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School Westerschool School Westerschool

Datum Datum

Inleiding Inleiding

Streefbeelden Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1. Op onze school hebben we vastgelegd hoe we het eigenaarschap en
verantwoordelijkheid van leerlingen voor hun eigen leren vergroten en is er een
doorgaande lijn

2. Op onze school werken we met een verfijnde differentiatie door meer
gepersonaliseerd leren in combinatie met een kwalitatief goede instructie van de
leerkracht

3. Op onze school beschikken we over leerlijnen voor bepaalde onderdelen van de 21st
century skills

4. Op onze school hebben we de samenwerking en verbinding met KIWI geoptimaliseerd
en zijn de eerste stappen op weg naar een IKC gezet. Er is een beleidsplan 'Opvang en
Onderwijs'.

5. Op onze school is er een herijking geweest van ons onderwijsconcept en is de
organisatie en de inrichting die daarbij passend is, beschreven.
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School & omgeving Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Groepen 1/2, 3, 4, 5/6, 7, 8

Functies [namen / taken] Directeur: Mischa Stolk 
Leerkrachten LB: Trea Dreves, Jessica de Roo, Nathalie
van Katwijk, Paula Scholte, Tytsia Timmer, Bianca Verweij,
Frederieke Klopstra en Marjan Begeman 
Leerkracht LC: Mariska de Klerk en Aletta Kuiper 
OOP: Tanja Hoogstraten (administratief medewerker) en
Wim Bruining (conciërge) 
ICT-coördinator: Aletta kuiper 
Taalleescoordinator: Mariska de Klerk

Opbrengsten [beleidsvoornemens] Tussenopbrengsten voldoende 
Eindopbrengsten 1F voldoende; 1S/2F voldoende
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Leerlingenaantallen per 1 oktober Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal

13 11 15 18 6 12 20 21 116

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

Kwantitatieve gegevens personeel Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Aantal medewerkers OP 11 (0 mannen en 11 vrouwen)

Aantal medewerkers OOP 2 (1 man en 1 vrouw)
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Gekozen actiepunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Actiepunt Omvang

GD1 Een-op-een-begeleiding 
npo school programma 2020-2025

De leraren hebben voldoende tijd en aandacht kunnen schenken aan de ontwikkeling van hun
leerlingen m.b.t. Technisch Lezen

groot

GD2 Directe instructie 
npo school programma 2020-2025

Verdere implementatie WIG 5 - doorgaande leerlijn groot

GD3 Technieken voor begrijpend lezen 
npo school programma 2020-2025

De leraren hebben voldoende tijd en aandacht kunnen schenken aan de ontwikkeling van hun
leerlingen m.b.t. Begrijpend Lezen

groot

GD4 Interventies gericht op het welbevinden
van leerlingen 
npo school programma 2020-2025

Kindercoach groot

GD5 Vakken, methodes en
toetsinstrumenten

We hebben een methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. groot

GD6 Didactisch handelen In de groepen 7 en 8 zetten we het formatief evalueren in tijdens de lessen. groot

GD7 Didactisch handelen De leraren creëren en leerklimaat waardoor de leerlingen actief en betrokken zijn groot
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Uitwerking GD1: De leraren hebben voldoende tijd en aandacht kunnen schenken aan de ontwikkeling van hun leerlingen m.b.t. Technisch Lezen

Hoofdstuk / paragraaf Een-op-een-begeleiding

Gewenste situatie (doel) We willen dat de kinderen in de combinatiegroep 5 en 6 meer hulp en aandacht krijgen bij de begeleide inoefening. In
deze combinatiegroep zitten leerlingen die na een instructie nog niet zelfstandig aan de slag kunnen.

Tevens willen we de kinderen die meer hulp en aandacht nodig hebben naast de reguliere instructie in kleine groepjes
begeleiden.

Activiteiten (hoe) aantrekken van onderwijsassistent
inwerken onderwijsassistent
communicatie naar ouders en leerkrachten
rooster maken nieuwe onderwijsassistent
na een aantal maanden evaluatie en eventueel bijstellen rooster
de evaluatie wordt ook meegenomen in de groepsplannen

Plan periode

Eigenaar (wie) Team en directie

Kosten 29766

Omschrijving kosten Inhuren van twee onderwijsassistenten Lianne: €14883 Emma: €14883

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Tussentijds en aan het eind van het schooljaar.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD2: Verdere implementatie WIG 5 - doorgaande leerlijn

Hoofdstuk / paragraaf Directe instructie

Gewenste situatie (doel) We zijn in het schooljaar 19-20 gestart met de implementatie van WIG 5. De scholing die we daarbij hebben ingekocht bij
Wizz Scholing beviel ons erg goed en dat gaan we continueren in het nieuwe schooljaar. De aanschaf van de nieuwe
methode heeft zoveel nieuwe denkwijzen teweeggebracht dat we de implementatie willen verlengen. We streven ernaar
aan het eind van het schooljaar volledig de punten op de i te hebben gezet. Dat zullen we ook gaan doen door de
klassenbezoeken die Margreet Mulder zal gaan uitvoeren met de directie.

Activiteiten (hoe) inhuren Margreet Mulder
afspraken maken voor geschikte scholingsdata
scholing kleuters en groep 3 t/m 8
evaluatie tussentijds en aan het eind van het schooljaar

Plan periode

Eigenaar (wie) Team en directie

Kosten 3000

Omschrijving kosten Dit bedrag is voor de teambijeenkomsten

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) tussentijds en aan het eind van het schooljaar.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD3: De leraren hebben voldoende tijd en aandacht kunnen schenken aan de ontwikkeling van hun leerlingen m.b.t. Begrijpend Lezen

Hoofdstuk / paragraaf Technieken voor begrijpend lezen

Gewenste situatie (doel) Begrijpend lezen wordt ingezet tijdens de zaakvakken.

Activiteiten (hoe) We gaan tijdens de pv met het team bespreken hoe we dat zien en willen. We gaan daar afspraken maken over hoe we
dat gaan doen.

Plan periode

Eigenaar (wie) Team en directie

Kosten 0

Omschrijving kosten geen

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Eind van het schooljaar tijdens de teamdag. Juni 22: we zullen dit onderwerp doorschuiven naar het volgend schooljaar.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD4: Kindercoach

Hoofdstuk / paragraaf Interventies gericht op het welbevinden van leerlingen

Gewenste situatie (doel) Doel: persoonlijke ontwikkeling en het vergroten van de sociale redzaamheid. De volgende aspecten komen aan bod: •
Kinderen leren zichzelf en de ander beter kennen en begrijpen • Ontdekken hoe ze zichzelf presenteren • Ze leren
contact maken en samenwerken • De ander inschatten • Vertrouwen op zichzelf • Worden zich bewust van hun mindset,
ontdekken de kracht van het denken • Leren handelen en eigen keuzes maken in conflictsituaties • Leren grenzen
bewaken van zichzelf én de ander

Dit geldt voor de kinderen van groep 1 t/m 4

Activiteiten (hoe) contact leggen met de kindercoach
afspraken maken over de opzet
rooster maken van de groepen (niet meer dan 8 leerlingen per sessie)

Duur: 4 bijeenkomsten van 1,5 uur. Invulling van de bijeenkomsten: 1. Kennismaken, omgangsregels vaststellen, uitleg
van de training, persoonlijke doelen ontdekken en vaststellen. Eigen kwaliteiten ontdekken. 2. Bagage: vervolg kwaliteiten
en eigen kracht. (zelfbeeld en zelfvertrouwen). 3. Ontmoeting: samenwerken, presenteren, feedback en complimenten
ontvangen. (sociale vaardigheden) 4. Conflicten: ik-boodschap, volgen en leiden, grenzen. Mindset, de kracht van het
denken.

in de kleine groepen wordt volgens rooster de groepssessie gegeven

Plan periode

Eigenaar (wie) Directie en kindercoach

Kosten 10000

Omschrijving kosten Inhuren van de kindercoach Hadi Uuldrinks van De Serre te Vlagtwedde

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Na alle groepssessies

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD5: We hebben een methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Hoofdstuk / paragraaf Vakken, methodes en toetsinstrumenten

Resultaatgebied Sociaalemotionele ontwikkeling

Huidige situatie + aanleiding We hebben een verouderd aanbod. We werken met Goed Gedaan. Nu hebben we een lezing gehad van Luk de Wolf
over kindertalentenfluisteraar en daar hebben we ons voor aangemeld.

Gewenste situatie (doel) We willen de sociaalemotionele ontwikkeling een boost geven. We willen ons aanbod updaten en een goede plek geven
binnen ons onderwijs.

Activiteiten (hoe) 1. contact leggen met Blij met Mij academie
2. aanbod bespreken in het team
3. data plannen met de cursusleiders
4. data vastleggen in de jaarplanning
5. Jessica bekijkt meerdere methodes. Dit zal zijn inclusief burgerschap.
6. overleg in het team over het aanbod
7. scholing volgen
8. keuze maken voor een methode

Consequenties organisatie Jessica de Roo is de coördinator. Zij zal in ieder geval zich gaan oriënteren in een nieuwe methode en ons daar als team
in bijpraten.

Consequenties scholing Inhuren Blij met Mij academie. De contacten zijn in schooljaar 21-22 reeds gelelgd.

Betrokkenen (wie) team en directie

Plan periode

Eigenaar (wie) Team en directie

Kosten 5700 Kindertalentenfluisteraar Het is nog niet bekend hoe duur de methode zal zijn.

Omschrijving kosten Traject Kindertalentenfluisteraar: 5700

Meetbaar resultaat Het aanbod voor de sociaalemotionele ontwikkeling is helder en duidelijk. De rol binnen de school van
kindertalentenfluisteraar is zichtbaar voor iedereen.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Planningsdag 23

Borging (hoe) Middels de teamvergaderingen

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD6: In de groepen 7 en 8 zetten we het formatief evalueren in tijdens de lessen.

Hoofdstuk / paragraaf Didactisch handelen

Resultaatgebied Didactisch handelen

Huidige situatie + aanleiding We zijn in het schooljaar 21-22 gestart met een bijeenkomst formatief evalueren. Dat was een eerste aanzet. Verder is
Aletta voor haar onderzoek rekenen met dit onderwerp aan de slag geweest. We willen nu een vervolgstap maken en dat
eerst doen in de bovenbouw zodat zij de lijnen kunnen uitzetten voor de andere groepen.

Gewenste situatie (doel) Het formatief evalueren heeft een duidelijke plek in ons onderwijs in de groepen 7 en 8. Dit is tijdens de lessen in de
basisvaardigheden zichtbaar.

Activiteiten (hoe) 1. we starten met een startbijeenkomst op een maandag met Oost en West. Dit zijn de leerkrachten Aletta, Marjan,
Jessica, Nienke en Annemiek. Op de maandag zijn alle leerkrachten aanwezig.

2. tijdens de eerste bijeenkomst praat Aletta de leerkrachten bij over het formatief evalueren.
3. er wordt een plan van aanpak gemaakt voor het schooljaar en er worden gezamenlijke bijeenkomsten gepland.
4. er zullen klassenbezoeken worden gehouden door Aletta en Mischa bij de leerkrachten.

Consequenties organisatie De bijeenkomsten op de maandag worden na schooltijd gepland.

Consequenties scholing Er zullen momenten gepland worden waarbij de leerkrachten van groep 7 en 8 samen komen om afspraken te maken.

Betrokkenen (wie) team en directie van oost en west. het gaat om de leerkrachten van groep 7 en 8.

Plan periode

Eigenaar (wie) Team en directie

Kosten geen

Meetbaar resultaat In de groepen 7 en 8 is tijdens de lessen in de basisvaardigheden het formatief evalueren zichtbaar.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Aan het eind van het schooljaar.

Borging (hoe) Middels ons borgingsdocument.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD7: De leraren creëren en leerklimaat waardoor de leerlingen actief en betrokken zijn

Hoofdstuk / paragraaf Didactisch handelen

Resultaatgebied Didactisch handelen

Huidige situatie + aanleiding We hebben nu al een aantal jaren geleden ingezet op het coöperatief leren. Dat naar ieders tevredenheid maar nu zie je
dat het na een aantal jaren weer wat gaat verwateren. We willen dus nog graag weer de puntjes op de i zetten.

Gewenste situatie (doel) Tijdens de lessen in de basisvaardigheden zetten de leerkrachten de didactische structuren in en wisselen deze
voldoende af.

Activiteiten (hoe) 1. we gaan het onderwerp cooperatief leren op de agenda van de pv zetten.
2. Marjan en Mischa maken een plan voor het schooljaar 22-23.
3. we gaan het bespreken in het team.

Consequenties organisatie Marjan Begeman is de coördinator. Zij neemt het initiatief voor een teamvergadering en plaatst materiaal op Sharepoint.

Consequenties scholing geen

Betrokkenen (wie) team en directie

Plan periode

Eigenaar (wie) Team en directie

Kosten geen

Meetbaar resultaat Tijdens de lessen in de basisvaardigheden zien we met regelmaat dat er een didactische structuur wordt ingezet.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Aan het eind van het schooljaar 22-23.

Borging (hoe) Middels ons document coöperatief leren.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Te volgen scholing Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Aanbieder Kosten Scholing van Margreeth Mulder - Wizz scholing

Teamscholing - KindertalentenfluisteraarRekenen Directie en
team

november
22

Wizz Scholing 3000

Kindertalentenfluisteraar Directie en
team

22-23 Blij met Mij
academie

5700

Geplande zelfevaluaties Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten

WMK: vragenlijst aanbod Directie en
team

november
22

WMK: vragenlijst actieve en zelfstandige rol van de
leerlingen

Directie en
team

november
22

Geplande vragenlijsten Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten

Tevredenheid leerlingen Team oktober 22
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Overige zaken Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Huisvesting Het traject over 1 school in Bellingwolde zal een vervolg
krijgen.

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

MR De MR heeft een vergaderschema en komt komend
schooljaar minimaal 4 x bijeen.
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