via het digibord zichtbaar voor de leerlingen, waardoor zij samen met de leerkracht doelen kunnen stellen.

De leerkracht biedt instructie middels EDI (Expliciete directe Instructie):
Het EDI-model bestaat uit vaste lesonderdelen, aangevuld met enkele technieken. Ons onderwijs heeft als doel
om de leerstof succesvol aan te bieden aan zowel de sterke, gemiddelde als risicoleerlingen. Binnen het
leerstofjaarklassensysteem werken we met instructie op drie niveaus:

1 Instructie afhankelijke niveau (kinderen die extra zorg en instructie behoeven)
2 Instructie gevoelige niveau (kinderen die voldoende hebben aan basisinstructie)
3 Instructie onafhankelijke niveau (kinderen die weinig of geen instructie behoeven)

Een kind komt in een bepaald instructie groepje op grond van zijn/haar onderwijsbehoeften. Om deze vast te
kunnen stellen gebruikt de leerkracht de resultaten van de methode en niet-methodegebonden toetsen van het
LOVS en observaties van de leerkracht, alsmede informatie die ouders geven over hun kind.

We geven waar mogelijk directe feedback op het proces wat de leerling doormaakt tijdens de les. Zo zetten we
de leerling direct op het juiste denkspoor. Samengevat is de rol van de leerkracht:

1. Verheldert verwachtingen en doelen (o.a. doelen op het bord)
2. Ontlokt leerling reactie(s) (o.a. door de juiste vragen te stellen)
3. Geeft instructie volgens EDI (door o.a. te ‘modelen’)
4. Analyseert en interpreteert leerling reactie(s) (o.a. het proces en de resultaten)
5. Communiceert over resultaten met leerlingen, op groepsniveau en individueel, en ouders
6. Onderneemt vervolgacties op groepsniveau en individueel voor onderwijs en leren

Naast het cognitieve aandacht voor creatieve en sociale vaardigheden
‘Verantwoordelijkheid’ is de ultieme drijfveer voor ons handelen richting onze leerlingen. Wij zijn, samen met
ouders, verantwoordelijk voor het slagen van hun kind op onze school. Samen met ouders gaan we voor
optimale resultaten van onze leerlingen en leggen daarover in gesprek met elkaar verantwoording af.
Met de drie pijlers van ons onderwijs leren we de kinderen van nu te functioneren in de wereld van morgen.
We hechten veel belang aan de brede ontwikkeling van kinderen en voelen een grote verantwoordelijkheid
jegens de leerlingen om daar aan te sluiten waar hun talenten liggen.
We bieden onderwijs aan kinderen dat aansluit bij hun persoonlijke belevingswereld door de leerlingen het
zoveel mogelijk zelf te laten ervaren of onderzoeken.

Zicht op ontwikkeling
De kinderen van onze school worden op cognitief gebied gevolgd middels het LOVS, leerlingen onderwijs
volgsysteem voor groep 1 t/m 8. Voor een goede en objectieve beoordeling van de sociaal-emotionele
ontwikkeling van de leerlingen gebruiken we het digitale observatie instrument ‘ZIEN’. In de groepen 1 en 2
wordt gewerkt met “KIJK”.
Deze instrumenten vormen samen met groeps- en leerlingbesprekingen door  de leerkracht met IB een cyclisch
model. Dit resulteert in een planmatige aanpak per leerjaar die 2 x jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld wordt. Dit
plan is leidend voor het handelen van de leerkracht en het onderwijsaanbod gedurende die periode. Tijdens de
warme overdracht aan het eind van elk schooljaar is er een derde moment van bezinning over de -onderwijs-
behoeften van de leerlingen.
Zowel in de basisondersteuning, als extra ondersteuning wordt n.a.v. data analyse, observaties, gesprekken met
ouders en/of leerlingen in een plan SMART aangegeven wat de aanpak voor een bepaalde periode wordt.
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Niveau 0’
Het team
Ons team bestaat uit ca. 15 teamleden, te weten de directeur (en/of intern begeleider), collega’s die de IB
verzorgen (Intern aanspreekpunt, coördinator leerlingzorg, etc.), 2 stafleden of bouwcoördinatoren, een
specialist rekenen, meerdere specialisten gedrag en een Intern Cultuur Coördinator (ICCer), 4 vaste pedagogisch
medewerkers en groepsleerkrachten. Ook hebben wij een vakdocent gym. De teamleden variëren in leeftijd van
startend tot zeer ervaren, waarbij het kenmerk is enthousiasme om bij kinderen  een doorgaande
ontwikkelingslijn te realiseren van opvang naar onderwijs in ons IKC. En daarvan een succes te maken voor de
kinderen.
Één van onze leerkrachten heeft een Master gedrag. Jaarlijks schrijven collega’s zich in voor scholing via het
studieaanbod van De Hoeksche School en elk jaar volgen we gezamenlijk teamscholing. Dit jaar bouwen we het
technisch lezen verder uit o.l.v. Cees Hereijgens. EDI maakt dat de leerkrachten onderwijs kunnen geven naar
behoeften van de leerlingen.

Kinderen leren van elkaar en ontdekken samen nieuwe dingen. Door te vertellen aan elkaar hoe ze hun taak
hebben gemaakt of een probleem hebben opgelost. Ze werken met schoudermaatjes en coöperatieve
werkvormen waardoor ze leren samenwerken in de klas en in kleine groepjes. De leerstof wordt groepsgewijs
aangeboden waarbij rekening wordt gehouden met niveauverschillen. We kennen zowel homogene als
combinatie groepen. In homogene groepen zitten alle kinderen uit hetzelfde leerjaar bij elkaar. Schooljaar
2021-2022 hebben we 6 groepen, waarbij de kinderen verdeeld zitten over 2 groepen ½, een groep ¾, 5,6, 6/7
en 8.
De groepsgrootte ligt ongeveer tussen de 20-24 leerlingen. Overigens hangt onderwijskwaliteit niet af van
groepsgrootte, maar van de lesgevende kwaliteiten van de groepsleerkracht.
De hele week hebben we een leerkracht ‘over’. Deze vervangt de eerste zieke leerkracht, maar als er geen
zieken zijn, kan deze leerkracht extra instructie bieden aan individuele leerlingen of kleine groepjes of op een
andere manier de groepsleerkracht ondersteunen. Eventuele stagiaires proberen we zo in te zetten, dat ook zij
leerkrachten, en daarmee de leerlingen, kunnen ondersteunen. Vorig schooljaar hadden we ook een lio
stagiaire, dit betekent leraar in opleiding. Zij werkte het hele schooljaar als volwaardig leerkracht mee.

Ouderbetrokkenheid
Kinderen presteren beter en voelen zich op school meer op hun gemak als ze weten dat hun ouders een goed
contact hebben met de school. Wij proberen ouders bij de school te betrekken door ze in een vroeg stadium
mee te nemen in de ontwikkeling van hun kind. Dus direct als zich iets opvallends voordoet in gedrag, talent of
op cognitief gebied. De leerkrachten vinden het fijn als dat ook andersom gebeurt, zodat ouders en leerkracht
steeds gezamenlijk kunnen bespreken wat op dat moment werkt en nodig is voor het kind. Er staan ook een
aantal vaste momenten voor contacten op de kalender, zoals:
- welkomstgesprekken
- rapport- of voortgangsgesprekken
- 2 x per jaar een algemene ouderavond, met onderwijs- en/of opvoeding gerelateerde onderwerpen
- kijkmomenten; ouders zien in de klas hoe het onderwijs vorm krijgt en het groepsproces eruit ziet
- open dag
- mee speel ochtenden in groep 1/2
- vergaderingen van de ouderraad of medezeggenschapsraad
Uiteraard is de school iedere schooldag (telefonisch) bereikbaar voor de ouders. De directeur, Anja de Jong, is
dagelijks aanwezig tussen 8.00 en 17.00 uur. Tussen 8.00 en 8.15 en na 14.30 uur zijn de leerkrachten
beschikbaar om in gesprek te gaan of afspraken te maken met ouders en/of  externen.
Een  belangrijk  communicatiemiddel is schoudercom.nl. Via dit gesloten web-based programma worden
nieuwsbrieven, nieuwtjes, vervanging van zieke leerkracht e.d. met ouders gecommuniceerd. Ouders kunnen
ook via dit kanaal afspraken met de leerkrachten maken en andersom.
Om een zo breed mogelijk aanbod te creëren vragen we ouders ook naar hun talenten en interesses.
Vervolgens zetten we deze, indien mogelijk en passend, in ten bate van onze leerlingen, bijvoorbeeld middels
gastlessen.

Samenwerking
Het team werkt samen teneinde een ononderbroken ontwikkelingslijn bij kinderen te bewerkstelligen. Die start
als het kind bij het centrum wordt ingeschreven ongeacht hoe oud het is. Jaarlijks vindt een warme overdracht
plaats tussen teamleden over de stimulerende en belemmerende factoren bij het kind vanaf 0 jaar, totdat het
kind de school verlaat. Deze informatie is of wordt ook besproken met ouders
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Niveau 1
Alle onder niveau 0´ genoemde expertise in het team vormt een deel van de interne ondersteuning. Deze wordt
gecoördineerd door IB. IB gaat in 1e instantie op zoek naar de juiste deskundigheid in het team als een
leerkracht of pmer handelingsverlegen is bij een kind.
Naast bovengenoemde experts heeft de school ook een Bouw! coördinator. Bouw! is het Hoeksche Waard
brede preventieve programma gericht op het voorkomen van leesproblemen, dat ook op onze school wordt
ingezet. De ‘Bouw!’collega onderhoudt contacten met externe experts op het gebied van lezen en Bouw!,
ondersteunen de tutoren en begeleiden collega’s in het stimuleren van ouders en kinderen het programma
optimaal te benutten. De school biedt ruimte in het na-schools aanbod om kinderen o.l.v. (één van hun) ouders
op school aan Bouw! te laten werken indien dat thuis niet lukt. De school neemt deel aan een onderzoek van de
Universiteit van Amsterdam in verband met het toekomstbestendig maken van Bouw!.

Dyslexieprotocol
Op school hanteren we een dyslexieprotocol beschreven in een beleidsstuk: Protocol leesproblemen en
dyslexie. Dit beleid is geactualiseerd in schooljaar 2018-2019. We stemmen af op de individuele
onderwijsbehoeften van betreffende leerlingen. We nemen ouders mee in onze aanpak.

Handelingsgericht werken (HGW)
Op onze school werken de leerkrachten handelingsgericht. De uitgangspunten van HGW zijn:
● De basis- en onderwijsbehoeften van de leerling en de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht en/of

ouders staan centraal.
● De werkwijze is systematisch, transparant en cyclisch.
● De werkwijze is doelgericht en adviezen zijn haalbaar.
● Er wordt gewerkt vanuit een transactioneel referentiekader (d.w.z. leerkrachten, interne begeleiding,

ouders, kind, CLB en externe deskundigen werken constructief samen).
● Positieve aspecten van alle betrokkenen zijn van groot belang.
● Er wordt oplossingsgericht gewerkt.
● Het handelen van de leerkracht is van doorslaggevend belang.

Onderwijs op maat
- Aandacht voor die kinderen die belemmeringen ervaren om zich de leerstof eigen te maken.
Samen met ouders onderzoeken we de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Waar nodig en mogelijk spelen
we daarop in, te denken valt aan; dichtbij de juf zitten, een eigen werkplek, een koptelefoon, wiebelkussen,
aanbrengen van extra structuur in het werk door de leerkracht, etc.
-Aandacht voor begaafde leerlingen
Wij vinden het erg belangrijk dat ook kinderen met uitstekende scores geprikkeld en uitgedaagd blijven. Hierbij
kiezen we ervoor, dat deze extra zorg zoveel mogelijk in de eigen klas plaatsvindt. Om toch alle kinderen te
geven wat ze nodig hebben, komen sommige kinderen in aanmerking om 1 dagdeel per week met
gelijkgestemden les te krijgen, waarbij de leerstof meer ‘top down’ wordt aangevlogen. Om in deze plusgroep
aan het werk te kunnen, gelden criteria welke staan beschreven in het beleidsplan Hoogbegaafdheid de Pijler.
-Handelingsplannen en ontwikkelingsperspectief
Naast het opstellen van groepsplannen, kan het voorkomen dat er ook een individueel handelingsplan wordt
opgesteld. Dit houdt in dat een leerling een eigen leerlijn volgt voor betreffende vakgebied(-en). Dit plan wordt
opgesteld door de leerkracht met medewerking van IB.
Als leerlingen een indicatie Speciaal Onderwijs hebben wordt een ontwikkelingsperspectief vastgesteld (OPP).
Voor het opstellen van aanpak en begeleiding voor een leerling met geheel eigen leerlijn zetten we hulp en/of
ambulante begeleiding in van het betreffende speciaal onderwijs.

Jeugdgezondheidszorg
De school heeft een nauwe band met de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD. Op deze afdeling zijn een
jeugdverpleegkundige en een schoolarts aanwezig, die samen in de loop van het schooljaar de kinderen van
groep 2 en 7 oproepen voor een onderzoek. De nadruk van deze onderzoeken ligt op het vroegtijdig opsporen
en het mogelijk voorkomen van lichamelijk en/of psychische problemen. Een deel van deze onderzoeken vindt
plaats op school, een ander deel in het gebouw van de GGD. Voor leerlingen uit alle groepen is consultatie van
de arts of verpleegkundige mogelijk, ook vanuit ouders zelf.
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Schoolmaatschappelijk werk
Zijn er zorgen over het gedrag van uw kind? Is er iets gebeurd dat uw kind zeer aangrijpend vond, zoals een
overlijden of een echtscheiding? School biedt in dit soort situaties, schoolmaatschappelijk werk aan. Aan de
school is een vaste schoolmaatschappelijk werker van Kwadraad verbonden. In samenwerking met de
leerkracht geeft zij uw kind op school alle aandacht. De maatschappelijk werker is ervaren in het omgaan met
problemen en vragen die onder andere met gedrag en opvoeding te maken hebben. Bijvoorbeeld; problemen in
de thuissituatie, spanningen, overlijden, echtscheiding. Maar ook wanneer zich op school situaties voordoen of
in de omgeving, die van invloed zijn op het gedrag van uw kind, kan de maatschappelijk werker helpen. Zij
werkt nauw samen met de IB van school. Ouders kunnen via school of zelf contact opnemen met de
maatschappelijk werker. In een gesprek zal zij met ouder(s) de situatie bekijken. Zij zal zich in samenwerking
met school vooral richten op het voorkomen van problemen met en rond uw kind. Wanneer er meer hulp nodig
blijkt voor uw kind of gezin, zal zij met ouders meekijken welke hulpverlening dan gewenst is en doorverwijzen.
Zonder toestemming van ouders, wordt er geen privé informatie aan school verstrekt. Er wordt met ouders
besproken welke afspraken die in het belang zijn van uw kind, wel gedeeld kunnen worden met de leerkrachten.

Jeugdteam
In de Hoeksche Waard wordt gewerkt met zogenaamde jeugdteams. De medewerkers van het jeugdteam vallen
onder de Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid. De Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid maakt deel uit van
een aantal veel grotere netwerken, waaronder diverse professionele samenwerkingsverbanden met
bijvoorbeeld huisartsen en onderwijs en uiteraard het netwerk van diverse zorgaanbieders en hulpverleners in
de regio. Samen doen we wat nodig is om goede, professionele jeugdhulp te verzorgen voor alle inwoners in de
aangesloten, samenwerkende gemeenten. Er wordt een gezamenlijk plan opgesteld voor een gezin, waarbij de
eigen kracht en het netwerk van het gezin voorop staat. Waar nodig wordt hulp vanuit het Jeugdteam ingezet of
wordt gespecialiseerde zorg aangevraagd. Aan de hand van het gezinsplan, worden verdere afspraken gemaakt.
Soms heeft het Jeugdteam een extra deskundige nodig, omdat bepaalde kennis niet bij de leden van het team
voorhanden is. Ook dan blijft de cliënt in contact met het Jeugdteam. Zij  verwijzen dus geen cliënten door,
maar breiden het team (indien nodig) met extra deskundigheid uit. De contactpersoon van het Jeugdteam blijft
het aanspreekpunt totdat de vraag is opgelost.

Logopedie
Een logopedist van de GGD screent elk jaar alle kleuters van groep 2. Eventueel kunnen ook 4-jarige kleuters
door de leerkracht worden aangemeld, met toestemming van ouders vooraf. De logopedist bekijkt of het kind
problemen heeft met het begrijpen van gesproken taal en/of met spreken. Ook let de logopedist op de stem,
het gehoor, het mondgedrag en of het kind vloeiend kan spreken. Voor het latere lezen en schrijven moeten
kinderen klanken goed van elkaar kunnen onderscheiden, herkennen en onthouden. Wanneer de logopedist
het idee heeft dat een kind een probleem heeft in de spraak- en taalontwikkeling zal het verder worden
onderzocht. Als dit het geval is, krijgen ouders hierover bericht. Mogelijk zal de logopedist ouders dan
uitnodigen voor een gesprek. De uitslagen van de onderzoeken worden bewaard in het leerlingdossier op
school en in het jeugd- gezondheids zorgdossier bij de schoolarts van de school. Ouders kunnen desgewenst
inzage of een kopie ontvangen. In onze school is verder onderzoek en/of behandeling mogelijk bij de
vrijgevestigde logopediepraktijk Spreekvaart.

Niveau 2
Indien naast de leerkrachten ook IB handelingsverlegen is, doet IB een beroep op een extern deskundige. Dat is
in eerste instantie de CLBer (Consultatie Leerling Begeleiding) die onze school kent vanwege de reguliere
consultatie besprekingen met IB met de daaruit voortvloeiende handelingsadviezen voor de leerkrachten. In
ons geval is dit Marald Mens. Voor leerlingen met een indicatie is dat een medewerker van bijvoorbeeld een
school uit het betreffende REC. Onze school is o.a. bekend met Ina Verolme van SO school ‘t Anker, Carla Roos
van SO school Kiem. Carla Stellaert werkt voor Leestalent en is onze adviseur voor BOUW! en de leerlingen die
daarmee werken. We doen een beroep op Jolande Bisschop ingeval we expertise nodig hebben op het gebied
van het jonge kind. Natuurlijk consulteren we ook onze collega scholen met bewezen expertise, zoals OBS het
Pluspunt voor zowel hoogbegaafdheid, als voor leer- en/of gedragsproblemen.

We werken ook nauw samen met Fleur Krebbers, Schoolmaatschappelijk werkster en het jeugdteam. Deze
organisaties zijn er sterk op gericht de ontwikkeling van de kinderen te relateren aan opvoeding of een
hulpvraag van ouders in de thuissituatie.
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De hulpvraag aan de externen is erop gericht de leerkracht(en) vaardigheden aan te leren waarmee ze de
kinderen datgene kunnen bieden wat zij nodig hebben om zich te ontwikkelen. Dat gaat in stapjes, het vraagt
geduld en een lange adem om ontwikkelingen daadwerkelijk te kunnen zien en meten, eerder meer dan minder
dan 3 maanden. De externe ondersteuners vinden de input van ouders waardevol en gaan ervan uit dat school
en ouders nauw samenwerken met hen.
De externe ondersteuning kan direct gericht zijn op effecten voor de leerling maar ook op effecten voor de
school als organisatie, de leerkracht of voor de ouders. Om ook op deze manier te zorgen dat het kind precies
datgene krijgt wat het nodig heeft.

Basisondersteuning en geld
Om basisondersteuning vorm te geven ontvangt het samenwerkingsverband geld van de overheid.
M.i.v. 1 augustus 2021 ontvangt de school  € 400,- per kind. Dit geld gaat naar het bestuur van de school.
Op onze school hebben wij € 48.400,- ontvangen voor de versterking van de basisondersteuning. (zie bijlage
basisondersteuning)

We besteden dit geld aan: (zie ook format verantwoording inzet middelen Passend Onderwijs 2021-2022)
- Interne begeleiding/leerlingenzorg en coördinatie € 33320
- Preventieve of remedial begeleiding in of buiten een groep met kleine groepjes,

werken met BOUW!, Kurzweil, ICT 9996
- Externe ondersteuning o.a. CLB 4200
- Inzet tbv plusgroep 1 t/m 8 9996
- Individuele scholing 2000
- Teamscholing 2500
- Materiaal + 100

€              62112,-
Mocht de uitleg niet voldoende zijn of kunt u zich niet vinden in de besteding, dan kunt u zich wenden tot de
directeur van de school. Mocht dit niet voldoende zijn tot het bestuur van de school. Of kijkt u eens op de
website van Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard: www.swv2804.nl. Daar ziet u
ook telefoonnummers van de helpdesk.

Passend onderwijs
Passend onderwijs wil zeggen dat we op school bij het uitvoeren van onze pedagogische opdracht zoveel
mogelijk rekening houden met de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van uw kind. Kinderen verschillen in hun
ontwikkeling. Het ene kind vraagt aanmoediging en bevestiging, vraagt om een hand of soms om twee handen.
Het andere kind gaat graag zijn of haar eigen gang en weet dit prima alleen te doen. Het ene kind leert
spelenderwijs, een ander kind moet blokken en vraagt om extra uitleg. Op onze school proberen we zoveel
mogelijk tegemoet te komen aan de verschillen van kinderen maar dat lukt ons helaas niet altijd. En wat dan?

Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard
Om dan toch tot (passend) onderwijs te komen hebben alle openbare en protestant-christelijke scholen, de
Leeuwenhartschool en de Willibrordusschool zich verenigd in het Samenwerkingsverband Passend Primair
Onderwijs Hoeksche Waard, kortweg: Samenwerkingsverband (SWV) 2804. We helpen elkaar en we helpen u,
als het nodig is, bij het vinden van de juiste onderwijsplek voor uw kind. Hiervoor heeft het
Samenwerkingsverband de Ondersteuningscommissie in het leven geroepen. Deze commissie zal u adviseren
en ondersteunen tot uw kind op de juiste plek zit. De Ondersteuningscommissie bestaat uit een psycholoog en
een orthopedagoog en - indien nodig - deskundigen uit het speciaal basisonderwijs en/of een externe expert.

Wat doet de Ondersteuningscommissie?
Het kan voorkomen dat de school aangeeft uw kind niet te kunnen plaatsen omdat de school van mening is niet
te kunnen voldoen aan de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van uw kind. Of de school geeft aan dat het
verder op school niet gaat. In al deze gevallen kan er door de school maar ook door u worden aangemeld bij de
Ondersteuningscommissie. Daartoe vult de school een Onderwijskundig rapport zo volledig mogelijk in.
Let wel: alle scholen zijn verplicht niveau 1 en niveau 2 (zie Hoe vertalen wij de basisondersteuning) te doen
voor een aanmelding bij de Ondersteuningscommissie. Meer informatie is te vinden op de website
www.swv2804.nl o.a. bij “Leidraad Ibers” en “Wat doet de ondersteuningscommissie”.
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U heeft recht op inzage en u ontvangt een kopie van het Onderwijskundig rapport. En u vult het
aanmeldingsformulier voor ouders in. Zie: https://swv2804.nl/downloads/. In het Aanmeldingsformulier voor
ouders kunt u uw verhaal kwijt. U kunt overigens uw kind ook zelf aanmelden bij de Ondersteuningscommissie.
Belt u dan aub eerst de Helpdesk ter voorkoming van misverstanden: 078-6295997.

De Ondersteuningscommissie zal door middel van een intake met u de problemen nauwkeurig in kaart brengen.
De intakemedewerker biedt u gedurende het gehele traject ondersteuning tot het moment dat uw kind een
plekje heeft. Dat moet binnen 6 tot 10 weken zijn afgerond. Mochten zaken niet duidelijk zijn, heeft u vragen
dan is de intakemedewerker uw aanspreekpunt. Aarzel niet bij vragen, het is een spannende tijd voor u en uw
kind. Belangrijke vragen bij de intake zijn:
• Welke problemen heeft uw kind?
• Wat is er al aan gedaan, welke extra hulp heeft uw kind gekregen?
• Hoe kan de basisschool gesteund worden om uw kind verder te helpen?
• Is uw zoon of dochter misschien beter af op een andere school?
• Wat vindt u leuk aan uw kind?
• Waar is uw kind goed in?
• Waaruit verklaart u de problematiek?

Om deze vragen goed te kunnen beantwoorden hebben de intakemedewerkers van de
Ondersteuningscommissie zoveel mogelijk gegevens van uw kind nodig. Veel gegevens staan al in  het
onderwijskundig rapport dat school heeft ingevuld en in het Aanmeldingsformulier voor ouders dat u heeft
ingevuld. De intakemedewerker van de Ondersteuningscommissie zal.:
1. een observatie in de klas doen.
2. spreken met de leerkracht en de intern begeleider.
3. spreken met het kind.
4.            bij u thuis met u in gesprek.
5. een eindverslag schrijven.
De door school en u verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld.
Vragen? Bel de Helpdesk van de Ondersteuningscommissie: 078-6295997.

Het advies
Er zijn vier adviezen mogelijk:
1. Op de huidige basisschool blijven of toch naar de school van aanmelding, eventueel met hulp vanuit

de Ondersteuningscommissie. We noemen deze hulp preventieve ambulante begeleiding (PAB) dwz ter
voorkoming dat het kind naar het speciaal (basis) onderwijs moet. De hulp is gericht op adviezen voor
de leerkracht.

2. Verwijzing naar een andere basisschool.
3. Verwijzing naar een speciale school voor basisonderwijs (SBO).
4. Verwijzing naar een andere instantie (Medisch Kinder Dagverblijf) of Speciaal onderwijs (SO).

Ad 1. Op de huidige basisschool blijven of toch naar de school van aanmelding
Als uw kind op de huidige basisschool blijft of op de door u gewenste basisschool start, kan de school rekenen
op preventieve ambulante begeleiding (PAB). Dit wordt vanuit de Ondersteuningscommissie georganiseerd,
echter alleen als de leerkrachten, de school, daaraan mee willen werken.
De begeleiding wordt uitgevoerd door leden van de Ondersteuningscommissie, die hebben gewerkt in het
speciaal basisonderwijs en/of speciaal onderwijs. Samen met de leerkracht en de intern begeleider wordt
geprobeerd om de onderwijsleersituatie af te stemmen op de behoeften van uw kind. De begeleiding is altijd
tijdelijk.
De PAB’er zal bij de start van de begeleiding kennis met u maken. De school zal een Ontwikkelingsperspectief
opstellen waarin de doelen beschreven staan die men met uw kind wenst te bereiken. De school houdt u op de
hoogte over het verdere verloop van het Ontwikkelingsperspectief en ook de begeleiding. Het doel van PAB is
om te voorkomen (preventief) dat een leerling verwezen zal worden naar een school voor speciaal
(basis)onderwijs. We streven immers naar onderwijs vlakbij huis.
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Ad 2. Verwijzing naar een andere basisschool
Dit advies geeft de Ondersteuningscommissie als bijv. een andere school meer biedt dan de huidige of
gewenste school en de verwachting is, dat deze andere school antwoord weet op de onderwijs- en
voedingsbehoeften van uw kind.
U zoekt in overleg met de intakemedewerker een andere basisschool. De intakemedewerker geeft
ondersteuning bij de schoolkeuze als een van de betrokken partijen daarom vraagt en indien wenselijk kan
enige tijd preventieve ambulante begeleiding (PAB) – zie hierboven- plaatsvinden.
Ad 3. Verwijzing naar een speciale school voor basisonderwijs
U kunt dan kiezen uit ’t Pluspunt of de Willem-Alexanderschool in Oud-Beijerland. De huidige school en u
ontvangen een eindverslag van de Ondersteuningscommissie waarin het advies wordt onderbouwd. Uw kind
wordt vervolgens aangemeld bij de Toelaatbaarheidscommissie. Deze verstrekt een toelaatbaarheidsverklaring
(TLV). Deze verklaring is uw toegangsbewijs. U wordt tijdens  de procedure geholpen door de
intakemedewerker van de Ondersteuningscommissie.
Ad 4. Verwijzing naar speciaal onderwijs
Let wel: dit is geen speciaal basisonderwijs (SBO) dus geen Willem-Alexanderschool of ‘t Pluspunt. De
ontwikkelingsbelemmering is dan zodanig specifiek dat ook het SBO geen passend onderwijs kan leveren. Uw
kind lijkt dan te zijn aangewezen op speciaal onderwijs. U ontvangt een eindverslag van de
Ondersteuningscommissie waarin het advies is onderbouwd. Vervolgens meldt de Ondersteuningscommissie
uw kind aan bij de Toelaatbaarheidscommissie. Deze verstrekt een toelaatbaarheidsverklaring (TLV). Deze
verklaring is uw toegangsbewijs. U wordt tijdens de procedure geholpen door de intakemedewerker van de
Ondersteuningscommissie.
Een instelling voor speciaal onderwijs is ondergebracht in een cluster. Er zijn vier clusters:
Cluster 1 speciaal onderwijs voor visueel gehandicapte leerlingen.
Cluster 2 speciaal onderwijs voor auditief gehandicapte leerlingen en leerlingen met taal- en

spraakproblemen.
Cluster 3 speciaal onderwijs voor lichamelijk en verstandelijk gehandicapte leerlingen.
Cluster 4 speciaal onderwijs voor kinderen met ernstige gedragsproblemen of kinderpsychiatrische

stoornissen.

U hebt een toelaatbaarheidsverklaring en dan?
U kunt uw kind aanmelden bij de speciale school of speciale basisschool. Ook hierbij wordt u geholpen door de
intakemedewerker.

De procedure van aanmelding en met ontvangst van een volledig dossier tot plaatsing mag wettelijk maximaal
10 weken duren.

Heeft u vragen? Kijk eens op de website www.swv2804.nl of bel de Helpdesk van de Ondersteuningscommissie:
078-6295997.
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Basisondersteuning SWV 28.04
De basisondersteuning SWV 28.04 geldt voor alle scholen die deel uit maken van het SWV 28.04. De
basisondersteuning is ingedeeld op vier niveaus: niveau 0, 0’, 1 en 2 (zie Ondersteuningsplan 2018-2022).
Hieronder vindt u een beschrijving per niveau.

Niveau 0: de school
o De school heeft beschreven vanuit welke waarden de school werkt
o De school ziet de ouders daarbij als partner
o De school heeft haar (extra) ondersteuning beschreven in het ondersteuningsdeel van het schoolplan
o De school heeft haar (extra) ondersteuning beschreven in de schoolgids en op de website
o De school hanteert een methode of methodiek waarbij de sociaal-emotionele ontwikkeling van

kinderen wordt gestimuleerd gebaseerd op eerder genoemde waarden
o De school heeft een leerlingvolgsysteem voor het in kaart brengen van de sociaal-emotionele

ontwikkeling van kinderen
o De school heeft inzicht in de veiligheidsbeleving van leerlingen en personeel en in de incidenten die

zich op het gebied van sociale veiligheid op school voordoen
o De school heeft een beschreven veiligheidsbeleid gericht op het voorkomen en afhandelen van

incidenten in en om de school
o De school heeft (in dit veiligheidsbeleid) beschreven wanneer men overstapt van een aanpak in de klas

tot verwijdering
o De school heeft kennis en vaardigheden aangaande gedragsproblematiek.
o De school zorgt ervoor dat de leerlingen op een respectvolle manier met elkaar en anderen omgaan
o De school heeft een beschreven en beredeneerd aanbod voor groep 1 en 2
o De school heeft een kindvolgsysteem voor groep 1 en 2
o De school heeft een beschreven beleid op het gebied van dyslexie en/of ernstige leesproblemen
o De school m.u.v. de Leeuwenhartschool werkt aangaande ernstige leesproblematiek met Bouw!
o Iedere school m.u.v. de Leeuwenhartschool heeft een Bouwcoördinator.
o De school hanteert een protocol voor medische handelingen
o De school ondersteunt haar aanbod waar nodig door samen te werken met ketenpartners op het

gebied van onderwijs en heeft dit beschreven in haar ondersteuningsdeel van het schoolplan
o De school ondersteunt haar aanbod waar nodig door samen te werken met ketenpartners op het

gebied van jeugdzorg/SMW en heeft dit beschreven in het ondersteuningsdeel van het schoolplan
o De school werkt vanuit de één zorgroute of de één zorgroute ‘light’ en heeft dit beschreven in het

ondersteuningsdeel van het schoolplan
o De school voldoet aan de standaarden voor handelingsgericht werken en heeft dit beschreven in het

ondersteuningsdeel van het schoolplan
o De school heeft de taken en functies binnen de school die een rol spelen in de

ondersteuningsstructuur beschreven in het ondersteuningsdeel van het schoolplan (wie doet wat,
wanneer en hoe)

o De school heeft transparante en goed opgebouwde leerlingdossiers
o De school kent per cursusjaar een overdracht die zorgt voor naadloze voortgang van de aanpak en

begeleiding van leerlingen
o De school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van haar leerlingenpopulatie
o De school evalueert jaarlijks de resultaten van de leerlingen
o De school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces
o De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten
o De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces
o De school verantwoordt zich aan belanghebbenden over de gerealiseerde onderwijskwaliteit
o De school heeft opbrengsten die door de inspectie als voldoende zijn beoordeeld
o De school stelt een ontwikkelingsperspectief op voor leerlingen met extra ondersteuning/specifieke

behoeften binnen 6 weken na toezegging van de extra ondersteuning bekostigd door het SWV, cluster
1 en 2 (zie ook Deel 1 H 4.3.)

o De school volgt of de leerlingen zich ontwikkelen conform het ontwikkelingsperspectief en maakt naar
aanleiding hiervan beredeneerde keuzes
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o De school gebruikt een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten en procedures voor
het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen

o De school benut dit systeem voor vroegtijdige signalering van leer-, opgroei- en opvoedproblemen
o De school draagt zorg voor de kwaliteit van het onderwijs gericht op bevordering van actief

burgerschap en sociale integratie, met inbegrip van het overdragen van kennis over en kennismaking
met de diversiteit van de samenleving

o De school werkt planmatig
o De school werkt met ParnasSys of Esis
o De school denkt en werkt cyclisch
o De school heeft een basisarrangement

Toegevoegd 2018-2022
o De school heeft methodes of methodieken gericht op het voorkomen van en omgaan met

gedragsproblemen.
o De school heeft een beschreven beleid op het gebied van hoogbegaafdheid.
o De leraren geven lessen conform het IGDI model = het Individueel Gedifferentieerde Instructiemodel*

of EDI model = Expliciete Differentiatiemodel op drie niveaus bij
technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen.

Niveau 0’: de leraar
De leraar vertaalt niveau 0 in handelen

o De leraren werken met hart en ziel vanuit de door school geformuleerde waarden
o De leraren stemmen de doelen en de aangeboden leerinhouden af op verschillen in ontwikkeling

tussen de leerlingen.
o De leraren stemmen de verwerkingsopdrachten af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen
o De leraren stemmen de onderwijstijd af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen
o De leraren zorgen voor een prettige en gestructureerde leeromgeving
o De leraren werken handelingsgericht
o De leraren handelen vanuit verkennen en benoemen de onderwijsbehoeften van leerlingen o.a. door

observatie, gesprekken en het analyseren van toetsen
o De leraren volgen en analyseren systematisch de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen
o De leraren signaleren vroegtijdig welke leerlingen ondersteuning nodig hebben
o De leraren bepalen de aard van de ondersteuning voor de leerlingen op basis van een analyse van de

verzamelde gegevens
o De leraren voeren de ondersteuning planmatig uit
o De leraren evalueren regelmatig de effecten van de ondersteuning
o De leraren zijn op de hoogte van (voortgang in) Bouw! door informatie BC en tutoren.
o De leraren stemmen hun onderwijsaanbod in de groep op de voortgang af.
o De leraren bekijken en bespreken de wisselwerking tussen de leerling, henzelf, de groep en de leerstof

om de onderwijsbehoeften te begrijpen en daarop af te stemmen
o De leraren reflecteren op hun eigen rol en het effect van hun gedrag op het gedrag van leerlingen,

ouders, collega’s
o De leraren zijn zich bewust van de grote invloed die zij op de ontwikkeling van hun leerlingen hebben
o Alle teamleden zoeken, benoemen en benutten de sterke kanten en interesses van de leerlingen, de

leraren, de ouders en het schoolteam
o De leraren werken samen met hun leerlingen. Ze betrekken hen bij de analyse, formuleren samen

doelen en benutten de ideeën en oplossingen van leerlingen
o De leraren werken samen met ouders. Ze betrekken hen als ervaringsdeskundige en partner bij de

analyse van de situatie en het bedenken en uitvoeren van de aanpak
o De leraren benoemen hoge, reële doelen voor de lange (einde schooljaar) en voor de korte

(tussendoelen) termijn. Deze doelen worden gecommuniceerd en geëvalueerd met leerlingen, ouders
en collega’s

o De leraren werken planmatig waarbij ze de doelen (van hun plan) en de aanpak voor de groep,
subgroepjes en mogelijk (een) individuele leerling(en) beschrijven.
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o De leraren bespreken minstens twee keer per jaar hun vragen betreffende het planmatig handelen met
de intern begeleider.

o De onderwijs- en begeleidingsstructuur is voor een ieder duidelijk. Er zijn heldere afspraken over wie
wat doet, waarom, waar, hoe en wanneer

o De leraren weten dat als zij handelingsverlegen zijn en zij geen antwoord meer hebben op de
onderwijs- en opvoedingsbehoefte van het kind, zij zich kunnen wenden tot de interne ondersteuning

Niveau 1: interne ondersteuning
De interne ondersteuners (o.a. Bouwcoördinatoren) ondersteunen de leraren in het realiseren van een
passend aanbod op de onderwijs- en opvoedingsbehoefte van het kind

o De interne ondersteuners ondersteunen de leraren bij het verkennen en benoemen van de
onderwijsbehoeften van leerlingen o.a. door observatie, gesprekken en het analyseren van toetsen

o De interne ondersteuners ondersteunen de leraren bij het volgen en analyseren systematisch de
voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen

o De interne ondersteuners ondersteunen de leraren bij het vroegtijdig signaleren van welke leerlingen
ondersteuning nodig hebben

o De interne ondersteuners ondersteunen de leraren bij het bepalen van de aard van de ondersteuning
voor de leerlingen op basis van een analyse van de verzamelde gegevens

o De interne ondersteuners ondersteunen de leraren bij het planmatig handelen
o De interne ondersteuners ondersteunen de leraren bij het regelmatig evalueren van de effecten van de

ondersteuning
o De interne ondersteuners ondersteunen de leraren bij het bekijken en bespreken van de wisselwerking

tussen de leerling, henzelf, de groep en de leerstof om de onderwijsbehoeften te begrijpen en daarop
af te stemmen

o De interne ondersteuners ondersteunen de leraren bij het reflecteren op hun eigen rol en het effect
van hun gedrag op het gedrag van leerlingen, ouders, collega’s

o De interne ondersteuners bewaken het proces
o De interne ondersteuners zien ouders als partner in de dialoog
o De leraren en de intern ondersteuners weten dat als zij handelingsverlegen zijn en zij geen antwoord

meer hebben op de onderwijs- en opvoedingsbehoefte van het kind, zij zich kunnen wenden tot de
externe ondersteuning

o De Bouwcoördinator is een intern ondersteuner.

Niveau 2: Externe onderwijsgerelateerde ondersteuning
De externe ondersteuners ondersteunen de interne ondersteuners en de leraren in het realiseren van een
passend aanbod op de onderwijs- en opvoedingsbehoefte van het kind middels CLB en/of HGW.

o De externe ondersteuners ondersteunen de interne ondersteuners en de leraren bij het verkennen en
benoemen van de onderwijsbehoeften van leerlingen o.a. door observatie, gesprekken en het
analyseren van toetsen

o De externe ondersteuners ondersteunen de interne ondersteuners en de leraren bij het bepalen van
de aard van de ondersteuning voor de leerlingen op basis van een analyse van de verzamelde gegevens

o Aangaande Bouw! is er externe ondersteuning door Leestalent.
o De externe ondersteuners ondersteunen de interne ondersteuners en de leraren bij het planmatig

handelen
o De externe ondersteuners ondersteunen de interne ondersteuners en de leraren bij het bekijken en

bespreken van de wisselwerking tussen de leerling, henzelf, de groep en de leerstof om de
onderwijsbehoeften te begrijpen en daarop af te stemmen

o De externe ondersteuners ondersteunen de interne ondersteuners en de leraren bij het reflecteren op
hun eigen rol en het effect van hun gedrag op het gedrag van leerlingen, ouders, collega’s

o De interne ondersteuners bewaken het proces
o De externe ondersteuners zien ouders als partner in de dialoog
o De leraren, de interne en externe ondersteuners weten dat als zij handelingsverlegen zijn en zij geen

antwoord meer hebben op de onderwijs- en opvoedingsbehoefte van het kind, zij zich kunnen wenden
tot de Ondersteuningscommissie
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Niveau 2: Externe niet-onderwijsgerelateerde ondersteuning
De externe niet-onderwijsgerelateerde ondersteuners ondersteunen de school en de thuissituatie bij het
realiseren van een passend aanbod op de onderwijs- en opvoedingsbehoefte van het kind.
School Maatschappelijk Werk uitgevoerd door Kwadraad onderscheidt de volgende taken:

De taken van de smw-er zijn als volgt samen te vatten:
1. Informatie en advies
2. Probleemverheldering
3. Kortdurende psychosociale hulpverlening
4. Coördineren van hulp -en dienstverlening
5. Ondersteuning

1. Informatie en advies
• Hulpverleningsgesprek over de problemen bij kinderen in hun systeem en hun

omgeving en het geven van informatie en advies aan leerkrachten, de school en
ouders over de mogelijke hulpverlening.

• Het verwijzen van het kind en de ouders naar de meest geëigende hulpverlenende
instantie, zoals een Jeugdteam, huisarts etc.

• Het geven of organiseren van kortdurende voorlichting in groepsverband over een
bepaald onderwerp.

2. Probleemverheldering
• Uitvragen van de hulpvraag en de helpende factoren.
• Indien toestemming informatie opvragen bij derden zoals intern begeleider en

leerkracht of andere reeds betrokken hulpverleners.
• Onderzoek doen naar knelpunten in de relatiedriehoek school, gezin en kind.
• Bespreking in het multidisciplinair overleg (Zorg Advies Team)met toestemming

van ouders of anoniem.

3. Kortdurende psychosociale hulpverlening
• Begeleiden van individuele kinderen en/of hun ouders aan de hand van voorop vast

gestelde doelen.
• Bespreekbaar maken van een verwijzing naar een andere hulpverlenende instantie
• indien kortdurende hulp niet toereikend of passend is.
• Deze verwijzing uitvoeren, indien nodig met begeleidend schrijven.

4. Coördineren van hulp en dienstverlening
• Onderhouden van contacten met de scholen en instellingen waarmee direct wordt

samengewerkt.
• Voorzitten van het ZAT (in overleg, dit kan ook de intern begeleider zijn).
• Onderhouden van contacten met organisaties in de wijk (buurtnetwerk) en andere

organisaties die van belang zijn voor de school en het SMW.
• Uitbreiden en uitdragen van de sociale kaartkennis die betrekking heeft op de regio

van de school.
Let wel : Bovenstaande dient niet verward te worden met casusregie.

5. Ondersteuning
• Brugfunctie tussen school en overige betrokken hulpverlenende instanties.
• Voorlichting over een specifiek thema waar men extra kennis over wil vergaren.
• Organiseren van groepsgerichte preventieactiviteiten
• Schrijven van korte informatiestukjes over pedagogische en psychosociale
• onderwerpen  ten behoeve van de schoolkrant of schoolnieuwsbrief. (Op aanvraag)
• Coachen van leerkrachten ten behoeve van de hulp aan het kind. NB. De smw-er

voert geen leerling observatie uit in de klas.
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Tijdsinvestering
Per school heeft de betreffende smw-er 3 uur per week de tijd. Deze uren zijn flexibel inzetbaar, daar waar het
nodig is. Deze uren worden geleverd aan alle basisscholen binnen de Hoeksche Waard met uitzondering van het
Reformatorisch onderwijs. Deze 3 uur beslaan:

- de fysieke aanwezigheid op scholen, gesprekken + registratie
- de interne en externe overlegvormen zoals Jeugdteam, ZAT,
- intervisie, casuïstiekbespreking en deskundigheidsbevordering
- groepswerk
- team/beleidsvergaderingen

In de praktijk betekent dit dat de smw-er om de week aanwezig zal zijn op school, mits dit nodig is. Er is ook
(flexibele) tijd nodig om werkzaamheden te kunnen verrichten ten bate van school, zonder daadwerkelijk op
school aanwezig te zijn. Denk hierbij aan: registratie, deelname aan overleggen, huisbezoek etc.
De smw-er maakt de aanwezigheid  op de school inzichtelijk, zodat voor leerkrachten, leerlingen en ouders
duidelijk is wanneer de smw-er aanwezig is. De school weet ons te bereiken ook buiten de uren dat we fysiek
aanwezig zijn op de school.

Tot slot

Alle smw-ers zijn aangehaakt bij het Jeugdteam en maken deel uit van de vergadering en casuïstiek overleg.
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