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Inleiding In ons jaarplan geven we aan:

1. welke zelfevaluaties we hebben uitgevoerd
2. welke vragenlijst(en) we hebben ingezet
3. welke voornemens we hebben i.r.t. het schoolplan
4. welke actuele ontwikkelingen van belang zijn

We geven per onderdeel de verbeterpunten en onze
keuzes. Daarna werken we de belangrijkste
aandachtspunten nader uit.

Inleiding
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School & omgeving Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Formatieve inzet directie, Zorg en
begeleiding leraren

16,9612 (totaal) 
Directie/ adjunct directie: 2fte 
Zorg en begeleiding : 1,6 fte 
Leraren: 13,3612

Per schooljaar 2021-2022 zullen twee collega's afscheid nemen i.v.m. pensioen per
oktober 2021. Hiervoor zijn per augustus 2021 2 nieuwe collega's aangetrokken.

Naast het aantrekken van nieuwe collega's zijn er ook collega's die in fte minder gaan
werken. Hiermee creëren we nog een formatieplaats.

Groepen Groepen 1/2A, 1/2B, 1/2C, 3,4,5,6A,6B,7 en 8

Functies [namen / taken] Directeur: Daniëlle Webb 
Adjunct directeur: Marja Bührs (tot 1 oktober i.v.m.
pensioen) 
Intern Begeleider onderbouw (1-4): Tamara Eekhout 
Intern Begeleider bovenbouw (5-8): Minke Zegers

Twee sterke kanten Zicht op elk kind. 
Inzet onderwijsontwikkelingen.

Twee zwakke kanten Onderhoud gebouw. 
Aandacht voor borging van eerdere onderwijskundige
afspraken

Twee kansen Versterken van eigenaarschap bij kinderen door
metacognitie en zelfregulerend leren in te zetten. 
Groei van het leerlingaantal.

Twee bedreigingen Verandering van gedrag. 
Verandering van gedrag in de wijk.

Opbrengsten [beleidsvoornemens] Invoeren nieuwe taalmethode, opbrengsten
taal/woordenschat/ spelling vergroten. 
Werken naar referentieniveau 1F/2S.

OBS Houtwijk

Jaarplan - jaarverslag 2021 - 2022 3



Leerlingenaantallen per 1 oktober Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal

25 26 19 26 21 33 25 25 200

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

Kwantitatieve gegevens personeel Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Aantal medewerkers OP 18 (3 mannen en 15 vrouwen) Het aantal OOP kan eventueel kortdurend uitgebreid worden i.v.m. NPO gelden. Binnen
de OOP zijn twee collega's die nog geen pabo diploma hebben maar de opleiding nog
moeten afronden.

Aantal medewerkers OOP 5 (3 mannen en 2 vrouwen)

Aantal uitstromers 2

Aantal nieuwkomers 3

Aantal BHV-ers 20
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Gekozen aandachtspunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Aandachtspunt Omvang

GD1 Interventies gericht op het
welbevinden van leerlingen 
school programma 2020-2023

Specifiek aandacht hebben voor sociaal emotionele ontwikkeling en motivatie om zowel
cognitieve als algemene ontwikkeling te bevorderen.

groot

GD2 Metacognitie en zelfregulerend
leren 
school programma 2020-2023

Aandacht voor eigenaarschap op het eigen leerproces van leerlingen en vergroten van motivatie
om te leren.

groot

GD3 Samenwerkend leren 
school programma 2020-2023

Samenwerkend leren in combinatie met metacognitie en zelfregulerend leren draagt bij aan
eigenaarschap, welbevinden en motivatie om te leren.

groot

KD1 Uitbreiding onderwijs Aanbieden extra leertijd in de vorm van huiswerkbegeleiding klein

KD2 Zomer- of lentescholen Het aanbieden van zomer- en lenteschool biedt leerlingen meer kansen op het gebied van taal en
talentontwikkeling.

klein

KD3 Directe instructie Aandacht voor HIM, borgen van afspraken. klein

KD4 Leren van en met medeleerlingen
(tutoring)

|Leerlingen begeleiden leerlingen bij het technisch en voortgezet technisch lezen. Hiervoor zijn
meer middelen nodig.

klein

KD5 Technieken voor begrijpend lezen Verstevigen van technieken ten behoeve van Nieuwsbegrip. klein

KD6 Sportieve activiteiten Motorische ontwikkeling, sociaal emotionele ontwikkeling en talentontwikkeling staan centraal bij
de overblijf.

klein

KD7 Ouderbetrokkenheid Onderzoeken welke vorm van ouderbetrokkenheid wenselijk is. klein

KD8 Digitale technologie Aanschaffen leerling devices. klein

OBS Houtwijk
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Uitwerking GD1: Specifiek aandacht hebben voor sociaal emotionele ontwikkeling en motivatie om zowel cognitieve als algemene ontwikkeling te bevorderen.

Thema Interventies gericht op het welbevinden van leerlingen

Gewenste situatie (doel) • Leerlingen voelen zich veilig op school. • Leerlingen kunnen zich over hun gevoelens uitspreken. • Leerlingen handelen
volgens aangeboden afspraken

Activiteiten (hoe) • Leerjaar 6 / leerkrachten krijgen het project “TOPklas” aangeboden om het waarbij aandacht is voor veiligheid,
klassenmanagement en welbevinden. • Project duurt 10 weken. • Begeleiding door het HCO. • Ouderavond om ouders
mee te nemen in het traject.

Plan periode sep 2021, okt 2021 en nov 2021

Eigenaar (wie) team/ leerlingen

Kosten 7500

Omschrijving kosten Het HCO zal begeleiden

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) HCO/IB/DIR/Leerkrachten groep 6

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD2: Aandacht voor eigenaarschap op het eigen leerproces van leerlingen en vergroten van motivatie om te leren.

Thema Metacognitie en zelfregulerend leren

Gerelateerde verbeterpunten

Gewenste situatie (doel) • Leerlingen krijgen, hebben en ervaren meer autonomie. • Leerlingen zijn in staat zelf keuzes te maken in hun
leerproces, wat hun eigen gevoel van autonomie versterkt. • Leerlingen zijn in staat bewuste keuzes te maken binnen het
circuitwerken. • Leerlingen worden actiever betrokken bij de instructies binnen motiverende leervormen.

• Leerlingen zijn in staat vaardigheden rondom samenwerken te kunnen toepassen. • Leerlingen kunnen vanuit
zelfregulerend leren en metacognitie zelf keuzes maken waardoor het gevoel van autonomie versterkt. • Leerlingen
ervaren meer autonomie. • Leerlingen groep 6/7/8 zijn tutor voor leerlingen van groep 3/4/5 op het gebied van technisch
en voortgezet technisch lezen. • Leerlingen zijn in staat vaardigheden rondom samenwerken te kunnen toepassen. •
Leerlingen kunnen vanuit zelfregulerend leren en metacognitie zelf keuzes maken waardoor het gevoel van autonomie
versterkt. • Leerlingen ervaren meer autonomie. • Onderwijsassistenten ondersteunen het proces van zelfregulerend
leren en samenwerken leren tijdens de zelfstandige momenten. • Het ondersteunen in kleinere groepen tijdens circuits,
workshops en zelfstandig werken leidt tot betere executieve functies van kinderen.

Activiteiten (hoe) 3 studiedagdelen • 2 bijeenkomsten met werkgroep 'motiverend leren', opleiden tot instructional leaders. • 2 dagdelen
groepsbezoeken HCO-adviseur • 1 dag groepsbezoeken HCO-adviseur samen met werkgroep 'motiverend leren' • In het
rooster is opgenomen dat men 2x per week circuits uitvoert in de groep of binnen de bouw. • 1x per maand worden er
school doorbroken workshops aangeboden rondom een thema passen bij de leerstof. • In het rooster is opgenomen dat
men 2x per week circuits uitvoert in de groep of binnen de bouw de OA ondersteunt hierbij. • 1x per maand worden er
school doorbroken workshops aangeboden rondom een thema passen bij de leerstof de OA ondersteunt hierbij.

Plan periode aug 2021, sep 2021, jan 2022, feb 2022 en mar 2022

Eigenaar (wie) Team/ leerlingen / werkgroep motiverend leren

Kosten 8000

Omschrijving kosten Begeleiding HCO

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) maart 2022 door HCO/ DIR/ Werkgroep

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD3: Samenwerkend leren in combinatie met metacognitie en zelfregulerend leren draagt bij aan eigenaarschap, welbevinden en motivatie om te leren.

Thema Samenwerkend leren

Gewenste situatie (doel) • Leerlingen krijgen, hebben en ervaren meer autonomie. • Leerlingen zijn in staat zelf keuzes te maken in hun
leerproces, wat hun eigen gevoel van autonomie versterkt. • Leerlingen zijn in staat bewuste keuzes te maken binnen het
circuitwerken. • Leerlingen worden actiever betrokken bij de instructies binnen motiverende leervormen.

• Leerlingen zijn in staat vaardigheden rondom samenwerken te kunnen toepassen. • Leerlingen kunnen vanuit
zelfregulerend leren en metacognitie zelf keuzes maken waardoor het gevoel van autonomie versterkt. • Leerlingen
ervaren meer autonomie. • Leerlingen groep 6/7/8 zijn tutor voor leerlingen van groep 3/4/5 op het gebied van technisch
en voortgezet technisch lezen. • Leerlingen zijn in staat vaardigheden rondom samenwerken te kunnen toepassen. •
Leerlingen kunnen vanuit zelfregulerend leren en metacognitie zelf keuzes maken waardoor het gevoel van autonomie
versterkt. • Leerlingen ervaren meer autonomie. • Onderwijsassistenten ondersteunen het proces van zelfregulerend
leren en samenwerken leren tijdens de zelfstandige momenten. • Het ondersteunen in kleinere groepen tijdens circuits,
workshops en zelfstandig werken leidt tot betere executieve functies van kinderen.

Activiteiten (hoe) • 1x per week staat er tutorlezen op het rooster voor de groepen 3 t/m 8. • Leerlingen groepen 6/7/8 zijn bekend met de
afspraken over het begeleiden van leerlingen tijdens het tutorlezen. • 3 studiedagdelen • 2 bijeenkomsten met werkgroep
'motiverend leren', opleiden tot instructional leaders. • 2 dagdelen groepsbezoeken HCO-adviseur • 1 dag
groepsbezoeken HCO-adviseur samen met werkgroep 'motiverend leren' • In het rooster is opgenomen dat men 2x per
week circuits uitvoert in de groep of binnen de bouw. • 1x per maand worden er school doorbroken workshops
aangeboden rondom een thema passen bij de leerstof. • In het rooster is opgenomen dat men 2x per week circuits
uitvoert in de groep of binnen de bouw de OA ondersteunt hierbij. • 1x per maand worden er school doorbroken
workshops aangeboden rondom een thema passen bij de leerstof de OA ondersteunt hierbij.

Plan periode

Eigenaar (wie) team/ leerlingen/ werkgroep motiverend leren/ taal leescoördinator

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) juni 2022

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking KD1: Aanbieden extra leertijd in de vorm van huiswerkbegeleiding

Thema Uitbreiding onderwijs

Gewenste situatie (doel) • Leerlingen vergroten hun woordenschat en actief taalgebruik aansluitend bij thema’s van de methodiek van “De
Taalfabriek”. • Door talentontwikkeling doen leerlingen succeservaringen op. • Leerlingen zijn gemotiveerd om te leren.

Activiteiten (hoe) • Leerjaar 3 t/m 8 krijgen 1x per week 2 uur extra onderwijstijd in de vorm van huiswerkbegeleiding op het gebied van
rekenen en talentontwikkeling • Leerjaar 3 t/m 8 krijgen elke week 2 uur extra onderwijstijd in de vorm van
huiswerkbegeleiding op het gebied van begrijpend lezen en talentontwikkeling.

Plan periode okt 2021, nov 2021, dec 2021, apr 2022, mei 2022 en jun 2022

Eigenaar (wie) Team/ MEHR

Kosten 56000

Omschrijving kosten Huiswerkbegeleiding wordt uitgevoerd doorn partner MEHR

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Na de twee periodes van huiswerkbegeleiding wordt er geëvalueerd (dec/ mei)
Evaluaties tijdens geplande MR vergaderingen 2021-2022

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking KD2: Het aanbieden van zomer- en lenteschool biedt leerlingen meer kansen op het gebied van taal en talentontwikkeling.

Thema Zomer- of lentescholen

Gewenste situatie (doel) • Leerlingen vergroten hun woordenschat en actief taalgebruik aansluitend bij thema’s van de methodiek van “De
Taalfabriek”. • Door talentontwikkeling doen leerlingen succeservaringen op. • Leerlingen zijn gemotiveerd om te leren.

Activiteiten (hoe) • Leerjaar 1 t/m 8 krijgen voor een periode van 2 weken, 5 uur per dag een thematisch programma aangeboden waarbij
woordenschat, actief taalgebruik en talentontwikkeling centraal staan

Plan periode dec 2021, jan 2022 en jul 2022

Eigenaar (wie) Team/ MEHR

Kosten 70000

Omschrijving kosten De uitvoering zal worden gedaan door partner MEHR

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Evaluaties na elke vakantieschool. (jan/ augustus
Evaluaties tijdens geplande MR vergaderingen 2021-2022)

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Uitwerking KD3: Aandacht voor HIM, borgen van afspraken.

Thema Directe instructie

Gewenste situatie (doel) • Leerkrachten bieden lesstof aan volgens DIM/EDI. • Leerlingen zijn bekend met de stappen van DIM/EDI voor de
opbouw van de les. • Leerlingen zijn ingedeeld in 3 aanpakken van instructie afhankelijk, gevoelig en onafhankelijk
(IA/IG/IO).

Activiteiten (hoe) • Verstevigen van afspraken volgens het borgingsdocument DIM/EDI/ HIM (Houtwijk Instructiemodel). • Klassenbezoeken
worden uitgevoerd rondom DIM/EDI.

Plan periode

Eigenaar (wie) team

Kosten 0

Omschrijving kosten geen kosten

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Evaluatie gaandeweg schooljaar 2021-2022 met het team.
Evaluatie tijdens gesprekronde 2021-2022

OBS Houtwijk
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Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Uitwerking KD4: |Leerlingen begeleiden leerlingen bij het technisch en voortgezet technisch lezen. Hiervoor zijn meer middelen nodig.

Thema Leren van en met medeleerlingen (tutoring)

Gewenste situatie (doel) • Leerlingen groep 6/7/8 zijn tutor voor leerlingen van groep 3/4/5 op het gebied van technisch en voortgezet technisch
lezen. • Leerlingen maken voldoende leesmeters om het technisch lezen op peil te houden. • Leerlingen ontwikkelen zich
conform de leerlijn van technisch lezen.

Activiteiten (hoe) • 1x per week staat er tutorlezen op het rooster voor de groepen 3 t/m 8. • Leerlingen groepen 6/7/8 zijn bekend met de
afspraken over het begeleiden van leerlingen tijdens het tutorlezen. • Leerlingen na evaluatie toetsgegevens (DMT/ AVI)
opnieuw indelen. 2x per jaar.

Plan periode

Eigenaar (wie) team/ leerlingen/ taal lee coördinator

Kosten 0

Omschrijving kosten geen kosten

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Evaluatie 2x per jaar na Cito toetsen. Leerlingen opnieuw indelen na evaluatie.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking KD5: Verstevigen van technieken ten behoeve van Nieuwsbegrip.

Thema Technieken voor begrijpend lezen

Gewenste situatie (doel) • Taal/leescoördinator (TACO)is geschoold in de technieken van begrijpend lezen. • Leerkrachten krijgen handvatten in
het lesgeven van technieken van begrijpend lezen. • Leerkrachten hanteren strategieën volgens Nieuwsbegrip tijdens
lessen. • Leerlingen krijgen handvatten in het toepassen van strategieën bij begrijpend lezen. • Leerlingen ontwikkelen
zich conform de leerlijn van begrijpend lezen.

Activiteiten (hoe) • De taal/leescoördinator laat zich scholen op het gebied van begrijpend lezen. • Technieken worden door taal/lees
coördinator overgebracht op het team ter uitvoering. • Taal/leescoördinator voert klassenbezoeken uit op gebied van
begrijpend lezen.

Plan periode

Eigenaar (wie) team/ leerlingen /taal leescoördinator

Kosten 2500

Omschrijving kosten Scholing begrijpend lezen specialist.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Evaluaties 2x per jaar na Cito toetsen
Evaluaties tussentijds tijdens vergaderingen.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking KD6: Motorische ontwikkeling, sociaal emotionele ontwikkeling en talentontwikkeling staan centraal bij de overblijf.

Thema Sportieve activiteiten

Gewenste situatie (doel) • Leerlingen ontwikkelen motorische vaardigheden die passen bij de leeftijd. • Leerlingen ontwikkelen spelvaardigheden
conform hun leeftijd. • Leerlingen ontwikkelen vaardigheden voor samenwerken. • Leerlingen ontwikkelen vaardigheden
op het gebied van talentontwikkeling. • Leerlingen leren om te gaan met delen, verlies en winst en succeservaringen. •
Leerlingen worden bevorderd in hun welbevinden.

Activiteiten (hoe) • 4x per week wordt er een tussenschools opvangprogramma (TSO) aangeboden van een uur waarbij sport/ spel,
motorische en sociale vaardigheden centraal staan.

Plan periode aug 2021, sep 2021, okt 2021, nov 2021, dec 2021, jan 2022, feb 2022, mar 2022, apr 2022, mei 2022, jun 2022 en jul
2022

Eigenaar (wie) Team/ MEHR/ leerlingen

Kosten 55000

Omschrijving kosten Uitvoering TSO door partner MEHR

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Tussentijdse evaluaties tijdens vergaderingen schooljaar 2021-2022
Evaluaties tijdens geplande MR vergaderingen 2021-2022

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking KD7: Onderzoeken welke vorm van ouderbetrokkenheid wenselijk is.

Thema Ouderbetrokkenheid

Gewenste situatie (doel) • Ouders ondersteunen het leerproces van hun kind. • Ouders zijn competent genoeg om hun kind te kunnen
ondersteunen bij de ontwikkeling. • Ouders vervullen op divers gebied (OR/MR/ vrijwilliger) rollen binnen de school.

Activiteiten (hoe) • De organen OR en MR worden opgepakt en versterkt binnen de school. • Balans moet gevonden worden tussen
ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid. • Rollen en verwachtingen van ouders- school duidelijker uitspreken en
vastleggen in schoolgids en ouderbeleidsplan. • Ouders mogelijkheden bieden om zichzelf te ontwikkelen (Nederlandse
les, fietslessen etc.). • Communicatie met ouders is open en constructief. Lijnen zijn kort

Plan periode

Eigenaar (wie) team/ ouders

Kosten 0

Omschrijving kosten geen kosten

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Evaluaties gaandeweg schooljaar 2021-2022
Evaluaties binnen de MR/OR 2021-2022

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking KD8: Aanschaffen leerling devices.

Thema Digitale technologie

Gewenste situatie (doel) • Leerlingen ontwikkelen digitale vaardigheden conform hun leeftijd en leerjaar. • Leerlingen kunnen zelfstandig
ondersteunende en adaptieve programma’s behorend bij de leerstof bedienen. • Leerlingen zijn bekend met sociale
media, weten hoe ze iets moeten opzoeken en gebruiken binnen het onderwijs.

Activiteiten (hoe) • Uitbreiden van devices om tegemoet te komen aan de ontwikkelbehoefte van leerlingen. • Devices worden ingezet voor
het aanleren en uitbreiden van digitale vaardigheden volgens 21st Century Skills. • Devices worden ingezet om elke kind
adaptief te kunnen bedienen vanuit lesstof en ondersteunende programma’s als Rekentuin, Taalzee, BOUW en
Letterster. • Adaptieve programma’s aanbieden verhoogd

Plan periode sep 2021 en okt 2021

Eigenaar (wie) team/ leerlingen/ ICT coördinator

Kosten 24000

Omschrijving kosten Kosten worden gemaakt voor aanschaf van devices.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Evaluaties regelmatig op vergaderingen
Evaluaties door werkgroep ICT

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Kengetallen - Leerlingen

Omschrijving Waardering

Aantal leerlingen totaal (einde cursusjaar) 225

Aantal leerlingen eraf (loop cursusjaar) 28

Aantal leerlingen erbij (loop cursusjaar) 20

Aantal verwijzingen naar SO-SBO 2

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Start schooljaar 2021-2022 zal het leerlingaantal op 206 staan. De verwachting is om 20 leerlingen te groeien geteld over alle leerjaren, waarbij de instroom in de kleuterbouw het
grootst zal zijn. Eind schooljaar 2021-2022 zullen 25 groep 8 leerlingen de school verlaten, daarnaast bestaat er altijd een mogelijkheid van verhuizing of verwijzing naar het SBO-
SO.

Kengetallen - Personeel

Omschrijving Waardering

Gemiddelde leeftijd 42

Vast dienstverband 19

Tijdelijk dienstverband 4

Ziekteverzuimpercentage 5,32%

Aantal leraren startbekwaam 5

Aantal leraren basisbekwaam 3

Aantal leraren vakbekwaam 9

Aantal L10-leraren 14

Aantal L11-leraren 5

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Het team bestaat uit wat oudere leerkrachten maar juist ook een groot deel aan jonge leerkrachten, dit geeft een goede balans binnen het team. Veel van de jonge leerkrachten
zitten in schaal L10 en zijn startbekwaam of basisbekwaam. De cyclus van voortgangs-, functionerings- en beoordelingsgesprekken moet leerkrachten naar vakbekwaam brengen
of naar schaal L11.

OBS Houtwijk
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Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Vanuit schooljaar 2020-2021 kan opgemerkt worden dat er veel nieuwe aanmeldingen binnengekomen zijn. Veel aanmeldingen in de onderbouw evenals verhuizingen. De
verwachting is dat deze trend door gaat zetten in schooljaar 2021-2022, waardoor er een duidelijke groei merkbaar is.
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Te volgen scholing Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Aanbieder Kosten Vanuit het NPO zal de focus liggen op metacogonitie en zelfregulerend leren. Vanuit de
schoolscan is gebleken dat veel leerlingen het moeilijk vinden om verantwoordelijkheid
te nemen voor hun eigen leerproces. Weinig gemotiveerd zijn en er executieve
vaardigheden ontbreken (o.a. motivatie, taakgerichtheid en werkhouding). Ook bij de
jonge kinderen merken we dat zelfredzaamheid aandacht behoeft evenals motorische
vaardigheden en luistervaardigheden.

Naast metacognitie gaat de aandacht uit naar begrijpend lezen, de taal/lees coördinator
gaat zich scholen speciaal op het gebied van begrijpend lezen en zal deze technieken
overbrengen aan het team. Het streven is het niveau van begrijpend lezen te verbeteren
dit zal terug te zien zijn in de Cito resultaten van schooljaar 2021-2022.

Metacognitie en
zelfregulerend leren

Team augustus
2021-maart
222

HCO 8000,00

Specialist Begrijpend
Lezen 4.0

Taal/
leescoördinator

22/9, 3/11 en
8/12 2021

Studiecnetrum voor
Bedrijf en Overheid

2176,00

Waarderend en
dialogisch
schoolleiderschap

Directeur 12/1, 26/1 en
9/2 2022

CED groep 1150,00

Geplande zelfevaluaties Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten Zie ook onderdeel te volgen scholing.

Wat betreft Huiswerkbegeleiding en Vakantieschool zal er steeds na een periode waarin
de Huiswerkbegeleiding en Vakantieschool hebben plaatsgevonden geëvalueerd
worden, dit zal meegenomen worden in een nieuwe periode waarin Huiswerkbegeleiding
en Vakantieschool opnieuw worden aangeboden. Team/ MEHR en MR zullen hierin
worden meegenomen.

Metacognitie en zelfregulerend leren Team/ Werkgroep Motivatie juni 2022 0

Huiswerkbegeleiding Team/ MEHR juni 2022 0

Vakantieschool Team/MEHR juni 2022 0

Geplande vragenlijsten Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten

oudertevredenheidsonderzoek (OTO) ouders februari 2022 1000

Algemene werkzaamheden Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten Het inrichten van leerpleinen moet bijdrage aan het zelfregulerend leren van leerlingen
waarbij de autonomie en het welbevinden vergroot wordt. Executieve vaardigheden
ingeoefend kunnen worden en leerlingen door samenwerken van elkaar kunnen leren.
De leerpleinen kunnen ingezet worden voor het zelfstandig werken, tutorlezen,
workshops en extra ondersteuning.

Inrichten leerpleinen Team september 2021-december 2021 15.000,00

OBS Houtwijk
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Overige zaken Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Huisvesting Binnen en buiten schilderwerk zal uitgevoerd worden.

TSO-BSO Voor de TSO gaan we samenwerken met MEHR
Onderwijs, Sport en Beweging

Sponsoring De school heeft geen activiteiten waarbij sponsoring een rol
speelt.

MR De MR heeft een vergaderschema opgesteld en komt 8x bij
elkaar. Werving nieuwe MR leden.

Bijlagen

Naam Bestand

Gids met actiepunten en interventies NPO Gidsmetactiepunteneninterventies__1_.pdf

Schoolprogramma NPO 2021-2022 Houtwijk format_schoolprogramma_juli_2021_HOUTWIJK.pdf

Schoolscan Houtwijk HOUTWIJK_bijlage_schoolscan.pdf

Schoolscan NPO Houtwijk HOUTWIJK_definitieve_Format_samenvatting_schoolscan_docx.pdf

OBS Houtwijk
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