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Borging 

Sint commissie 

augustus Sintgroep werving sint! + AC vragen hoe staat het ervoor.  Sint 

oktober Sintpakket aanvragen Sint 

oktober Pakken Sint en Piet! Sint 

okt - nov Schoencadeautjes, 5 dec cadeautjes/ strooigoed regelen Sint 

okt - nov Sint en Piet ontmoeten en samen afstemmen! Sint 

november Info- brief surprises kinderen midden/ bovenbouw Sint 

november Inventariseren verhaaltjes voor de Sint!  Sint 

 

AC- Activiteiten commissie  

aug - sep Inschrijving ouders regelen in welke commissie  AC Groep 

aug - sep Werving Sint!!! AC Groep 

aug - sep Start Bijeenkomst plannen + jaarplanning bijeenkomsten en 
activiteiten.  

AC Groep 

september AC ouderbijdrage- betaling voor 1 november AC Groep 

oktober Team vergadering indeling ouders laten weten + ouders laten weten via 
Social Schools 

AC Groep 

jan - feb AC ouderbijdrage- betaling herinnering voor 1 maart- overleg met de 
penningmeester 

AC Groep 

april Directie laten weten wie er nog niet heeft betaald- kamp en 
ouderbijdrage  

AC Groep 

april Afstemmen ouderbijdrage nieuwe schooljaar AC Groep 

 

Sport activiteiten 

aug - sep Start schooljaar buiten gymmen met juf Lianne SSS Sportactiviteiten 

mar - apr Koningsspelen Sportactiviteiten 

mar - apr schoolvoetbal  Sportactiviteiten 

apr - mei Avond-4-daagse Sportactiviteiten 

apr - mei Sponsorloop/ Juf Lianne SS  Sportactiviteiten 

mei Fietsexamen groep 7-8 Sportactiviteiten 

mei - jun Sportdag/ Lianne SS?  Sportactiviteiten 

 

Kerst 

okt - nov Voorbereiding Kerst overleg! Kerst 

november Stakeholders benaderen wat en wanneer is er hulp nodig?  Kerst 

nov - dec Mail sturen naar ouders met wat de planning is.  Kerst 

 
  



Openbare Basisschool Frankendael Schooljaarplan 2021 - 2022 4 

Implementeren 
Onderwijs  |  Alle kansen voor ieder kind 

Bewegend leren 

Aanleiding voor dit project 
Kinderen zitten te veel. Kinderen profiteren van bewegend leren omdat het een positieve invloed 
heeft op voor leren belangrijke hersenactiviteiten en daardoor op de leerprestaties. Bewegend leren 
leidt tot leerwinst bij zowel rekenen als taal. Eerder is er al gewerkt aan het bewegend leren en dit te 
implementeren binnen ons onderwijs, maar vanwege corona en de daarbij behorende maatregelen is 
dit niet zo van de grond gekomen als eerder bedacht.  
 
Huidige situatie 
Eerder is er al gewerkt aan het bewegend leren en dit te implementeren binnen ons onderwijs, maar 
vanwege corona en de daarbij behorende maatregelen is dit niet zo van de grond gekomen als 
eerder bedacht. Er zijn wel al kleine stapjes gezet. De Activefloor is ingezet en er worden wel al 
beweegspellen aangeboden in de groepen. We willen kleinere doelen stellen zodat deze 
laagdrempelig gehaald kunnen worden door de collega's en daarnaast verder bouwen aan de situatie 
zoals die vorig jaar al is geschetst.  
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
De Activefloor is zichtbaar in de school. alle groepen weten het gebruik van de Activefloor en wordt 
ingezet vanuit de weektaak.  
 
 
leerdoel gericht wat zichtbaar is in de M en E Cito toetsen.  
 
Doelen voor dit jaar 

• Bewegend leren wordt minimaal 2x in de week aangeboden wat betrekking heeft op een 
leerdoel(en) van die dag.  

• De Active Floor wordt dagelijks in gebruik genomen door alle groepen.  

• Het rooster voor de Activefloor wordt actief ingezet.  

• Mogelijkheden van het aangeschafte materiaal bekijken en inzetten. 

• Bewegend leer spellen met elkaar delen tijdens ingeplande studiedagen.  
 
Meetbare resultaten 
Zichtbaar ingezet tijdens leerdoelen tijdens klassenbezoeken en de notatie in weektaak/ evaluatie. 
 
Uren 
 

Collega's ondersteunen in activiteiten en voorbereiding: 8 uur. 
 
Budget 
Materiaal: reken- en taalmatten subsidie schoolkracht. 
 
Tijdsplanning 

oktober Tussen evaluatie hoe loopt het nu en wat is er al gedaan?  Ontwikkelteam Bewegend leren 

jan - feb Evalueren en ervaringen delen binnen het team Ontwikkelteam Bewegend leren 

mei - jun Eind evaluatie Borging?  Ontwikkelteam Bewegend leren 
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Implementeren 
Onderwijs  |  Alle kansen voor ieder kind 

Natuuronderwijs 

Aanleiding voor dit project 
Dat natuuronderwijs een levend plekje gaat krijgen in ons programma. Natuur kun je koppelen aan 
verschillende vakgebieden. In deze tijd is het belangrijk dat kinderen weten wat gezond eten is, waar 
het vandaan komt en hoe je het bereid. Tevens hebben wij een groot stuk grasveld naast de school. 
Deze moet ook worden onderhouden en worden afgemaakt. Clusius College Schagen komt in 
september verder werken aan de grote tuin.  
 
Huidige situatie 
We hebben 4 verrijdbare moestuinen. We hebben zaadjes geplant en verplaatst naar onze 
moestuinen. De moestuinen verzorgt zijn eigen moestuin. Ouders helpen ons tijdens de 
vakantieperiode met het verzorgen van de moestuinen. Dit schooljaar hebben we de oogst 
meegegeven naar huis vanwege de corona maatregelingen. Jan Zijp, oude boswachter, wil ons 
helpen bij het begeleiden van groepjes en het werken in de tuinen.  
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Dat elke groep verantwoordelijk is voor zijn eigen moestuin en dat dit verweven zit in het programma 
in samenhang met 4x Wijzer.  
 
Doelen voor dit jaar 
- Kinderen weten hoe iets groeit en bloeit. 
- Kinderen komen in aanraking met gezond eten. 
- Kinderen maken gebruik van verschillende zintuigen. 
- Kinderen hebben plezier met het werken aan de moestuinen.  
- Kinderen worden bewust van het onderhouden van de tuin. 
- Kinderen weten wat onkruid is.  
 
Meetbare resultaten 
Foto's delen naar ouders 
 
Haalbaarheidsfactoren 
1 schooljaar, daarna borgen.  
 
Uren 
10 uur 
 
Budget 
100 euro jaarlijks 
Dit jaar hebben we extra geld te besteden van jong leren eten 
 
Tijdsplanning 

aug - sep Iedere groep oogst hun eigen moestuin in september en 
oktober.  

Ontwikkelteam natuur 

sep - okt Werken in de tuin Ontwikkelteam natuur 

april Iedere groep zaait in april voor hun eigen moestuin.  Ontwikkelteam natuur 

apr - mei Iedere groep verpot in mei de geplante zaadjes/ plantjes. Ontwikkelteam natuur 

mei Iedere groep plant de plantjes in de moestuin.  Ontwikkelteam natuur 
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Verbeteren 
Onderwijs  |  Alle kansen voor ieder kind // Onderwijskwaliteit 

NPO gelden- Nationaal Programma Onderwijs  

Aanleiding voor dit project 
Het NPO, gelanceerd op 17 februari, is bedoeld voor het inhalen van vertragingen en het 
ondersteunen van leerlingen die het moeilijk hebben als gevolg van schoolsluitingen door corona. De 
komende jaren investeert het kabinet miljarden euro's in het programma, dat samen met scholen en 
gemeenten wordt uitgevoerd 
 
Huidige situatie 
Er is veel zorg op de Frankendael. Leerproblematiek, thuissituaties, VVE kinderen, Spraak taal 
achterstanden binnenkomen en dat dit een taalzwak gebied is. Door de corona zijn er veel 
interventies niet gedaan of door stakeholders gedaan.  
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Dit gaan we het komende schooljaar extra aanpakken. Dit doen wij door een onderbouw team (6 
pers) en een bovenbouw team( 5 pers) te creëren vanuit de NPO gelden.  
 
NPO gelden inzet: we gaan werken vanuit menu; 
B. Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren 
E. (Extra) inzet van personeel en ondersteuning 
 
De leerkrachtondersteuner en de extra uren voor de taal coördinator en IB-er gaan ons hierbij 
ondersteunen. 
De leerkrachtondersteuner mag zowel voor de groep, zonder eindverantwoording, als instructies 
geven en werken in groepjes. Deze ondersteuning, op het gebied van rekenen en taal, gaat naar de 
groepen 5 t/m 8.  
 
In de in de onderbouwgroepen zal de extra ondersteuning, op het gebied van rekenen en taal, 
geboden worden door de leerkrachten zelf. Dit omdat de LIO-er de groep gaat draaien. De leerkracht 
zorgt dan voor extra ondersteuning in de groep op de dagen dat de LIO-er aanwezig is.  
 
De taal coördinator werkt op de dinsdag en de woensdag buiten de klas. De taal coördinator zal aan 
de slag gaan met het taalonderwijs. Het taalonderwijs bestaat uit; woordenschat, spelling, technisch 
lezen en begrijpend lezen. 
 
De IB-er coördineert, de NPO gelden en de reguliere zorg. De IB-er werkt op de dinsdag en de 
woensdag, zodat de taal coördinator en de IB-er samen contact momenten hebben. 
 
De directie overlegd met IB, taal coördinator en team en is eindverantwoordelijke. 
 
De volgende acties worden aangepakt vanuit de NPO gelden: 
 
B. Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren 
https://www.nponderwijs.nl/interventies/instructie-in-kleine-groepen 
https://www.nponderwijs.nl/interventies/feedback ( vanuit het EDI model) 
https://www.nponderwijs.nl/interventies/individuele-instructie 
https://www.nponderwijs.nl/interventies/een-op-een-begeleiding 
 
C. Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen 

https://www.nponderwijs.nl/interventies/een-op-een-begeleiding
https://www.nponderwijs.nl/interventies/een-op-een-begeleiding
https://www.nponderwijs.nl/interventies/welbevinden-en-sociaal-emotionele-ontwikkeling
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https://www.nponderwijs.nl/interventies/welbevinden-en-sociaal-emotionele-ontwikkeling 
 
E. (Extra) inzet van personeel en ondersteuning continueren.  
https://www.nponderwijs.nl/interventies/klassenverkleining 
https://www.nponderwijs.nl/interventies/onderwijsassistenten 
 
Doelen voor dit jaar 
De juiste taal en rekendoelen worden aangeboden met kleine/ grotere groepen en individuele 
instructies volgens het EDI model.  
NPO inzet vast op vergaderingen terugkomen.  
Extra inzet personeel op het gebied van menu B en E. 
Het trainen van de sociaal emotionele vaardigheden d.m.v. de methode de Vreedzame school. Dit 
zetten w ein vanuit de analyse van Scol.  
 
Kinderen en jongeren gaan naar school om te leren en zichzelf te ontwikkelen. Dit lukt het beste als 
ze goed in hun vel zitten en zich veilig voelen op school. Welbevinden is bevorderend voor het leren. 
 
Meetbare resultaten 

• CITO M en E -groep 3 t/m 8 leerlingvolgsysteem; - B en E 

• KIJK groep 1-2 observatie leerlingvolgsysteem; - B, C en E 

• Snappet groeigrafiek- groep 4 t/m ; - B en E 

• Trendanalyse ( met de OBD) - B en E 

• Technisch leze groep 3 VLL toetsen. - B en E 

• SCOLL- C 

• Portfolio-C 
 
Uren 
4 dagen Leerkrachtondersteuner ( 32 u) 
3 dagen extra leerkracht ( 24 u) 
1 dag extra IB (8 u) 
 
Budget 
700 euro per leerling schooljaar 2021-2022 
 
Tijdsplanning 

aug - sep Zorgrooster  Team 

oktober Tussenevaluatie 1 hoe loopt het?  IB 

december Tussenevaluatie 2 hoe loopt het?  Team 

feb - mar Tussenevaluatie 3 n.a.v. de Trendanalyse IB 

april Tussenevaluatie 4 hoe loopt het? Team 

mei - jun Rooster evalueren met het team IB 

juni Eindevaluatie n.a.v. de Trendanalyse IB 

 

Verbeteren 
Onderwijs  |  Alle kansen voor ieder kind // Onderwijskwaliteit 

Rekenonderwijs 

Aanleiding voor dit project 

https://www.nponderwijs.nl/interventies/welbevinden-en-sociaal-emotionele-ontwikkeling
https://www.nponderwijs.nl/interventies/klassenverkleining
https://www.nponderwijs.nl/interventies/klassenverkleining
https://www.nponderwijs.nl/interventies/onderwijsassistenten
https://www.nponderwijs.nl/interventies/onderwijsassistenten
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De leerresultaten blijven achter. Wel is er individuele groei zichtbaar. Dit beide komt vanuit de audit 
en de trendanalyse M april 2021. 
Leerkrachten zijn geschoold vanuit de cursus Met sprongen vooruit.  
 
Huidige situatie 
We werken met Snappet 3.0 SLO doelen in de groepen 4 t/m 8. 
Groep 1-2 werkt met SLO leerdoelen vanuit een thema 
Groep 3 werkt met WIG 4. 
Met sprongen vooruit wordt 2x in de week ingezet naast Snappet.  
Teamleden hebben de cursus Ceciel Borghouts in september 2021 afgerond.  
EDI getrainde leerkrachten. 
Leerkrachten zijn geschoold Met sprongen vooruit, maar is nog niet genoeg geïmplementeerd. Dit 
heeft nog aandacht nodig! 
We werken in de groepen 1 t/m 4 op het kleine leerplein. Daar wordt de hoek ingericht op een 
thema met rekenactiviteiten. Voor de groepen 5 t/m 8 is het grote leerplein ingericht op taal/ 
rekenactiviteiten en rustige werkplekken. Deze worden aangeboden op de achterkant van de 
weektaak.  
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Het EDI model en met Sprongen vooruit verweven zitten binnen het rekenonderwijs.  
Kinderen het juiste aanbod krijgen en daarbij zichtbaar groeien. 
 
Doelen voor dit jaar 

• Automatiseren: kwartier per dag met Rekentuin  

• Instructies volgens EDI vast inroosteren en clusteren op niveau en leerroute. 

• Irma Bood/ Paula Heemskerk en IB expert consulteren bij het maken en draaien om hulp 
rooster te maken. 

• Opbrengstgericht werken rondom het rekenonderwijs.  

• Leerkrachten investeren in kennis over de leerlijnen. Wat moet de komende tijd nog aan bod 
komen?  

• Inzetten van de Activefloor/ bewegend leren vanuit leerdoelen.  

• Instructietafels weer actief inzetten  
 

• Aanschaffen en actief inzetten van de rekenmatten 
 
Meetbare resultaten 
Trendanalyse- Cito 
Snappet 
Analyse Irma en Paula (OBD) 
 
Uren 
1 cursus dag van Ceciel Borghouts voor ons ontwikkelteam rekenonderwijs. Teamleden die nog niet 
geschoold zijn zullen dit schooljaar de cursus volgen.  
Evalueren en gesprekken met Irma/ Paula 10 uur per keer.  
 
Budget 
Cursus wordt in de begroting meegenomen. 
NPO gelden ( inzet menu BC en E) en Schoolkrachtsubsidie extra IB tijd en de rekenmatten.  
 
Tijdsplanning 

sep - okt Klassenbezoek 1 + tussenevaluatie IB 
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nov - jan Klassenbezoek 2 + tussenevaluatie Directie 

mar - mei Klassenbezoek 3 + tussenevaluatie IB 

 
Wijze van borging 
d.m.v klassenbezoeken en een kijkwijzer waarbij EDI wordt meegenomen tijdens het bezoek.  
Trendanalyses 2x per jaar 
 

Verbeteren 
Onderwijs  |  Alle kansen voor ieder kind // Onderwijskwaliteit 

Taalonderwijs 

Aanleiding voor dit project 
Begrijpend lezen is een houding, waarbij het verdere leesonderwijs op orde moet zijn. Zowel 
technisch lezen als woordenschatonderwijs. Geen losstaande strategieën leren, maar oefenen met 
wat er toe doet. 
De taalopbrengsten zijn laag. Er komen veel kinderen binnen op de Frankendael vanaf groep 1 met 
een VVE indicatie, spraaktaal achterstanden en kinderen met cognitieve achterstanden. Er zijn ook 
veel gezinnen/kinderen die verhuizen naar Callantsoog met taal achterstanden.  
 
Huidige situatie 
Lianne heeft een opleiding gedaan tot taalspecialist. Zij richt zich 2 dagen buiten de groep om op het 
gebied van ons taalonderwijs. Dit kan zijn met groepjes of de groep wordt in tweeën gesplitst.  
(Schoolkracht) Focus in de school: woordenschat en close reading. Dit geeft ons meer richtlijnen voor 
beter begrijpend lezen onderwijs. Het begrijpend leesonderwijs is wel al individueel aan het 
verbeteren, maar dit zijn nog te kleine stappen. Taal is ook nog niet zichtbaar genoeg in de groepen. 
Naast Snappet spelling slo doelen werken we met de methodiek van José Schraven in de groepen 3 
t/m 6 en we maken gebruik van spelling werkboeken. Met begrijpend lezen werken we naast 
Nieuwsbegrip met de methode: Junior Eindstein werkboeken ( CITO vraagstelling) en 
studievaardigheden op Snappet. 
We werken in de groepen 1 t/m 4 op het kleine leerplein. Daar wordt de hoek ingericht op een 
thema op taal/ lees/ schrijfactiviteiten. Voor de groepen 5 t/m 8 is het grote leerplein ingericht op 
taal en rustige werkplekken. Deze worden aangeboden op de achterkant van de weektaak. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Alle leerkrachten voeren de didactiek uit van Close reading. 
Nieuwsbegrip (goud) inzetten op de manier van de methodemakers en Close reading. 
Woordenschat taalonderwijs is zichtbaar in de groepen.  
Woordenschatonderwijs staat dagelijks op de dagplanning.  
Kinderen groeien zichtbaar naar eigen kunnen.  
 
Doelen voor dit jaar 

• We werken vanuit de taalmethode, Snappet, volgens het instructiemodel van EDI. 

• Het team heeft de kennis en kunde om te werken met het 4 takt model van verhallen 

• Kinderen zijn betrokken en gemotiveerd bij ons taalonderwijs. (Leuvense schaal) 

• Taal Snappet slo doelen, wordt vaker op papier verwerkt.  

• Aanschaffen van de taalmatten. 

• Er wordt gewerkt vanuit een plan van aanpak voor onze VVE kinderen. 

• We hebben een taalrijke onderbouw.  
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• Woordenschat wordt gebruikt vanuit verschillende onderdelen zoals; lezen, begrijpend lezen, 
thematisch etc.  

• Onze kinderen krijgen een taalaanbod vanuit de Activefloor en de taalmatten. Deze worden 
ingezet op onze slo doelen. 

• IB-er, zorgcoördinator Kappio en logopedie hebben 4x in het jaar een afspraak om de 
voortgang van de kinderen te bespreken, hoe er wordt ingezet op taal vanaf de PSZ, hoe de 4 
jarige zijn gestart en daarbij de VVE kinderen vanaf 3 jaar van te voren goed worden 
besproken.  

• Kappio doet mee met de woordenschat OBD bijeenkomsten.  

• De IB-er zorgt voor een maandelijks bezoek aan de kinderen van Kappio. 
 
Meetbare resultaten 

• Betrokkenheidschaal Leuvense schaal 

• Trendanalyse 

• CITO 

• Snappet 

• Klassenbezoeken IB/dir/taal coördinator. We maken gebruik van onze Kijkwijzer op het 
didactisch handelen.  

 
Haalbaarheidsfactoren 
2021-2023 
 
Uren 
Cursus tijdens studiedagen- Woordenschat/ Close reading OBD 
Trendanalyse tijdens studiedagen 
 
Budget 
Schoolkracht subsidie: 
Woordenschat 3600 euro 
Taalmatten: 375 euro 
 
Tijdsplanning 

okt - dec Woordenschat OBD  Ontwikkelteam taal 

okt - dec Zichtbaar taalonderwijs op de Frankendael Ontwikkelteam taal 

jan - mei Woordenschat OBD - klassen Ontwikkelteam taal 

mar - apr Zichtbaar taalonderwijs op de Frankendael Ontwikkelteam taal 

 
Borgingsplanning 

aug - sep jaarlijks Woordenschat/ Begrijpend Lezen/ Spelling op 
de agenda/ jaarplanner!  

Ontwikkelteam taal 

mar - apr jaarlijks Woordenschat/ Begrijpend Lezen/ Spelling op 
de agenda/ jaarplanner!  

Ontwikkelteam taal 

Verbeteren 
Onderwijs  |  Alle kansen voor ieder kind // Onderwijskwaliteit 

Zorg/ trendanalyse  

Aanleiding voor dit project 
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Onze trendanalyse/ eindopbrengsten laten geen positief groepsbeeld zien. Onze kinderen stromen 
wel uit op het niveau wat past bij de leerling. Er komen veel kinderen binnen met een achterstand, 
VVE indicatie of een ander leer of gedragsprobleem.  
 
Huidige situatie 
De Frankendael is een dorpsschool in Callantsoog en heeft een schoolweging van 30,5. Dit betekent 
dat wij een gemiddelde schoolweging hebben. Hierbij is gekeken naar: 

• het opleidingsniveau van ouders 

• het gemiddelde opleidingsniveau van alle moeders op school 

• het land van herkomst van ouders 

• de verblijfsduur van de moeders in Nederland 

• of ouders in de schuldsanering zitten 

• Het overgrote deel van de leerlingen op de Frankendael spreekt Nederlands als eerste taal. 
Toch is het zo dat er in Nederland in totaal 2,5 miljoen mensen wonen die laaggeletterd zijn. 
In de Noordkop zijn dit er 20.000. Er is een onderzoek gedaan naar inwoners van 16-65 jaar, 
dit zou een indicatie kunnen zijn dat onze kinderen vaker in een laag geletterde omgeving 
zitten.  

 

 

Uit de Rapportage van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) 2019 over de positie van 
de leerlingen blijkt het volgende: 
-Er zijn relatief weinig leerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond 2011-2012 t/m 2017-
2018. Landelijk gemiddeld 18%, de Frankendael 5%. 
-Het percentage leerlingen dat komt uit een gezin met een relatief laag inkomen is ongeveer gelijk 
aan het landelijk gemiddelde.  
-Het percentage eenoudergezinnen is ongeveer gelijk aan het landelijk gemiddelde.  
-Het percentage zittenblijvers ligt hoger. De verklaring hiervoor is in de trendanalyse te vinden.  
-De gemiddelde eindtoetsscore is ongeveer gelijk aan de voorspelde referentiewaarde en ongeveer 
gelijk aan het landelijk gemiddelde.  
-De Frankendael kan worden omschreven als een school waarvan het percentage 
gewichtenleerlingen ongeveer even hoog ligt als het landelijk gemiddelde en waar de eindtoetsscore 
ongeveer gelijk aan het landelijk gemiddelde ligt. In vergelijking met de voorspelde referentiewaarde 
scoort de school hoger met het percentage gewichtenleerlingen en ongeveer gelijk aan de score voor 
de eindtoets 
-De eindtoetsscores en de adviezen liggen gelijk aan de referentiewaarde en het landelijk 
gemiddelde.  
-Het percentage doorstromers naar het vmbo of het praktijkonderwijs vanuit de Frankendael is 67%. 
Dat is hoger dan de voorspelde referentiewaarde en ook hoger dan het landelijk gemiddelde. 
Doorstromers naar de HAVO is ongeveer gelijk aan de referentiewaarde en het percentage naar het 
VWO ligt onder de referentiewaarde.  
-33% van de oud leerlingen zit na drie jaar boven het gegeven basisschooladvies. Dit is hoger dan de 
voorspelde referentiewaarde en landelijk gemiddelde. 56% van de oud leerlingen volgt een opleiding 
op het gegeven basisschooladvies. Dit is lager dan de voorspelde referentiewaarde en het landelijk 
gemiddelde.  
-Het percentage leerlingen dat onvertraagd een diploma heeft gehaald komt overeen met het 
landelijk gemiddelde en de referentiewaarde. 
- Spreidingsgetal 6,36. Is iets boven het gemiddelde (6). Dus meer richting een heterogene groep. Dit 
betekent dat er meer differentiatie nodig is in ons onderwijsaanbod. 
-Prognose eindtoets wordt jaarlijks meegenomen.  
- Leerlingen die extra ondersteuning krijgen naast de basisondersteuning, hebben standaard een 
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groeidocument met een OPP.  
- Te weinig leerlingen stromen uit op het streefniveau dat past bij de schoolweging, dit is vooral 
zichtbaar in het percentage rekenen en taalverzorging. Deze gegevens komen overeen met de 
informatie uit het leerlingvolgsysteem. 
- Op basis van onze uitstroom is onze percentage groot, als het gaat om uitstroom VMBO. Er is dus 
veel extra instructie nodig. Wij richten ons op de basis,1f en 1s.  
 
2020-2021 
Intern Begeleider (IB): 

• Heeft het afgelopen schooljaar gezorgd voor een logopediste in de school. Vanwege de taal 
en VVE indicatie instroom op de Frankendael. Dit werkt laagdrempeliger voor ouders.  

• IB-er heeft nauw contact en overlegmomenten met Kappio en de overdracht van nieuwe 
leerlingen.  

• De Frankendael heeft in de afgelopen 4 schooljaren 6 IB-ers gehad.  

• Leerkrachten zijn geschoold in EDI en diagnosticerend rekenen.  

• IB en leerkrachten groep 1-2 hebben afspraken gemaakt hoe KIJK in te zetten bij 
oudergesprekken.  

 

 

 
Uiteindelijk gewenste situatie 
IB-er is een aantal jaar werkzaam op de Frankendael.  
Het team werkt volgens het instructiemodel van EDI. 
We werken met het 4 tact model van Verhallen. 
Gewenste opbrengsten.  
Gebruik van het leerlingvolgsysteem KIJK geïmplementeerd.  
 
Doelen voor dit jaar 
Zie gericht voor taal en rekenonderwijs die ontwikkelpunten. 
 
- IB- er is ingewerkt en werkt samen met het team aan de ontwikkelpunten binnen de school.  
- IB-er en team werken vanuit een gerichte trendanalyse zoals is aangereikt door Paula/ Irma OBD. ( 
deze richtlijnen in ons beleid meenemen) 
- Wij richten ons op de basis,1f en 1s. 
- Systeem KIJK is bekend binnen het team.  
 
Meetbare resultaten 
Trendanalyse feb/juni in samenwerking met Paula Heemskerk en Irma Bood OBD 
Woordenschat 4- tact model zichtbaar in de groepen. ( evalueren ontwikkelpunt taal) 
CITO rekenen en begrijpend lezen. ( evalueren ontwikkelpunt taal en rekenen) 
Klassenbezoeken dir/IB en Irma Bood op het gebied van EDI en het didactisch handelen op rekenen 
en taal. ( evalueren ontwikkelpunt taal en rekenen) 
 
Haalbaarheidsfactoren 
Schooljaar 2021-2022/ 2022-2023 
 
Budget 
Subsidie schoolkracht OBD:  
Paula Heemskerk en Irma Bood op het gebied van didactisch handelen en Trendanalyse.  
OBD begeleiding; woordenschat implementeren 4 tact model van Verhallen.  
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Extra leerkracht tijd 5 hele dagen. ( Inzet klassenbezoeken en evalueren)  
Extra IB tijd 5 dagen. ( Inzet klassenbezoeken en evalueren)  
 
Tijdsplanning 

oktober KIJK en de overgang van groep 2 naar 3 Team 

oktober POS in orde maken IB 

feb - mar Trendanalyse feb 2022 IB 

juni Trendanalyse juni 2022 IB 

 
Wijze van borging 
2x jaarlijks evalueren trendanalysen 
start schooljaar evalueren start groep 3 kinderen.  
 
Borgingsplanning 

sep - okt jaarlijks Evalueren start kinderen groep 3. Hoe is de 
start geweest? 

IB 

februari jaarlijks Trendanalyse feb  IB 

juni jaarlijks  
Trendanalyse juni 

IB 

Verbeteren 
Samenwerking  |  Alle kansen van de wereld // Stakeholders 

Ouderbetrokkenheid 

Aanleiding voor dit project 
Een kind ontwikkelt zich pas met de toestemming van ouders. Onze driehoek, ouders, kind en school, 
speelt hierbij een grote rol. Het werken met startgesprekken waarbij het kind centraal staat en dat 
we met elkaar dezelfde taal spreken als het om hun kind gaat. Dit is belangrijk voor de ontwikkeling 
van kinderen. Zo is het ook belangrijk dat ouders en directie dezelfde taal spreken. 
 
Huidige situatie 
De Klankbordgroep komt 5 x per jaar samen met de directie en waarvan 3 keer samen met de MR. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Klankbordgroep en ouders stappen vaker binnen met vragen. 
Visie van ouders, leerlingen en leerkrachten verkennen wat betreft de samenwerking.  
Visie formuleren waarbij Ouderbetrokkenheid 3.0 een rol speelt. 
 
Doelen voor dit jaar 
Sociaal emotioneel- schoolafspraken posters maken.  
Ouders betrekken bij activiteiten op school. ( Als het weer mag vanwege corona.) 
Bijeenkomst organiseren om een visie te creëren op ouderbetrokkenheid.  
 
Meetbare resultaten 
Beekveld en Terpstra https://www.vbent.org/wat-we-
doen/organisatieadvies/strategie/tevredenheidsonderzoek-in-1-dag/ 
 
Tijdsplanning 

aug - sep Koffiemoment 1 KB en DIR Directie 

november Koffiemoment 2 KB en DIR Directie 

https://www.vbent.org/wat-we-doen/organisatieadvies/strategie/tevredenheidsonderzoek-in-1-dag/
https://www.vbent.org/wat-we-doen/organisatieadvies/strategie/tevredenheidsonderzoek-in-1-dag/
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jan - feb Koffiemoment 3 KB en DIR Directie 

mar - apr Koffiemoment 4 KB en DIR Directie 

mei - jun Koffiemoment 1 KB en DIR Directie 

 
Wijze van borging 
4x per jaar koffiemomenten inplannen om zo het contact te houden met de KB. Voor iedere bouw 
een ouder vertegenwoordigd.  
 

Implementeren 
Samenwerking  |  Alle kansen van de wereld // Stakeholders 

Wereldoriëntatie   

Aanleiding voor dit project 
Wereldoriëntatie is belangrijk voor kinderen hun algemene ontwikkeling. Daarom is het belangrijk 
dat WO ook op een goede en rijke manier wordt aangeboden. Met rijk wordt in deze situatie 
bedoeld, rijk aan activiteiten, rijk aan kennisoverdracht en rijk aan beleving. Ook is het belangrijk om 
een gezamenlijke themaplanning te hebben, zodat we weten welke thema's aan bod komen en hier 
gedurende het jaar al rekening mee gehouden kan worden.  
 
Huidige situatie 
Afgelopen schooljaar hebben we gewerkt met Vier keer wijzer. De collega's hebben teruggekoppeld 
hier nog wel achtergrond informatie van te missen. Er is dit jaar daarom ook besloten dat een 
training voor Vier keer Wijzer op zijn plaats is. Daarnaast is door de coronamaatregelen de planning 
niet doorgegaan zoals deze eerder was bedacht en is dit ook weer wat los gelaten. 
 
Om de beleving zo rijk mogelijk te maken is er al gebruik gemaakt van KCARS. Dat is een organisatie 
die scholen helpt om cultuureducatie aan te bieden. Zij krijgen subsidie vanuit de gemeente en 
beslissen of er gebruik gemakt mag worden van ander culturele instanties. Van deze organisatie 
kunnen we gebruik maken via https://www.kcars.nl/. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Kcars jaarlijks gebruik van maken tijdens onze Thema's vanuit Vier keer Wijzer.  
Themaplanning gecreëerd met een gezamenlijke opening en afsluiting.  
 
Doelen voor dit jaar 
- Themaplanning maken met gezamenlijke thema's (bovenbouw/onderbouw of gehele school) en 
niet gezamenlijke thema's. 
- Themaopeningen en -afsluitingen voorbereiden. 
- Het gebruik van Vier keer Wijzer verder uitbreiden, door aanschaf materiaal en training. 
- Gebruik maken van de subsidie die KCARS aanbiedt. 
 
Meetbare resultaten 
- Themaplanning is gemaakt en aan het einde van het jaar geëvalueerd. 
- Training is gevolgd door alle leerkrachten. 
 
Uren 
- Themaplanning: 2 uur 
- Themaopeningen en - afsluitingen: 6 uur. 
- Training Vier keer wijzer 4 uur? 

https://www.kcars.nl/
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Tijdsplanning 

augustus Themaplanning maken voor schooljaar 2021-2022 Ontwikkelteam Cultuur 

januari Training Vier keer Wijzer Team 

juni Themaplanning maken voor schooljaar 2022-2023 Ontwikkelteam Cultuur 

 


