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Inleiding Het schooljaarplan 2021-2022 is een uitwerking van het
schoolplan 2020-2024. In het schoolplan hebben we op
hoofdlijnen onze visie en onderwijsconcept, ambities,
doelstellingen en beleidsvoornemens voor deze periode
geformuleerd. Het schooljaarplan is een uitwerking van het
schoolplan voor een bepaald schooljaar. Jaarlijks meten en
analyseren we de kwaliteit van het onderwijs van onze school. We
evalueren de verbeterprocessen en beoordelen of we onze
doelstellingen hebben bereikt. Daarnaast bekijken we of er zich
belangrijke ontwikkelingen hebben voorgedaan in de
schoolomgeving. Ontwikkelingen die van invloed kunnen (zijn)
geweest op het onderwijs zelf en de kwaliteit van ons onderwijs.
Op basis hiervan stellen we onze doelstellingen en uit te voeren
activiteiten voor het daaropvolgende schooljaar vast. We geven
per onderdeel de verbeterpunten en onze keuzes. Daarna werken
we de belangrijkste aandachtspunten nader uit. Voor de
onderdelen didactisch handelen en klassenklimaat geldt dat de
leerkrachten het hele jaar aan het verbeterpunt werken. In het
plan zijn de momenten opgenomen waarop de directie of IB- er
middels groepsbezoeken de voortgang van de processen
monitoren.

Inleiding Dit onderdeel betreft het verslag van IKC Spoorbuurt, afdeling
onderwijs. Het schooljaarverslag maakt deel uit van de
kwaliteitscyclus: Schoolplan – Onderwijskundig Jaarplan –
Schooljaarverslag. In het schooljaarverslag vindt u een
samenvatting van de onderwijskundige ontwikkeling van het
onderwijs het afgelopen jaar, waarbij diverse actiepunten worden
geëvalueerd. Voor uitgebreide analyses verwijzen we u naar de
opbrengst monitoring en losse evaluatiedocumenten. Dit
jaarverslag vormt de evaluatie en verantwoording van het
onderwijskundig jaarplan. Uiteraard vormt dit jaarverslag ook de
basis voor nieuw te stellen doelen voor aankomend onderwijsjaar.

Dit jaarverslag zal ons helpen om extern, tegenover ouders, MR,
bestuur en inspectie, verantwoording af te leggen over onze
gemaakte keuzes en ontwikkeling. Daarnaast helpt het jaarverslag
ons als team om doelgericht te blijven werken aan de ontwikkeling

van het onderwijs aan onze leerlingen.
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STREEFBEELD
Integrale Samenwerking
De samenwerking van alle professionals binnen IKC Spoorbuurt vinden wij
belangrijk om zo voor uw kind een prettige speel/leerontwikkeling te vormen van 0
t/m 13 jaar. Het IKC streeft ernaar om dezelfde taal te spreken. Dit betekent ook dat
het ontwikkelingsaanbod op elkaar afgestemd wordt. Binnen deze samenwerking
vinden wij het van grote waarde dat kinderen van alle leeftijden binnen het IKC
elkaar ontmoeten. Wanneer er sprake is van zorg voor kinderen vinden biedt het de
professionals de gelegenheid om optimale afstemming met elkaar te
bewerkstelligen in het belang van het kind.

Ontwikkeling van kinderen
Kinderen leren binnen het kindcentrum heel veel met en van elkaar. Voorwaarde is
echter wel dat kinderen er zich thuis voelen en dat ze het gevoel hebben zich veilig
te voelen. Daar werken we als integraal kindcentrum heel nadrukkelijk aan.
Pedagogische, didactische en levensbeschouwelijke uitgangspunten vormen samen
één geheel en bepalen samen de identiteit van het IKC.

Je thuis voelen en leren
Leren en ontwikkelen is een sociaal gebeuren. Kinderen leren met en van elkaar.
Daarbij leren wij de kinderen samen te werken, verantwoordelijkheid te dragen,
rekening te houden met elkaar en respect te hebben voor elkaar. Zo bevorderen wij
de persoonsontwikkeling van kinderen.

Leren
Niet elk kind leert op dezelfde manier en in hetzelfde tempo. Dit betekent dat leer-
en werkvormen voor het ene kind kunnen verschillen met die van het andere. Om
hiervoor mogelijkheden te creëren werken we binnen het onderwijs met de
uitgangspunten van het handelingsgericht werken. Dit houdt concreet in dat ieder
kind zoveel mogelijk op het eigen niveau de stof krijgt aangeboden. Er zijn daarbij
maximaal drie niveaugroepen per groep. De instructie die wordt gegeven wordt in
de groep hierop aangepast. Zo krijgt ieder kind de mogelijkheid zich te ontwikkelen
binnen de mogelijkheden die het kind heeft. Belangrijk hierbij zijn de volgende
elementen: zelfstandig werken, omgaan met uitgestelde aandacht, werken met een
instructiegroep, kiesbord, samenwerken, werken met dag- en weekplanningen.
Kinderen krijgen al vanaf groep 1 te maken met niveaugroepen

en zelfstandig werken, waarna dit vervolgens in de hogere groepen verder wordt
uitgebouwd.

Eigenaarschap
Binnen IKC Spoorbuurt vinden wij het belangrijk om het eigenaarschap bij kinderen
te houden en te ontwikkelen. Zij zijn in vergrotende mate bepalend in hun eigen
ontwikkeling. Medewerkers van het IKC en ouders helpen het kind daarbij. Binnen
het onderwijs van IKC Spoorbuurt zijn sinds twee jaar nadrukkelijk bezig met
leerdoelen en werken we bij de kinderen aan de bewustwording van deze doelen.
Leerlingen kennen en herkennen doelen op de diverse vakgebieden en kunnen
aangeven in hoeverre ze die doelen hebben bereikt of waar ze in het proces staan.
Door het benoemen van die doelen worden leerlingen veel meer dan voorheen
bewust gemaakt van hun eigen leerprocessen, hun eigen ontwikkelingen en hun
eigen rol en verantwoordelijkheid daarin. Het zelfvertrouwen en de motivatie van
het kind kunnen hierdoor verbeterd worden. In de ouderkindgesprekken die
hierover gevoerd worden, leren we de kinderen reflecteren op hun eigen handelen
en gedrag.

Je thuis voelen en levensbeschouwing
De wortels van het onderwijs binnen IKC Spoorbuurt zijn katholiek. In Nederland
zijn veel katholieke scholen, die toch ook weer allemaal van elkaar verschillen. Toch
hebben zij veel gemeenschappelijke kenmerken. Geïnspireerd door de waarden en
normen vanuit de katholieke identiteit geven wij onderwijs aan de kinderen.
Openheid, respect, solidariteit zijn enkele kernbegrippen die we daaruit
meenemen. In de lessen levensbeschouwing wordt ook aandacht besteed aan
andere godsdiensten en geloofsovertuigingen. Er is geen directe relatie tussen
school en kerk. Voorbereidingen voor de Eerste Communie en het Vormsel
gebeuren buiten schooltijd en onder verantwoording van de parochie. De identiteit
van de het onderwijs is ook terug te vinden in de dagelijkse gang van zaken binnen
het onderwijs. Als er iets te vieren is, laten we dat elkaar weten. We vieren de
dingen samen, soms met de groep, soms met alle kinderen.
Wij zijn een open organisatie. Van oorsprong zijn wij een katholieke school en deze
identiteit komt nog steeds terug in ons levensbeschouwelijk onderwijs, maar ook
kinderen met een andere of geen religieuze achtergrond zijn welkom. Wij
verwachten wel dat de ouders en kinderen de katholieke grondslag en de daarbij
behorende uitingen zoals vieringen en lessen respecteren.
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School & Omgeving Opmerkingen – Evaluatie - Jaarverslag
Formatie, directie,
zorg en leerkrachten

14,3 fte

Groepen 1-2a, 1-2b, 1-2c, 3a, 3b, 3-4, 4, 5, 6, 7, 7-8, 8 Aantal leerlingen 1-10-2021: 279
Aantal leerlingen 1-10-2022: 285

Functies (namen en
taken)

Directeur
20 leerkrachten
Intern begeleider
5 Onderwijsassistenten (waarvan 2 met een
combinatiefunctie onderwijs en opvang en 2
leerkrachtondersteuners in opleiding)
Administratief medewerker
Conciërge
Vakleerkracht Bewegingsonderwijs (ingehuurd)

Sinds 1 augustus 2021 werkt IKC Spoorbuurt met een managementteam
aangestuurd door een directeur. Het managementteam bestaat uit drie teamleiders
onderwijs en een teamleider kinderopvang. In het schooljaar 2022-2023 zal er
worden teruggegaan naar twee teamleiders onderwijs en een teamleider
kinderopvang. Daarnaast maakt een manager kinderopvang deel uit van het
managementteam. Het managementteam is integraal verantwoordelijk en stuurt
het gehele IKC aan.

Twee sterke kanten Sterke zorgstructuur IKC-breed
Goed pedagogisch / sociaal klimaat

IKC ontwikkeling in doorgaande lijnen
Goed pedagogisch beleid en sterk verbeterde onderwijsopbrengsten

Twee zwakke kanten Gebouwstructuur is soms beperkend voor IKC
ontwikkeling
Leerstofjaarklassensysteem is toe aan vernieuwing

Onderwijsopbrengsten zijn nog niet duurzaam stabiel
Doorgaande lijn in ontwikkeling IKC nog niet volledig sluitend

Twee kansen Integraal kindcentrum in ontwikkeling
Mogelijkheden van het gebouw tot uitvoering van de
visie

Transitie naar andere vorm van onderwijsorganisatie (cluster/unitonderwijs)
Samenwerking externe partners tot volwaardig IKC

Twee bedreigingen Samenwerking onderwijs en opvang op bestuursniveau
Onderwijsopbrengsten voor het IKC-traject
Krimp in de regio

Ondanks groei marktaandeel krimpt het aantal leerlingen
Zorgzwaarte van de leerlingen binnen het IKC

Opbrengsten
(schoolambities)

Differentiatie: voor alle kinderen een passend antwoord op hun eigen mogelijkheden. Met name de afstemming van tijd en aanbod aan de
kinderen behoeft verbetering.

In 2017- 2018 lag voor alle vakgebieden het percentage leerlingen dat 1S/2F behaald heeft aanzienlijk lager t.o.v. wat we mochten verwachten
op basis van de gegeven schooladviezen.
In 2018- 2019 zien we dit bij rekenen wederom. Hoewel het verschil minder groot is als bij het voorgaande jaar. Bij lezen en taalverzorging is het
omgekeerd. Daar ligt het percentage 1S/2F behaald voor lezen en taalverzorging aanzienlijk hoger dan we verwachtten op basis van de
schooladviezen. Waarbij opvallend is dat het verschil bij rekenen erg groot is. Dit betekent dat er een relatief grote groep leerlingen is die 1S
niet gehaald heeft die als advies vmbo gt/ havo of hoger heeft gekregen.
In 202-2021 en 2021-2022 zien we hetzelfde beeld als bij 2018-2019
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Actiepunten voor ons als school zijn:
-Leerlingen in de eerste drie jaar van het VO blijven volgen. Zijn er op/ afstromers?
-Kritischer kijken naar de ontwikkelingslijn van leerlingen bij het geven van een schooladvies.
-Feedback vragen VO voor wat betreft de gegeven schooladviezen.
-Rekenopbrengsten verhogen, vooral gericht op uitstroom 1S.

Opbrengstanalyses van de leerkrachten en verbeteringen op basis van onderzoek in aanbod zijn de basis voor het  proces rondom de
onderwijsverbeteringen. Daarbij vindt monitoring op het proces, opbrengsten en HGW plaats door directie en ib in samenwerking met Irma de
Bood als extern deskundige.
Binnen de IKC-ontwikkelingen zal er intensief worden gaan samengewerkt om twee krachtige bouwen te ontwikkelen waarbij er een bouw
jonge kind (0-7 jaar) en het oudere kind (8-13 jaar) zal worden ontwikkeld.

Ieder schooljaar wordt door de leerkracht in samenwerking met de intern begeleider een ambitie vastgesteld die onderdeel uitmaakt van de
schoolambities van IKC Spoorbuurt. Zie hier voor : Schoolambities 2021-2022
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Leerlingaantallen per 1 februari 2022 Opmerkingen-Evaluatie- Jaarverslag
Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 Totaal In de loop van dit schooljaar is het

aantal leerlingen gegroeid naar 303
leerlingen per 31 juli 2022.  De
krimp in het leerlingaantal heeft te
maken met het gegeven dat we
grote groepen bovenbouwleerlingen
hebben die uitstromen en dat dat
aantal niet instroomt. Dit heeft te
maken met dat er minder kinderen
in Anna Paulowna woonachtig zijn.
Ondanks het feit dat het
marktaandeel van IKC Spoorbuurt
licht groeit vangt dit niet de krimp
op. De krimp past in het beeld van
de door de school gemaakte
prognose. Met een teldatum op 1
februari stabiliseert het aantal
leerlingen rond de 280-290
leerlingen, waarbij we uitgaan van
10 a 11 groepen per schooljaar in
een leerstofjaarklassensysteem.

25 47 42 21 29 36 36 49 285
Opmerkingen
De gemiddelde groepsgrootte was bij aanvang schooljaar 23,25. Op 1 oktober 2021 werden
er 279 leerlingen geteld. Dit betekent een krimp van 6  leerlingen.

Leerlingaantal verloop
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De uitstroomgegevens van de school
passen bij de contextanalyse van de
leerlingpopulatie. Verdere
uitwerking in de ambities en
analyses van IKC Spoorbuurt.

Uitstroomgegevens groep 8

Kwantitatieve gegevens personeel Opmerkingen-Evaluatie-Jaarverslag
Aantal medewerkers OP 21 2021-2022 was een redelijk stabiel jaar wat betreft de personele bezetting.

Één medewerker is afwezig geweest i.v.m. langdurig ziekteverlof niet werk
gerelateerd. Deze medewerker heeft in de tweede helft van dit schooljaar
een succesvol re-integratie-traject doorlopen en is sinds begin juni weer het
werk en heeft in overleg met de werkgever besloten een aangepaste
werktijdfactor terug te komen.  Het ziekteverzuim van de organisatie is
buiten de langdurig zieke verder omlaag gegaan naar een gemiddeld
percentage van 3,2%.

Aantal medewerkers OOP 6
Aantal uitstromers 0
Aantal nieuwkomers 1
Aantal BHV-ers 8
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De vervanging van de langdurig afwezige intern worden opgelost. De
vertrekkende collega’s betreffen de tijdelijke collega’s in de vervanging, de
vakleerkracht bewegingsonderwijs en een onderwijsassistent.

Aantal geplande Functioneringsgesprekken 22 Gedurende het schooljaar zijn er met iedere medewerker gesprekken
gevoerd in het kader van de gesprekkencyclus. Er zijn uiteindelijk 22
gesprekken met medewerkers van team onderwijs een gevoerd. Daarnaast
zijn er ook inhaalgesprekken geweest van het schooljaar hiervoor die door
Corona waren verplaatst.  Verslaglegging is door de medewerker gedaan en
ondertekend door de directie.

Aantal geplande Beoordelingsgesprekken 3 Er zijn drie geplande beoordelingsgesprekken gevoerd met medewerkers
volgens de gesprekkencyclus.

Aantal geplande groepsbezoeken 24 De directie en ib hebben per groep twee (on)geplande groepsbezoeken in
alle groepen afgelegd. Er zijn diverse feedbackgesprekken geweest op
initiatief van leerkracht of directie-ib in het kader van het didactisch of
pedagogisch handelen.
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Uitwerking: ONDERWIJSAANBOD Opmerkingen – Evaluatie - Jaarverslag
Thema Onderwijsaanbod Planning/ Indicatoren 2021-2022

Leerkrachten hebben zich de werkwijze van de methode Pluspunt 4 (rekenen) en
Atlantis (technisch en begrijpend lezen) eigen gemaakt en zijn in staat deze te
vertalen naar optimaal didactisch handelen. Borgen van de ingeslagen werkwijze
van schooljaar 2020-2021.
Het leerkrachtenteam heeft zich de werkzijde van de Engels methode eigen
gemaakt en is staat deze te vertalen naar optimaal didactisch handelen.
Leerkrachten van het jonge kind (groep 1-3) hebben zich de werkwijze van het
nieuwe Kindvolgsysteem Mijn Kleutergroep eigen gemaakt en zijn in staat deze om
te zetten naar didactisch handelen en een passend onderwijsaanbod voor ieder
kind.
Leerkrachten van groep 1-2 en 3 zijn in staat om vanuit de ontwikkelde visie op het
jonge kind het aanbod voor rekenen en lezen aan te laten sluiten in de doorgaande
lijn vanuit het spelend leren.

Jaarverslag
Dit schooljaar is de werkwijze van de methode Pluspunt 4 (rekenen) en Atlantis
(technisch en begrijpend lezen) door de leerkrachten verder geïmplementeerd en
eigen gemaakt. Waar nodig is gebruik gemaakt van de expertise van de
vakgroepen. Tijdens de groepsbezoeken door ib/directie is gevolgd hoe lessen tot
stand komen en binnen de bouwen(sporen) is de inhoud en de werkwijze van de
methode besproken. We kunnen intussen stellen dat de aanpak van de methode
door het team in de basis in het handelen van de leerkracht vorm heeft gekregen,
maar dat er binnen de aanpak van de beide methodes wel verbeterpunten zitten.
Deze worden komend schooljaar door de leerteams (voorheen vakgroepen) onder
de loep genomen en waar nodig worden verbeterafspraken gemaakt.
Het team Jonge Kind heeft het Kindvolgsysteem Mijn Kleutergroep
geïmplementeerd. Aan de hand van scholing door een externe trainer is de
werkwijze eigen gemaakt. In overleggen door de vakgroep jonge kind zijn afspraken
gemaakt samen met de intern begeleider over aanpak, schoolafspraken en
dergelijke. Daarnaast is de methodiek en werkwijze op de agenda geweest van het
peuter-kleuteroverleg en is er gekeken naar de wijze van registratie en de positie
binnen de doorgaande lijn binnen het IKC.

Gerelateerde verbeterpunten Lesaanbod, leertijd en didactisch beleid
Resultaatgebied Onderwijsaanbod

Doorgaande lijn
Gewenste situatie (doel) Het onderwijsaanbod sluit aan op de onderwijs-

en ondersteuningsbehoefte van ieder kind binnen
de mogelijkheden van de (externe) expertise van
de organisatie.
Het passende onderwijsaanbod vertaalt zich in
leeropbrengsten op cognitieve en sociaal
emotionele ontwikkeling in leergroei die past bij
de ontwikkeling van het kind.

Activiteiten (hoe) Overleggen en bijeenkomsten met stuurgroep,
externe deskundigen en het team

Consequenties organisatie Het onderwijsaanbod wordt meer en meer
ingericht vanuit de visie op kindgericht onderwijs.
Daarnaast groeit IKC Spoorbuurt naar een
inclusiever IKC.

Consequenties scholing Er worden trainingen naar behoefte ingezet.
Betrokkenen (wie) KG Rolf, Sarkonacademie
Planperiode 2021-2022
Eigenaar (wie) Dennis Burger
Kosten (hoeveel) € 6000,-
Evaluatie (wanneer) (hoe)
(wie)

Evaluatie vindt plaats tijdens overleggen met de
leerteams en kartrekkers gedurende het
schooljaar.

Borging (hoe) Afspraken worden schriftelijk vastgelegd in het
plan van aanpak en daarnaast in het
kwaliteitshandboek dat voor het IKC zal worden
samengesteld in de planperiode 2020-2024
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Vanuit de visie jonge kind is de lijn van het lerend spelen doorgetrokken naar de
groepen drie. Deze ontwikkeling past in de uitgezette lijn van de strategische koers
en heeft tijdens diverse overleggen centraal gestaan. Thematiek die hierbij een rol
speelde had betrekking op de organisatie, de inhoud en de aanpak van het lerend
spelen binnen de groepen 1-3. Dit heeft geresulteerd in een continuering van de
lijn het komende schooljaar en daarnaast een stevig fundament binnen de
onderbouw. Dit is ook naar voren gekomen tijdens het traject Leren anders
organiseren van Bazalt.
Tot slot is de methode Groove me geïmplementeerd. Deze methode voor Engels
heeft een succesvolle introductie gekend en de werkwijze is door het team dat er
meewerkt eigen gemaakt. Komend schooljaar zal worden onderzocht welke
resultaten het nu daadwerkelijk oplevert en hoe onze kinderen op het gebied van
Engels functioneren in het voortgezet onderwijs, om zo een betere afstemming en
inrichting van ons onderwijsaanbod op Engels gebied te realiseren.

Uitwerking: IKC-ontwikkeling Opmerkingen – Evaluatie - Jaarverslag
Thema Leeropbrengsten Doelen schooljaar 2021-2022

De integrale managementstructuur voor onderwijs en opvang wordt verder
geconcretiseerd in de organisatie van IKC Spoorbuurt.
De visie en kernwaarden van het IKC worden definitief en zichtbaar gemaakt in de
papieren versie en uitwerking in het gebouw en buitenterrein
De geïntegreerde ontwikkelteams vanuit onderwijs en opvang ontwikkelen vanuit
hun opdracht voorstellen en aanpakken in het kader van de integrale doorgaande
lijn.
Er wordt gewerkt met één gemeenschappelijk medezeggenschapsorgaan in de
vorm van een IKC-raad die IKC-brede beleidsthema’s integraal gaat monitoren.

Jaarverslag
Schooljaar 2021-20222 is de integrale managementstructuur verder verstevigd
door het inrichten van een MT IKC, bestaande uit teamleiders onderwijs en een
teamleider opvang, een manager kinderopvang en directeur.  Het MT overlegt
maandelijks over de zaken die het gehele IKC aangaan en neemt besluiten die
betrekking hebben op de bedrijfsvoering, beleid of inhoud van het IKC. In het
schooljaar 2022-2023 zullen de teamleiders zich verder gaan scholen dmv de
leergang Coachend Leidinggeven.

Gerelateerde verbeterpunten Doorgaande lijn 0-13 jaar
Resultaatgebied Organisatieontwikkeling
Gewenste situatie (doel) Onderwijs en opvang werken samen naar één

team en een dekkend integraal dagarrangement
vanuit de visie van het IKC.

Activiteiten (hoe) Monitoring vanuit de stuurgroep en MT IKC
Consequenties organisatie Er wordt verder gebouwd aan de doorgaande lijn

binnen het IKC. De MT- structuur wordt hierin
verstevigd.

Consequenties scholing Geen verdere consequenties
Betrokkenen (wie) MT IKC en stuurgroep
Planperiode 2021-2022
Eigenaar (wie) MT IKC
Kosten (hoeveel) € 2500,-
Evaluatie (wanneer) (hoe)
(wie)

Juni 2022

Borging (hoe) Afspraken worden vastgelegd en gemonitord.
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Vanuit de gezamenlijke IKC studiedag is een to-do lijst ontwikkeld die de visie van
het IKC zichtbaarder gaan maken in het gebouw en in het verdere handelen. Met
de uitvoering van deze todo-lijst is dit schooljaar begonnen met o.a. de plaatsing
van een bewonersbord.
Vanuit de ontwikkelteams is er daarnaast verdere input geleverd dat onder andere
heeft geresulteerd in een IKC-visie die past waar we na vier jaar IKC-ontwikkeling
staan. Deze visie is het nieuwe vertrekpunt vanaf 1 augustus 2022.
Ook is er dit schooljaar gestart met een gezamenlijke IKC-raad die IKC-brede
thema's op de agenda heeft staan en adviezen/besluiten neemt inzake deze
themaś of onderwerpen.

Uitwerking: OPBRENGSTGERICHT EN HANDELINGSGERICHT WERKEN Opmerkingen – Evaluatie - Jaarverslag
Thema Handelingsgericht werken Indicatoren

Leerkrachten durven meer keuzes binnen de methodes te maken en lessen te
ontwerpen vanuit leerlijnen en passend bij de onderwijsbehoeften van de
leerlingen.
De leerresultaten van de school laten de groei zien die past bij de leerlingpopulatie
van de school. De school kan aantonen hoe de resultaten en de doelen passen bij
de leerlingenpopulatie.
Het team heeft de werkwijze van het groepsplan loos werken opgezet en vertaalt
dit naar handelen.

Jaarverslag
De analyse van de leerresultaten in combinatie met de schoolambities laten een
gelijklopende opgaande lijn zien. (zie ook de paragraaf leeropbrengsten).
Uit de analyse van de leerresultaten zien zien we dat de leerlingen zich over het

algemeen  ontwikkelen naar verwachting en dat er onderbouwende
documenten liggen daar waar het gaat om afwijkende opbrengsten. Wel
concluderen we dat de leeropbrengsten nog niet die stabiliteit hebben mbt
referentieniveaus. Dit is een punt van aandacht dat komend schooljaar via
de leerteams en het interne zorgteam verder zal worden opgepakt via
onderzoeksvragen die voortkomen uit de data-analyse en waar we tot op
heden nog geen antwoord op hebben.

Binnen het traject leren anders organiseren met Bazalt is gewerkt aan meer
eigenaarschap en welke keuzes maak je als leerkracht. Vanuit de kennis die

Gerelateerde verbeterpunten Opbrengsten, passend onderwijs, zorgstructuur,
afstemming

Resultaatgebied Opbrengsten, aanbod,
Gewenste situatie (doel) Het team heeft de structuur van handelingsgericht

werken op groepsniveau geborgd en heeft de
werkwijze van het groepsplan loos werken
opgezet.

Activiteiten (hoe) Werkbijeenkomsten, groepsbezoeken, team
overleggen en dergelijke

Consequenties organisatie Borging systeem HGW in handelen leerkracht
Consequenties scholing Begeleiding door intern begeleider
Betrokkenen (wie) Onderwijsteam
Planperiode 2021-2022
Eigenaar (wie) Dennis Burger en Gwenda Rwazo
Kosten (hoeveel) € 1000,-
Evaluatie (wanneer) (hoe)
(wie)

Mei 2022

Borging (hoe) Gemaakte afspraken vastleggen in het
kwaliteitshandboek  en deze jaarlijks evalueren in
mei.
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is aangereikt en de groepsbezoeken is een vervolgprogramma vorm gegeven
voor het komende schooljaar. Hier zal het werken vanuit de leerlijnen een
hoofdlijn worden. Om goede keuzes te kunnen maken vanuit de methodes is
kennis van de leer- en ontwikkelingslijnen essentieel. Deze lijn zal dus verder
uitgebouwd worden binnen het komende jaarplan.

Vanuit de eigen gemaakte werkwijze groepsplan loos werken is er door intern
begeleider en directie dit schooljaar een studiereis naar Finland gemaakt
samen met de scholengroep waar IKC Spoorbuurt ondervalt en een
vertegenwoordiging van het Samenwerkingsverband. Doel hierbij is om
steeds meer een inclusiever IKC te gaan en een multidisciplinair team in te
richten. Aangezien de werkwijze van het groepsplan loos werken in de basis
in het DNA van de leerkracht zit is het een goede vervolgstap om deze stap
te zetten. Hierbij speelt de transitie van intern begeleider naar
kwaliteitscoördinator een belangrijke rol.

Uitwerking: Leren Anders Organiseren Opmerkingen – Evaluatie - Jaarverslag
Thema Leren Anders Organiseren Indicatoren

Het aanbieden van keuzes voor ALLE leerlingen in de fase van zelfstandig leren en
de voorbereiding hiervan in de fase van interactieve instructie. Leerlingen gaan
steeds beter leren steeds beter keuzes te maken die passen bij hun volgende stap.
Coöperatief leren is bij uitstek het middel om ALLE leerlingen actief en betrokken te
laten leren in interactie met elkaar. In de interactie wordt voor de leerkracht het
leren zichtbaar en kunnen besluiten voor het vervolg genomen worden.
Formatief evalueren wordt toegepast en uitgewerkt en heeft als primair doel om
leerlingen inzicht te geven in hun eigen leerproces en onderwijs op maat te geven.
De werkgroep rapporten implementeert een Kindportfolio dat aansluit bij de IKC-
visie en recht doet aan de onderwijsvisie.

Jaarverslag
Dit schooljaar heeft het team een training Kagan Coöperatief leren gevolgd. Naast
de training zijn er groepsbezoeken en bijeenkomsten geweest in het kader van het
samenwerkend en coöperatief leren. Het effect in het didactisch handelen en de
groei in dit proces zijn goed zichtbaar in waar het team nu staat. Door vanuit de
structuren te werken (ook op teamniveau) wordt er meer en meer eigenaarschap

Gerelateerde verbeterpunten Visie, onderwijsconcept, didactisch handelen,
onderwijsaanbod

Resultaatgebied Visie ontwikkeling
Gewenste situatie (doel) Het team werkt vanuit het stappenplan anders

organiseren aan de voorwaarden voor
groepsdoorbrekend-  / een vorm van
clusteronderwijs.

Activiteiten (hoe) werkbijeenkomsten, teambijeenkomst, studiedag
Consequenties organisatie Onderwijskundige keuzes binnen de doorgaande

lijn IKC en onderwijsvisie en concept in praktijk
Consequenties scholing Scholing mbv Bazalt Onderwijs
Betrokkenen (wie) Team onderwijs en Bazalt Onderwijs (Aline Wolfs

en Milfed Mizzeane)
Plan periode 2021-2022
Eigenaar (wie) MT Onderwijs
Kosten (hoeveel) € 15000,-
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gecreëerd in het handelen van leerlingen. Binnen het traject van het onderwijs
anders organiseren is in het schooljaar geëvalueerd in waar er voor gekozen is
tijdens het maken van het schoolplan en wat de tijd van Corona en de huidige
inzichten in de organisatieontwikkeling betekenen voor het schoolplan. Dit heeft
geresulteerd in een bijsturing van het schoolplan waarbij binnen de dimensies van
onderwijs wordt gewerkt aan het verder implementeren en uitvoeren binnen
dimensie drie (Flexibel) met elementen van dimensie vier. Komend schooljaar zal
fase drie goed zichtbaar en herkenbaar gaan worden in de keuzes die we hierin
maken. Het team heeft een beeld voor ogen wat deze keuze betekent hoe ons
onderwijs er uit ziet einde schooljaar 2022-2023.
Er is dit schooljaar begonnen met het formatief evalueren en dit zal een grotere rol
krijgen tijdens het traject Leren anders organiseren schooljaar 2022-2023. Ook zal
de volgende stap worden gezet binnen de ontwikkeling van het kindportfolio
waarin de kinderen hun eigen ontwikkeling zichtbaar gaan maken. Hier maakt de
werkgroep kindportfolio keuzes in in samenwerking met de rest van het team.

Evaluatie (wanneer) (hoe)
(wie)

Mei 2022

Borging (hoe) Borging in de visie van het beleid in het
kwaliteitshandboek onderwijs van IKC Spoorbuurt

Te volgen scholing team Opmerkingen – Evaluatie - Jaarverslag
Omschrijving Wie Wanneer Kosten Status
Coöperatief Leren
Kagan

Bazalt aug - jul € 4000,- Afgerond

Leren Anders
Organiseren

Bazalt aug-jul € 8000,- Jaar 1
afgerond

Scholing Mijn
Kleutergroep

Leerkrachte
jonge  kind

aug-jul € 3000,- Afgerond
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Bijlage 1 Financiële paragraaf (t/m juni 2022)

Alle bedragen zijn in euro’s.
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Bijlage 2 Leeropbrengsten

De verdere uitwerking van de leeropbrengsten en de analyse van de leeropbrengsten zijn terug te vinden in het document schoolambities en analyses van de

opbrengsten van IKC Spoorbuurt.  (bijlage)
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Bijlage 2 Leerling- en oudertevredenheidspeiling 2022 (via Vensters-PO)

Leerlingtevredenheidsonderzoek
Afnameperiode maart 2022, leerlingen groep 6, 7 en 8 (deelname 93  leerlingen)

Vraag 2019 2020 2021 2022
Hoe vind je het op school? 7,6 7,5 7,5 7,1
Hebben jullie een leuke klas? 6,5 6,6 6,8 6,4
Vind je het leuk om met de kinderen in jouw klas om te
gaan?

7,6 7,4 7,4 7,2

Ben je tevreden over wat je leert op deze school? 9,0 9,1 9,0 8,7
Vind je de regels duidelijk? 8,5 8,9 8,7 8,9
Ben je tevreden over de uitleg van je juf of meester? 9,1 9,1 9,3 9,3
Vertelt je meester wat je goed of fout doet? 8,4 8,7 8,8 9,0
Helpt je juf of meester goed als je dat nodig hebt? 8,7 9,0 9,1 9,3
Welk rapportcijfer geef je de school? 8,1 8,3 8,1 8,0

Oudertevredenheidsonderzoek
Afnameperiode maart 2022

Vraag 2018 2019 2020 2021 2022
In hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 7,7 8,2 8,6 8,6 8,6
Hoe veilig voelt uw kind zich op school? 7,5 8,0 8,1 8,1 8,0
Hoe tevreden bent u over de opvoedkundige aanpak van de
school?

6,7 7,3 7,9 8,1 8,1

Hoe tevreden bent u over uw contact met de medewerkers
van de school?

7,1 7,6 8,4 8,0 8,1

Hoe tevreden bent u over wat uw kind leert op school? 7,1 7,3 8,1 8,2 8,2
In hoeverre sluit wat uw kind leert aan bij zijn of haar
niveau?

7,0 7,0 7,7 7,8 7,7

Vindt u dat uw kind voldoende wordt uitgedaagd om zich
maximaal te ontwikkelen?

6,6 7,0 7,7 7,9 7,9
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Hoe tevreden bent u over de vakbekwaamheid van de
leerkrachten?

7,1 7,7 8,2 8,2 8,2

Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over
wat er op school gebeurt?

7,6 7,8 8,2 8,4 8,4

Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over uw
kind?

6,4 6,9 7,4 7,4 7,5

Welk rapportcijfer geeft u de school? 7,2 7,7 8,0 8,2 8,0

Deelnamepercentage: 80%  (155 gezinnen) (= valide)
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