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Inleiding 
 

In het kader van kwaliteitszorg werken we met een Jaarplan en Jaarverslag. 
 
De onderdelen onderwijs (waaronder ambitiestatement, passend onderwijs en veiligheid), personeel 
(waaronder professionalisering) , profilering en financiën/facilitair (Indien van toepassing) worden vanuit het 
bestuur verplicht gesteld.   
 
In het jaarplan worden de meerjarige doelen uit het schoolplan zichtbaar en vertaald naar kleine(re) 
tussendoelen. Hierdoor zijn we planmatig en gericht op weg naar het realiseren van de eigen geformuleerde 
ontwikkelpunten.  

 
Indien er financiële of facilitaire gevolgen/consequenties zijn dan is het van belang deze in het jaarplan mee 
te nemen. Deze komen dan terug het jaarplan en ze krijgen een plaats in de begroting van de school.  
 
Het hebben van een jaarplan is voor elke school verplicht. Deze wordt gemaakt door directeur en bespreekt 
deze met het team. Het wordt na besproken te zijn met de BD ook aan de MR voorgelegd.   
 
Vanuit Plannen, Doen, Reflecteren en Door ontwikkelen en daarmee het borgen van de (bovenschoolse) 
kwaliteitszorg is een jaarverslag noodzakelijk.    
 

 

 



Pedagogisch klimaat en veiligheid 
Speerpunt: gedrag 

• Evalueren en bijstellen beleidsplan gedrag 

Gewenste situatie (doel) Het beleidsplan gedrag incl. bijlagen is up to date 
Ouders en leerlingen zijn op de hoogte van de inhoud van het beleidsplan 

Activiteiten/Acties (hoe) Vervangen bijlagen passend bij lopend schooljaar 
Informeren ouders 

Betrokkenen (Trekkers en 

uitvoerder) 

Trekker: Marja 
Uitvoerders: hele team en ouders en leerlingen 

Tijdpad 
(Evaluatie- 
momenten, -middel, 
einddatum) 

Jaarlijks einde schooljaar, zodat nieuwe schooljaar gestart kan worden. 

Evaluatie criteria 
(wanneer doel behaald) 

Alle beleidsplannen zijn kloppend voor het lopende schooljaar. 

Financiën - 

Geëvalueerd op  
(datum) 

Teamvergadering 28 juni 2021 

Conclusie Beleidsplannen zijn up to date maar maken niet dat we tevreden zijn met het gedrag dat gesignaleerd wordt op school en in de groepen. Als 
team maken we ons hier zorgen over. Er is een duidelijke gedragsverandering gaande onder de leerlingen. Afspraken worden nagekomen en 
contacten met ouders aangescherpt. 

Consequentie Schooljaar 2021-2022 zal de gedragsspecialist opnieuw naar het gedragsplan gaan aanpassen. Er zullen dan nieuwe afspraken gemaakt 
gaan worden met het team, leerlingen en ouders. Tevens zal er gekeken gaan worden of de huidige SEO methode KWINK voldoende 
toereikend is of dat er een keuze gemaakt moet worden voor een andere aanpak/ methode. Tweede helft schooljaar 2021-2022 staat open 
om nieuwe methoden te verkennen/ te proberen. Externe partner MEHR (overblijf, huiswerkbegeleiding en vakantieschool) wordt 
meegenomen in dit proces. 

 

• Behouden leerlingenraad 

Gewenste situatie (doel) Inspraak leerlingen op gang van zaken school / afspraken betreffende leerlingenraad opnemen in Kwaliteitshandboek 

Activiteiten/Acties (hoe) Maandelijkse bijeenkomsten met een verslag naderhand 
Lunch bij laatste bijeenkomst. 

Betrokkenen (Trekkers en 

uitvoerder) 

Trekker: Annemarie (tijdens verlof: Christa) en Minke 
Uitvoerders: 2 leerlingen uit elke groep 5, 6 7 en 8 

Tijdpad 
(Evaluatiemomenten, -middel, 
einddatum) 

Jaarlijks einde schooljaar met de leerlingenraad zelf (laatste bijeenkomst) en één van de laatste teamvergaderingen 
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Evaluatie criteria 
(wanneer doel behaald) 

80% van de bijeenkomsten is doorgegaan 
Uit verslagen blijkt inzet en inbreng leerlingenraad 

Financiën - 

Geëvalueerd op  
(datum) 

Leerlingenraad laatste bijeenkomst: 12 juli 2021 
Team: 3 juni 2021 

Conclusie Veel inbreng vanuit leerlingen in de leerlingenraad. Betrokken bij beleid. Leerlingenraad heeft een formelere rol gekregen (bv. rondleiden 
aanmeldingen). Voortgang in schooljaar 2021-2022. 

Consequentie Rol van Leerlingeraad verder uitbreiden. Schooloverstijgend? 

 

 

• Eigenaarschap leerlingen vergroten 

Gewenste situatie (doel) 1. Leerlingen zijn gemotiveerd om te leren en eigenaar van hun eigen proces en product. 
2. Afspraken vastleggen (hoe?) 

Activiteiten/Acties (hoe) Werkgroep theorie/praktijk motivatie 
Bekijken scholen 
Theorie zoeken, lezen, delen 

Betrokkenen (Trekkers en 

uitvoerder) 

Werkgroep theorie/praktijk motivatie, coördinator: Joyce 
Team 

Tijdpad 
(Evaluatiemomenten, -middel, 
einddatum) 

September – juli   
Evaluatie: januari en juli 
Terugkoppelingen: teambijeenkomsten 

Evaluatie criteria 
(wanneer doel behaald) 

80% van de bijeenkomsten van de werkgroep zijn doorgegaan 
Voorstellen liggen bij team 

Financiën - 

Geëvalueerd op  
(datum) 

Januari 
Juli 

Conclusie Het onderdeel Eigenaarschap en Motiverend leren heeft een start gemaakt in oktober 2020. Er is begonnen in de groepen met circuits en 
workshops. Het team is meegenomen door de werkgroep en afspraken zijn gemaakt dat iedereen 2x per week een circuit uitvoert. Leerlingen 
wordt geleerd om eigen keuzes te maken in het programma. Hiermee wordt gewerkt aan eigenaarschap. De lockdown periode heeft wel wat 
stagnatie opgeleverd.  

Consequentie Door de stagnatie hebben we het programma niet helemaal kunnen uitvoeren zoals gewenst. Voor schooljaar 2021-2022 gaat het 
programma vervolgd worden met hulp van het HCO. Zullen de leden van de werkgroep tot instructional leaders opgeleid worden door het 
HCO om het team beter te kunnen begeleiden.  Schooljaar 2021-2022 is een schooljaar waar we afspraken meer vast kunnen leggen, het 
Eigenaarschap en Motiverend leren verder kunnen uitbouwen door de hele school. Het traject loopt door in schooljaar 2022-2023. 
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Speerpunt: gezondheid 
Gewenste situatie (doel) 1. Voldoen aan de criteria Gezonde school betreft ‘Voeding’ 

2. Behalen thema certificaat ‘Bewegen’ van Gezonde School 
3. Verkrijgen subsidie Schoolfruit 
4. Uitgestelde cursussen geven ‘Koken’ vanuit subsidie Jong Leren eten & verantwoorden (m.b.v. foto’s) 
5. Subsidie Jong leren eten aanvragen 
6. Behouden voldoende gecertificeerde BHV’ers 
7. Posters in school met gezonde traktaties 

Activiteiten/Acties (hoe) 1.  Team, ouders en leerlingen houden zich aan de criteria 
2.  Coördinator maakt aanvraag op de site van Gezonde school 
3.  Directeur vraagt subsidie aan (1 september) 
4.  Inschrijfformulieren gaan naar de leerlingen (Forms), cursussen worden gegeven door buitenstaander (Fit & You, Sander van Vliet), 

verantwoorden op site Gezonde school 
5.  Zie site Gezonde school. Aanvraag data nog niet duidelijk 
6.  Theorie: digitaal, praktijk; augustus 2020 
7.  Poster maken, ophangen en bijhouden 

Betrokkenen (Trekkers en 

uitvoerder) 

Coördinator gezondheid (Bianca) 
Team, ouders en leerlingen 
Directeur 
Sander van Vliet 

Tijdpad 
(Evaluatiemomenten, -middel, 
einddatum) 

1.  September – juli   
2.  December 2020 
3.  September 2020 (evaluatie fruit april 2021) 
4.  September, oktober 2020 
5.  ? 
6.  Augustus 2020 
7.  September - juli 

Evaluatie criteria 
(wanneer doel behaald) 

1. Behouden certificaat (vignet verloopt in juni 2021) 
2. Certificaat behalen en bordje op de muur 
3. Ingeloot zijn voor de subsidie 
4. 80% van de cursussen zijn gegeven, verantwoording is ingeleverd en geld is ontvangen (geld komt achteraf) 
5. Ingeloot zijn voor de subsidie 
6. BHV certificaat door alle deelnemers behaald 
7. Poster hangt en wordt gedurende het jaar aangevuld met nieuwe foto’s van traktaties 

Financiën 1.  – 
2.  € 150 
3.  Vastgesteld subsidie bedrag 
4. Kosten zijn in 2019-2020 al voldaan 
5. Vastgesteld subsidie bedrag 
6.  € 2500 
7. - 
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Geëvalueerd op  
(datum) 

1.  Juli 2021 
2.  Januari 2021 
3.  April 2021 
4.  November 2020 
5.  ? 
6.  September 2020 
7.  Juli 2021 

Conclusie De activiteiten die gepland stonden zijn uitgevoerd. Gedurende het schooljaar 2020-2021 hebben we Schoolfruit ontvangen. Er blijft aandacht 
voor gezonde traktaties, eten en drinken binnen de school. Ouders worden hierin meegenomen.  

Consequentie Voortzetten van activiteiten zoals ook in schooljaar 2020-2021 zijn opgesteld. Wederom Schoolfruit aangevraagd en aandacht voor gezonde 
voeding. 
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Didactisch handelen 
Speerpunt: project-/thematisch onderwijs/ schoolconcept 
Gewenste situatie (doel) OBS Houtwijk geeft betekenisvol en geïntegreerd onderwijs voor de zaakvakken 

Activiteiten/Acties (hoe) • Onderzoeken hoe de theorie en de praktijk beter met elkaar verbonden kunnen worden, passend bij onze populatie 
• Samenwerking tussen leerjaren 
• Samenwerking tussen leerlingen (coöperatieve werkvormen) 
• Werkgroep onderzoekt en doet voorstellen n.a.v. gemaakt actieplan 
• Schoolbezoeken 
• Afspraken worden genoteerd 

Betrokkenen (Trekkers en 

uitvoerder) 

Werkgroep theorie/praktijk motivatie, coördinator: Joyce, directie 
Team 

Tijdpad 
(Evaluatiemomenten, -middel, 
einddatum) 

September – juli   
Evaluatie: januari en juli 
Terugkoppelingen: teambijeenkomsten 

Evaluatie criteria 
(wanneer doel behaald) 

80% van de bijeenkomsten van de werkgroep zijn doorgegaan 
Voorstellen liggen bij team 
Afspraken staan op papier 

Financiën ?  

Geëvalueerd op  
(datum) 

Januari 
Juli 

Conclusie Het project-/ thematische onderwijs is opgepakt na de herfstvakantie van schooljaar 2020-2021. Dit onderdeel van didactisch handelen is 
verweven in het onderdeel Eigenaarschap en Motiverend Leren. Circuits en workshops worden schoolbreed uitgevoerd. Thema's worden 
samen voorbereid. Afspraken zijn gemaakt (2x per week circuit, 2x per maand workshops) Daarnaast is er een start gemaakt met 
groepsdoorbroken werken schoolbreed (gr 1 t/m 8) Dit gebeurt op allerlei gebied (rekenen, taal en lezen). Hier zijn ook afspraken over 
vastgelegd door de werkgroep Motiverend Leren en het team. 

Consequentie Schooljaar 2021-2022 zullen de afspraken verder uitgebouwd gaan worden. Zullen resultaten gemonitord gaan worden. Het traject zal 
doorgetrokken worden tot eind schooljaar 2023. Bekeken wordt of deze werkwijze het nieuwe schoolconcept wordt voor OBS Houtwijk. De 
visie en missie zal vervolgens aangepast moeten worden. 
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Speerpunt: HIM 
Gewenste situatie (doel) Lessen worden gegeven volgens afspraken uit HIM borgingsdocument 

HIM borgingsdocument is up to date 
Deskundigheidsbevordering HIM voor nieuwe leerkrachten door onderwijsadviseur HCO 
Elke groep heeft een doelenwand/datamuur, 2x per jaar vernieuwen (groepsplanperiode) 
De leertijd wordt effectief gebruikt 
Lokalen zijn ingericht volgens vaste afspraken 
Leerlingen kunnen met succes leren en werken (klassenmanagement is in orde) 

Activiteiten/Acties (hoe) Lessen geven volgens HIM (klassenmanagement op orde) 
Lesobservaties a.d.h.v. Kijkwijzer 
Gebruiken coöperatieve werkvormen 
Vorderingen bespreken met de leerlingen en zichtbaar maken in de doelenwand/datamuur 
Leerkrachten maken een jaar-, week- en dagplanning en houden zich aan de afgesproken tijden 
Inrichten lokaal volgens richtlijnen (zie borgingsdocument HIM) 

Betrokkenen (Trekkers en 

uitvoerder) 

Directie en IB 
Team 
Onderwijsadviseur HCO 

Tijdpad 
(Evaluatiemomenten, -middel, 
einddatum) 

September – juli   
Evaluatie: januari en juli 
Terugkoppelingen: teambijeenkomsten 

Evaluatie criteria 
(wanneer doel behaald) 

Bij klassenbezoeken is HIM zichtbaar en worden lessen gegevens volgens de afspraken. 
Coöperatieve werkvormen worden gebruikt 
Gebruiken coöperatieve werkvormen 
Vorderingen bespreken met de leerlingen en zichtbaar maken in de doelenwand/datamuur 
Leerkrachten maken een jaar-, week- en dagplanning en houden zich aan de afgesproken tijden 
Inrichten lokaal volgens richtlijnen (zie borgingsdocument HIM) 

Financiën ?  

Geëvalueerd op  
(datum) 

Juli (document herzien) 
Na klassenbezoeken 
Start schooljaar: inrichting lokaal 
September en januari: doelenwand  

Conclusie HIM wordt door iedereen uitgevoerd. Nieuwe leerkrachten worden meegenomen in het HIM model door gekoppeld te worden aan een maatje 
binnen het team. Coöperatieve werkvormen mogen nog meer ingezet worden. Door meer groepsdoorbroken te werken wordt de leertijd 
effectiever ingezet en hebben leerlingen meer succeservaringen. 

Consequentie Door klassenbezoeken af te leggen moet HIM wel gemonitord blijven worden. Daarnaast moet het op de agenda blijven staan omdat men 
ook weer snel verzand in eigen gewoonten. Meer aandacht voor coöperatieve werkvormen is gewenst, een duidelijke opbouw vanaf 
onderbouw naar bovenbouw. Evaluaties vinden plaats tijdens werkgroep momenten en Teamvergaderingen/ studiedagen. 

 



10 
 

  



11 
 

Speerpunt: collegiale consultaties 
Gewenste situatie (doel) Continueren en uitbreiden collegiale consultaties (van 2x per jaar) 

Leerkrachten leren van en met elkaar 
Mogelijke onderwerpen: COH, coöperatieve werkvormen, …. 

Activiteiten/Acties (hoe) Leerkrachten kijken bij elkaars lessen met een van te voren afgesproken doel, indien mogelijk met een Kijkwijzer 
Lessen worden nabesproken en indien mogelijk verwerkt in het portfolio (Bardo) 

Betrokkenen (Trekkers en 

uitvoerder) 

Directie en IB 
Team 

Tijdpad 
(Evaluatiemomenten, -middel, 
einddatum) 

1. 12 – 16 oktober 
2.  8 – 12 maart 
3.  17 – 21 mei 

Evaluatie criteria 
(wanneer doel behaald) 

Gesprek lk-en n.a.v. van bezoek, vermelding in Bardo 
Evaluatie na de betreffende periode in de tembijeenkomst (opbrengsten, inzichten) 

Financiën -  

Geëvalueerd op  
(datum) 

 29 oktober, 18 maart en 3 juni 

Conclusie Collegiale consultaties zijn niet doorgegaan zoals gepland door corona lockdown periodes. 

Consequentie Collegiale consultaties opnieuw plannen voor schooljaar 2021-2022. 
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Onderwijskundig beleid / inhoud van ons onderwijs 
Speerpunt: taal 
Gewenste situatie (doel) Algemeen: taalniveau van de leerlingen stijgt 

1. Taalplan is klaar en goedgekeurd door team 
2. Nieuwe taalmethode uitzoeken 
3. Zien is Snappen (ZIS) wordt gebruikt in de groepen 1 t/m 4 
4. Dyslexie software aanwezig op school 

Activiteiten/Acties (hoe) 1.  Taalcoördinator schrijft taalplan (in overleg met werkgroep) en informeert team. 
2.  Werkgroep taal oriënteert zich op een nieuwe taalmethode passend bij onze populatie. Leerkrachten proberen lessen uit. 
3.  Taalcoördinator, IB en directie  
4.   Uitproberen diverse software voor dyslexie en een keuze maken 

Betrokkenen (Trekkers en 

uitvoerder) 

Taalcoördinator (Marina) 
Team 

Tijdpad 
(Evaluatiemomenten, -middel, 
einddatum) 

1.  December   
2.  September – juli (vanaf januari pas nieuwe methoden op NOT) 
3. September – juli 
4.  December  

Evaluatie criteria 
(wanneer doel behaald) 

1. Akkoord taalplan team 
2. Keuze taalmethode is gemaakt 
3. ZIS wordt zichtbaar in de groepen 1 t/m 4 
4. Dyslexie software is aanwezig en wordt gebruikt 

Financiën 1. - 
2. - (kosten taalmethode volgen later) 
3. -  
4. Kosten dyslexie software ?  

Geëvalueerd op  
(datum) 

1.  10 december 2020 
2.  Juli 2021 
3.  28 juni 2021 
4.  10 december 2020 

 

Conclusie Een nieuwe taalmethode is aangeschaft (STAAL) er is mee gestart in schooljaar 2021-2022. Het taalplan is voor een deel aangepast. De 
TACO krijgt hier ambulante tijd voor in schooljaar 2021-2022. ZIS is wat op de achtergrond geraakt, hier moet meer aandacht voor zijn. Er is 
meer software aangeschaft waar kinderen met dyslexie zelfstandig mee kunnen werken. De kosten zijn te hoog voor programma's als 
Kurzweil om aan te schaffen.  

Consequentie Het meer zichtbaar maken van taal in de klassen zoals ZIS beschrijft is nodig zeker bij de onderbouw. Lokalen inrichten volgend ede 
richtlijnen van ZIS is gewenst bij de onderbouw. STAAL wordt schooljaar 2021-2022 geïmplementeerd, hier wordt ook het taalplan bij 
betrokken. Het taalplan is klaar en wordt akkoord bevonden in schooljaar 2021-2022. Er blijft actief gezocht worden naar ondersteunende 
programma's voor kinderen met dyslexie die minder kostbaar zijn. 
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Speerpunt: rekenen 
Gewenste situatie (doel) Algemeen: taalniveau van de leerlingen stijgt 

1. Rekenplan is klaar en goedgekeurd door team 
2. Rekenmethode is geïmplementeerd 

Activiteiten/Acties (hoe) 1.  Rekencoördinator schrijft plan en informeert team 
2. Bijeenkomst start schooljaar na korte gebruiksperiode, overleg voortgang bouwvergaderingen, afspraken gebruik rekenmethode 

staan op papier 

Betrokkenen (Trekkers en 

uitvoerder) 

Rekencoördinator (Frank) 
Team 

Tijdpad 
(Evaluatiemomenten, -middel, 
einddatum) 

1.  December   
2.  September – juli 

Evaluatie criteria 
(wanneer doel behaald) 

1. Akkoord rekenplan team 
2. Methode rekenen wordt gebruikt volgens afspraken 

Financiën 1.  -- 
2.  Kosten implementatie training 

Geëvalueerd op  
(datum) 

1.  10 december 2020 
2.  Juli 2021 

Conclusie De rekenmethode Pluspunt is geïmplementeerd. De RECO heeft elke TV rekenen als onderdeel op de agenda staan. Hier worden 
bevindingen besproken en uitgediept. De RECO is op cursus voor "met sprongen vooruit” wat is aangeschaft. Iedere vergadering staat er een 
onderdeel van "Met sprongen vooruit” centraal. Afspraken zijn op papier gezet. 

Consequentie RECO heeft een dag ambulant voor het rekenplan en collegiale consultaties gedurende schooljaar 2021-2022. Schooljaar 2021-2022 is een 
jaar van resultaten vergelijken, uitdiepen, afspraken bijstellen en evalueren. 

 

Speerpunt: ICT 
Gewenste situatie (doel) 1.  Handhaven ICT uren binnen contract Steven 

2.  ICT plan is klaar en goedgekeurd door team 
3.  Uitbreiding aantal laptops/chromebooks/tablets groep 3 

Activiteiten/Acties (hoe) 1.  Steven verdeelt beschikbare uren 
2.  Team leest plan en voorziet deze van commentaar, ICT/dir past aan, team accordeert 
3.  Bekijken binnen begroting wat mogelijk. Offerte volgt in augustus van ICT DHS. Bestellen devices 

Betrokkenen (Trekkers en 

uitvoerder) 

Steven, Directie 
Team 

Tijdpad 
(Evaluatiemomenten, -middel, 
einddatum) 

1.  September – juli 
2.  December 
3.  Februari 2021 

Evaluatie criteria 
(wanneer doel behaald) 

1. Bardo gesprek 
2. Accoord ICT plan team 
3. Devices wel/niet aangeschaft 
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Financiën 1.  Kosten binnen formatie 
2.  – 
3.  Offerte ICT DHS volgt in augustus 

Geëvalueerd op  
(datum) 

1.  Juli 2021 
2.  10 december 2020 
3.  Februari 2021 

Conclusie Er zijn gedurende schooljaar 2020-2021 laptops aangeschaft voor de groepen 5 en voor groep 4. Doel is vanaf groep 8 naar beneden alle 
groepen te gaan voorzien van laptops/ tablets. Dit is ook opgenomen in de begroting en in het NPO. 
Het ICT plan is hierdoor nog niet aangepast. 

Consequentie Laptops/ tablet verder uitbreiden voor de groepen 3 en 4. ICT plan aanpassen door ICT coördinator, team meenemen in plan. Bekijken welke 
rol de laptop krijgt binnen huidige methoden en onderwijsontwikkelingen binnen de school (eigenaarschap en motiverend leren). Eind 
schooljaar 2021-2022 is ICT plan klaar. 

 

Speerpunt: cultuur 
Gewenste situatie (doel) D.m.v. het cultuurplan willen we bereiken, dat:  

• er meer structuur komt in culturele activiteiten, zowel binnen als buiten school 

• er voldoende draagvlak is bij ouders en team 

• de leerkracht een stimulerende factor is in het ontwikkelen van creativiteit (talentontwikkeling) 

• we leerlinggericht werken aansluitend bij de ervaringen en belevingswereld van de leerlingen en inspelen op de ontwikkeling van 
creativiteit, fantasie en motivatie 

• we in ons onderwijs een bewuste keuze maken om cognitieve en creatieve activiteiten afwisselend in te zetten om het leerrendement te 
verhogen 

• we de leeromgeving verrijken met kunst en cultuur 

• we deelname aan culturele activiteiten stimuleren, niet alleen onder maar ook na schooltijd 

• professionaliseren van de leerkrachten. 
Activiteiten/Acties (hoe) Zie cultuurplan 

Inhalen lessen die zijn uitgevallen door schoolsluiting Corona 
Vervolgen lessen n.a.v. evaluatie 

Betrokkenen (Trekkers en 

uitvoerder) 

Coördinator cultuur (Marja) 
Team 

Tijdpad 
(Evaluatiemomenten, -middel, 
einddatum) 

September – december 
Januari - juli 

Evaluatie criteria 
(wanneer doel behaald) 

80% van de lessen gaan door (leerkrachten en kunstenaar samen) 
Leerkrachten gebruiken de COH lessen (of deels aangepast aan de populatie 
Lessen worden gecontinueerd na de kerstvakantie 

Financiën Subsidie COH 

Geëvalueerd op  
(datum) 

10 december 2020 
Juli 2021 
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Conclusie COH lessen evenals activiteiten zijn uitgevoerd volgens plan. Samenwerking met COH is geëvalueerd en zal in schooljaar 2021-2022 op een 
ander manier worden ingezet. 

Consequentie COH lessen zullen niet meer binnen de klas worden uitgevoerd door een docent van COH. Er zal gebruik gemaakt worden van de faciliteiten 
zoals COH voorschrijft (Haagse Ladenkast lessen etc.) Culturele activiteiten zullen gepland worden gedurende schooljaar 2021-2022. Door 
een andere inzet van COH zal het cultuurplan herzien moeten worden door de cultuurcoördinator en het team. Er moet opnieuw gekeken 
worden naar een visie op cultuur voor OBS Houtwijk. Eind schooljaar 2021-2022 moet hier een duidelijke opzet voor zijn gemaakt met het 
team. 
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Speerpunt: Engels 
Gewenste situatie (doel) In alle groepen worden volgens het rooster Engelse lessen gegeven. 

Activiteiten/Acties (hoe) Geven Engelse lessen in alle groepen;  
Implementeren nieuwe methoden voor de groepen 3 t/m 8. 

Betrokkenen (Trekkers en 

uitvoerder) 

Directie 
Team 

Tijdpad 
(Evaluatiemomenten, -middel, 
einddatum) 

September – januari 
Januari - juli 

Evaluatie criteria 
(wanneer doel behaald) 

80% van de lessen is gegeven 
Bevalt methode? Schooljaar 2021-2022 door, anders andere keuze maken. 

Financiën - 

Geëvalueerd op  
(datum) 

21 januari en 28 juni 

Conclusie Nieuwe methode Engels is geïmplementeerd in schooljaar 2020-2021. Gedurende schooljaar geëvalueerd w.b. knelpunten, ervaringen en 
opbrengsten. 

Consequentie Eind schooljaar 2021-2022 is de eindevaluatie van Engels. 
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Zorg en begeleiding 
 

Speerpunt: zorg optimaliseren 
Gewenste situatie (doel) 1. Lk-en werken volgens van het zorgplan en de daarin beschreven routines incl. duidelijk aanname- en doorverwijzingsbeleid 

2. Jaarkalender per groep 

Activiteiten/Acties (hoe) 1. Zorgplan wordt up to date gemaakt en gehouden en besproken met het team (werkdocument, continu bijwerken indien nodig) 
2. Elke groep beschikt over een jaarplanning m.b.t. zorg, toetsen, etc. (HGW) 

Betrokkenen (Trekkers en 

uitvoerder) 

IB en directie 
Team 

Tijdpad 
(Evaluatiemomenten,  
-middel, einddatum) 

1. November 2020 
2. Juli 2021 

Evaluatie criteria 
(wanneer doel behaald) 

In de groepen is terug te zien dat er volgens het zorgplan gewerkt wordt.  
Esis is volgens afspraken ingevuld.  
Besprekingen (bijv. groepsbespreking) worden gedaan volgens afspraak 

Financiën -  

Geëvalueerd op  
(datum) 

Bouwvergadering 7 januari 2021 
Teamvergadering 3 juni 2021 

Conclusie De HGW cyclus wordt gevolgd en wordt bijgesteld door de intern begeleiders. Er is aandacht voor het OPP geweest, dit moet verder 
opgepakt worden om tot een duidelijk werkbaar document te komen. Inzet gepleegd op vroegsignalering bij kleuters. 
Er zijn leerling- en groepsbesprekingen geweest volgens afspraak waarbij aandacht is geweest voor zowel leerkrachtvaardigheden als 
leerlingvaardigheden. ESIS wordt goed gebruikt volgens afspraak. 

Consequentie Aandacht voor het OPP om hier een werkbaar document van te maken (levend document) blijft belangrijk. 
Inzetten op vroegsignalering en de hierbij te volgen stappen. Aandacht voor leerkrachtvaardigheden. 
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PO  /  VO 
Speerpunt: overstap PO / VO 
Gewenste situatie (doel) 1.   Ouders zijn bekend met het document ‘Eindadvisering leerlingen PO-VO'  

2.   Deelname BoVo lk-en en schoolbezoeken 
3.   Kinderen zijn voorbereid op de overstap naar VO 

Activiteiten/Acties (hoe) 1. Document ‘Eindadvisering leerlingen PO-VO' up to date houden 
2. Leerkrachten spreken leerlingen door met VO, leerlingen bezoeken VO scholen 
3. Samenwerking VO scholen en activiteiten doorstroomsubsidie DHS 

Betrokkenen (Trekkers en 

uitvoerder) 

1. Ouders, directie, leerkrachten groep 8, IB 
2. Leerkrachten groep 8 en leerlingen 
3. VO scholen, beleidsmedewerker DHS, leerkrachten groep 8 

Tijdpad 
(Evaluatiemomenten,  
-middel, einddatum) 

1.  Oktober 2020 
2.  September – maart 
3.  September - juli 

Evaluatie criteria 
(wanneer doel behaald) 

1. 100% addviesgesprekken ouders, lk-en groep 8, IB, directie en leerlingen 
2. Enquête VO scholen  
3. Evaluatiegesprek VO scholen, doorstroomsubsidie en beleidsmedewerker DHS 

Financiën -  

Geëvalueerd op  
(datum) 

1. 27 oktober 2020 (IB/dir overleg) 
2. 2 maart 2021 (IB/dir overleg) 
3. 29 juni 2021 (IB/dir overleg) 

Conclusie Ondanks Corona hebben de bezoeken aan het VO plaatsgevonden evenals de informatieavond voor ouders. De doorstroomsubsidie is 
doorgeschoven naar schooljaar 2021-2022. Leerkrachten hebben kinderen goed voorbereid op het VO. Samenwerking met VO scholen is 
goed. 

Consequentie Doorstroomsubsidie PO/VO inzetten. Daarnaast handhaven al bestaande afspraken. 
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Kwaliteitszorg  
Speerpunt: doorgaande lijn VVE en kleuters → groep 3 
Gewenste situatie (doel) 1. Stevig staande voorschool, door overleg peuters-kleuters, goede doorgaande lijn 

2. Zorgleerlingen voorschool worden op tijd gesignaleerd 
3. Kwaliteitshandboek VVE is up to date 
4. MijnKleutergroep is geïmplementeerd als observatie instrument bij de kleutergroepen  2 

Activiteiten/Acties (hoe) 1. Gepland overleg IB, peuterleidsters en kleuterleerkrachten (peuters sluiten aan bij deel bouwvergadering) 
2. Zorgleerlingbespreking peuters incl. observaties IB 
3. Coördinator Jonge Kind en HBO medewerker PLP houden kwaliteitshandboek VVE up to date 
4. Diverse trainingen gedurende het schooljaar en invullen van de benodigde gegevens 

Betrokkenen (Trekkers en 

uitvoerder) 

1. Tamara, peuterleidsters, kleuterleerkrachten, manager Voorschool, directie, onderwijsadviseur HCO 
2. Tamara, peuterleidsters 
3. Tamara, Nadieh 
4. Trainer MijnKleutergroep, kleuterleerkrachten, Tamara, Minke 

Tijdpad 
(Evaluatiemomenten,  
-middel, einddatum) 

1.  September – juli 
2.  September – juli 
3.  November 2020 
4.  September - juli 

Evaluatie criteria 
(wanneer doel behaald) 

1. Verslagen Cf (Critical friend) gesprekken, evaluatie gesprekken onderling, bouwvergadering 
2. Jaarlijkse evaluatiegesprek VVE, IB en directie, verslag zorgleerlingbespreking 
3. Verslag bouwvergadering en kwaliteitsvergadering 
4. Verslag bouwvergaderingen 

Financiën 1. – 
2. – 
3. – 
4. 3x € 450 

Geëvalueerd op  
(datum) 

1. Cf gesprek, nog in te plannen 
2. 25 mei 2021 (Overleg PLP en school) 
3. 25 mei 2021 
4. 1 juni 2020 (bouwvergadering kleuters) 

Conclusie Inzet gepleegd op vroegsignalering peuters/ kleuters en de doorgaande lijn. Er komen steeds meer zorgpeuters binnen die niet door kunnen 
stromen naar het reguliere BAO. Intern begeleider besteedt steeds meer tijd aan zorgleerlingen/ zorgpeuters. Dit is een zorgelijke 
ontwikkeling. 
Afspraken zoals overleggen en CF gesprekken zijn doorgegaan. Trainingen voor VVE/ kleuters doorgaande lijn zijn niet allemaal doorgegaan 
door corona. 

Consequentie Afspraken voor overleg blijven gehandhaafd. Inzet op vroegsignalering moet verder aangescherpt worden. Trainingen voor VVE peuters/ 
kleuters opnieuw oppakken m.b.v. HCO. 
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Speerpunt: bovenschoolse kwaliteitszorg 
Gewenste situatie (doel) PDCA cyclus staat zowel intern als bovenschools 

1. Audit incl. zelf evaluatie 
2. Kwaliteitsbeeld invullen 
3. Veiligheidsplan 
4. SOP 
5. Professioneel statuut 
6. Schoolgids 
7. Jaarverslag en -plan 

Activiteiten/Acties (hoe) 1. Voorbereiden audit, audit zelf: 17 november, nabespreken audit team en bovenschoolse directeur 
2. N.a.v. audit kwaliteitsbeeld invullen/aanpassen 
3. Up to date houden veiligheidsplan 
4. Volgen van SPPOH in het maken van een nieuw SOP 
5. Professioneel statuut bijwerken 
6. Schoolgids aanpassen voor nieuwe schooljaar 
7. Einde schooljaar jaarverslag schrijven en nieuw jaarplan opstellen 

Betrokkenen (Trekkers en 

uitvoerder) 

1. Directie, team, bovenschoolse directie, audit team 
2. Directie, IB 
3. Directie 
4. IB 
5. Directie 
6. Directie, MR 
7. Directie, team 

Tijdpad 
(Evaluatiemomenten,  
-middel, einddatum) 

1. September – december 
2. Januari – juli 
3. September – december 
4. ? 
5. Juni – juli 
6. Mei – juli 
7. September - juli 

Evaluatie criteria 
(wanneer doel behaald) 

1. Audit is goed verlopen, duidelijk waar we staan als school 
2. Kwaliteitsbeeld is goedgekeurd door bovenschoolse directie 
3. Veiligheidsplan staat in Internet School Dossier (ISD) 
4. Nieuw SOP is klaar 
5. Professioneel statuut is up to date 
6. Schoolgids staat in ISD 
7. Jaarverslag en –plan staat in ISD 

Financiën -  

Geëvalueerd op  
(datum) 

1. Januari 2021 
2. December 2020 
3. Juli 2020 
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4. December 2020 
5. ? 
6. Juli 2021 
7. Juli 2021 

Conclusie Alles is uitgevoerd zoals gepland. Audit is geweest in november, hier is een rapportage van met aandachtpunten welke meteen zijn 
aangepakt of meegenomen in het nieuwe jaarplan van 2021-2022. 
Het SOP is opnieuw geschreven door IB en goedgekeurd in de MR. Er is nog aandacht voor het veiligheidsplan. Alle documenten zijn 
aangepast en geüpload in de kwaliteitsbibliotheek 

Consequentie Het veiligheidsplan wordt nog aangepast n.a.v. het aandachtspunt Gedrag voor schooljaar 2021-2022 voor 30 september 2021. Daarnaast 
blijven alle documenten onder de aandacht en worden jaarlijks geüpdatet.  

 

Speerpunt: resultaten 
Gewenste situatie (doel) 1. Handhaven voldoende eindtoets (alle leerlingen 1F taal en rekenen en zoveel mogelijk op 1S en 2F) 

2. Verhogen tussenresultaten Cito en methode gebonden toetsen 
3. In kaart brengen van de sociale vaardigheden van de leerlingen en hun ontwikkeling daar in, bij Scol ook in relatie tot de groep 

 

Activiteiten/Acties (hoe) 1. Lessen aanpassen aan voorgaande resultaten, extra uren inzet taal en rekenen, voorbereiden op vraagstelling Cito, stimuleren lezen, etc.  
2. LVS handhaven en twee keer per jaar studiedag resultaten, rapportbesprekingen ouders 

LVS SEO handhaven en twee keer per jaar studiedag resultaten en leerling- en/of groepsbespreking met IB, rapportbesprekingen ouders 
3. Analyseren van de gegevens, doelen stellen, interventies inzetten, prioriteiten stellen, coöperatieve werkvormen, inzet RT, instructie op 3 

niveaus (HIM), gebruik hulpboeken Cito, etc. (opbrengstgericht werken). 2x per jaar registreren observaties in Kijk (kleuters), 2x per jaar 
vragenlijst afnemen SCOL leerkrachten en leerlingen groepen 6 t/m 8, analyseren van de resultaten en lessen hierop aanpassen (Kwink 
en Goed Gedrag). 

Betrokkenen (Trekkers en 

uitvoerder) 

5. Team, groepsleerkracht 
6. Team, groepsleerkrachten en IB 
7. Team,, groepsleerkrachten, IB en kindercoach 

Tijdpad 
(Evaluatiemomenten,  
-middel, einddatum) 

September - juli 

Evaluatie criteria 
(wanneer doel behaald) 

5. > 85% van de leerlingen behaalt referentieniveau 1F, aantal leerlingen behalen 1S of 2F volgens schoolweging 
6. Verslag/factsheet studiedag resultaten februari en juni 2021, verslagen leerling-/groepsbespreking (Esis), groepsplannen 
7. Uitslagen leerlingtevredenheidspeilingen (Vensters PO, Scholen met succes, Exit lijst gr. 8) 
 

Financiën - –  
- Kosten Cito toetsen en methode gebonden toetsen 
- Kosten licentie Scol en Kijk 

Geëvalueerd op  
(datum) 

8. 23 juni 2021 
9. 1 maart 2021 en 23 juni 2021 
10. 23 juni 2021 
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Conclusie Analyseren van gegevens is op een andere manier ingezet volgens de referentieniveaus. Leerkrachten krijgen tijd voor analyses en het 
stellen van doelen (halfjaarlijks) Resultaten worden 2x per jaar besproken met het team. Naast het analyseren van toetsgegevens worden 
ook de afgenomen sociogrammen geanalyseerd. In groep 3 wordt het DGO afgenomen en in groep 5 wordt de NSCCT afgenomen voor meer 
informatie over het leervermogen en welbevinden van leerlingen. Deze gegevens worden meegenomen in de groeps- leerlingbespreking en 
gesprekken met ouders. Bij de groepen 1 en 2 wordt Mijn Kleutergroep gebruikt om de leervorderingen in kaart te brengen. Door corona heeft 
er veel stagnatie plaatsgevonden of is er online onderwijs aangeboden. 
Naast analyseren en stellen van doelen is er inzet gepleegd op extra ondersteuning in de vorm van RT, huiswerkbegeleiding op het gebied 
van begrijpend lezen en de vakantieschool waar woordenschat en talentontwikkeling centraal staat. 

Consequentie Schooljaar 2021-2022 wordt gebruikt om te monitoren en om bij te stellen. Door inzet van de nieuwe reken – en taalmethoden kunnen pas in 
schooljaar 2021-2022 de resultaten goed gemonitord worden. Daarnaast de hoop dat we een volledig schooljaar kunnen draaien waarin 
leerlingen volledig onderwijs krijgen. Achterstanden kunnen dan pas echt in kaart gebracht worden en aangepakt worden o.a. door NPO 
gelden. 

 

Speerpunt: PLG (werkgroepen) 
Gewenste situatie (doel) 1. Handhaven kwaliteit 

2. De 3 werkgroepen (taal, ouders/buurt, theorie/praktijk/motivatie) zorgen voor duurzame verbeteringen van de kwaliteit van het 
onderwijs in een cultuur van samenwerking en collectieve inspanning. De focus ligt op het leren voor álle leerlingen.  

Activiteiten/Acties (hoe) 1. Bijeenkomsten kwaliteitskring Q met collega directeuren DHS (keuze nieuwe directeur) 
2. Werkgroepen komen bij elkaar, leggen het gewenste doel vast in een actieplan, delen dit plan met het team, evalueren en stellen het 

plan indien nodig bij. 

Betrokkenen (Trekkers en 

uitvoerder) 

1. Directeur 
2. Taal: Marina, Nicole, Marissa, Annemarie, Mary 

Ouders/buurt: Marja, Christa, Kelly, Minke, Damla 
Motivatie/concept: Joyce, Dominique, Bianca, Tamara, Frank 
Directie 

Tijdpad 
(Evaluatiemomenten,  
-middel, einddatum) 

1. September – juli 
2. 2020- 2023 (schoolplan periode) 

Evaluatie criteria 
(wanneer doel behaald) 

1. Verslaglegging bijeenkomsten naar het bestuur 
2. Taal; keuze nieuwe taalmethode en taalplan actueel 

Ouders/buurt: ouders zijn (meer) betrokken bij school 
Motivatie/concept: mogelijkheden zijn uitgeprobeerd in de groepen, eventueel keuze overkoepelende methode wereldoriëntatie  

Financiën 1. Ca. € 500 
2. Nieuwe taalmethode, methode wereldoriëntatie 

Geëvalueerd op  
(datum) 

1. Juni 2021 
2. Evaluatie werkgroepen januari en juli 

Conclusie Er is een keuze gemaakt voor een nieuwe taalmethode (STAAL) deze wordt per augustus 2021 geïmplementeerd. 
Op het gebied van ouders en buurt is er weinig gebeurd door Corona. Dit moet opgepakt worden in het nieuwe schooljaar. Aandacht voor wat 
school/ team wil met ouders en betrokkenheid wanneer dit weer mogelijk is. 
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De werkgroep motivatie heeft wel het plan uit kunnen voeren voor zover dit kon, dit wordt vervolgd in 2021-2022. Hiervoor zijn de eerste 
aanpassingen binnen het onderwijs al gemaakt en staan de eerste afspraken op papier. 

Consequentie Aandacht voor het taalbeleidsplan en de nieuwe methode taal.  Aandacht voor ouders en buurt wanneer dit weer kan en mag. Visie/ missie 
moet hiervoor opnieuw bekeken worden. 
De werkgroep motivatie gaat verder met het traject en aandachtspunt Eigenaarschap en zullen opgeleid worden tot instructional leaders om 
het team te kunnen begeleiden bij deze onderwijsverandering. 

 

Speerpunt: kwaliteitshandboek 
Gewenste situatie (doel) Kwaliteitshandboek is up to date 

Het uiteindelijk doel van het kwaliteitshandboek systematisch en cyclisch werken aan schoolontwikkeling en kwaliteitsverbetering 
SLO doelen staan in het kwaliteitshandboek 
Inhoud groeps-, cijfer- en toetsmap is eenduidig, praktisch en up to date 

Activiteiten/Acties (hoe) Directie verzamelt documenten die vormgeven aan de schoolontwikkeling. 
Door het functionerende kwaliteitssysteem te beschrijven (borgen) wordt duidelijk hoe een school de processen beheerst om haar 
doelstellingen te realiseren en de school te ontwikkelen (transparantie).  
Door de beschrijving wordt een effectieve (zelf)evaluatie van de werking van het systeem mogelijk (audit), worden verbeterpunten zichtbaar 
en wordt communicatie over de kwaliteit van het onderwijs bevorderd. 
SLO doelen toevoegen 
Inhoud groeps-, cijfer- en toetsmap bekijken en indien nodig aanpassen 

Betrokkenen (Trekkers en 

uitvoerder) 

Directie 
IB 
Team 

Tijdpad 
(Evaluatiemomenten,  
-middel, einddatum) 

2020-2023 

Evaluatie criteria 
(wanneer doel behaald) 

Audit (november 2020) 
Verslag teamvergadering betr. inhoud groeps-, cijfer- en toetsmappen  
 

Financiën - 

Geëvalueerd op  
(datum) 

November 2020 na audit. 

Conclusie Vanuit de auditrapportage speerpunten en werkpunten gehaald. De meeste punten zijn meteen aangepakt en ingevoerd naast de invoering 
van onderwijskundige zaken die al opgestart waren schooljaar 2020-2021. Een verbetering op het gebied van analyseren gekoppeld aan de 
referentieniveaus en doelen is tot stand gekomen. Effectievere groepsbesprekingen en overdracht zijn een ander punt dat ingevoerd is.W.b. 
groeps- cijfer en toetsmappen blijven we lerend en passen aan waar nodig. 

Consequentie Blijven monitoren en bijstellen gedurende schooljaar 2021-2022 om tot een borgingsdocument te komen. (wie heeft welke rol en is 
verantwoordelijk voor wat) Leerkrachtvaardigheden aanscherpen, meenemen in gesprekscyclus, klassenbezoeken en besprekingen met 
Intern Begeleiders.  
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Personeelsbeleid 
Speerpunt: gekwalificeerd personeel en constant team/ nascholing 
Gewenste situatie (doel) 1. Behouden/ontwikkelen van een constant team met gekwalificeerd, flexibel en breed inzetbare werknemers (professionele cultuur). 

2. Kwaliteitsverbetering van ons onderwijs door relevante nascholing van het personeel. 

Activiteiten/Acties (hoe) 1. Oog voor de collega’s hebben, in gesprek gaan met elkaar (open en transparant), teamdag, etentje, vieren van festiviteiten, 

stimuleren van collega’s zonder diploma, invullen medewerker tevredenheidspeiling en Arbomeester (Arbo-beleid) 

2. Teamgerichte, individuele en bovenschoolse scholing; zie nascholingsplan 

Betrokkenen (Trekkers en 

uitvoerder) 

Directie, team, HRM 

Tijdpad 
(Evaluatiemomenten,  
-middel, einddatum) 

2020-2023 

Evaluatie criteria 
(wanneer doel behaald) 

1. Medewerkertevredenheidspeiling en Arbomeester 
2. Verslag teamvergaderingen betreft nascholing in relatie tot school, groei leerlingen (passende resultaten, zowel cognitief als sociaal 

emotioneel); evaluatie nascholingsplan 

Financiën Kosten uitjes, studiedagen, cursussen, zie ook: nascholingsplan 

Geëvalueerd op  
(datum) 

Juni 2021 

Conclusie Het team wordt meegenomen in ontwikkelingen binnen de school. De verschillende coördinatoren (RECO/TACO/Gedrag/ Motivatie/ ouders 
etc.) nemen en krijgen verantwoordelijkheid voor hun eigen onderdeel. Er is ruimte gemaakt voor scholing en teamactiviteiten. Draagvlak 
binnen het team is groot. 
Het stimuleren van elkaar en kennis delen met elkaar is belangrijk, dit gebeurt steeds meer. Het team is uitgebreid met nieuwe collega's en 
dus ook nieuwe input. Dit houdt elkaar scherp. 

Consequentie Nog meer collega's kunnen zich bekwamen en verbeteren binnen en buiten hun eigen vakgebied. Dit blijven stimuleren. Met HRM kijken naar 
de Quick Reference Card om leerkrachten te belonen naar een andere schaal. Gesprekkencyclus en klassenbezoeken houden hiermee 
verband. 
Team gerichte activiteiten blijven inzetten is belangrijk. 

Ouderbetrokkenheid 
Speerpunt: vergroten ouderbetrokkenheid  en – participatie / OR 
Gewenste situatie (doel) 1. Ouderbeleidsplan met visie en afspraken 

2. Behouden functionele MR  
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3. Behouden actieve ouderraad 

Activiteiten/Acties (hoe) 1. Schrijven actieplan en ouderbeleidsplan, waaronder partnerschap met ouders 

2. MR vergaderingen 
3. OR bijeenkomsten 

Betrokkenen (Trekkers en 

uitvoerder) 

1. Werkgroep (PLG) ouderbetrokkenheid en buurt 

2. pMR en oMR 
3. OR incl. oudercoördinatoren 

Tijdpad 
(Evaluatiemomenten,  
-middel, einddatum) 

2020-2023 

Evaluatie criteria 
(wanneer doel behaald) 

1. Evaluatie ouderbeleidsplan in teamvergadering 
2. Verslagen MR 
3. Verslagen OR 

Financiën 1. - 
2. Eventuele nascholing en abonnementen 
3. Kosten bedankje ouders 

Geëvalueerd op  
(datum) 

Juni 2021 

Conclusie Het ouderbeleidsplan zal bijgesteld moeten worden evenals het actieplan. Dit mede door de periode van Corona waardoor we veel niet 
hebben kunnen uitvoeren zoals gepland.  
Er is een actieve MR. De OR heeft stilgelegen. 

Consequentie Een actieve OR her- nstalleren. Het beleidsplan bekijken op visie en afspraken om vervolgens bij te stellen. Activiteiten voor ouders opnieuw 
opstarten (bv fietslessen, Nederlandse lessen, thema ochtenden etc.) 
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