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Verbeteren 
Onderwijs  |  Didactisch handelen 

HERSTELOPDRACHT: DIDACTISCH HANDELEN. In 2023 wordt ons 

didactisch handelen binnen ons eigen kwaliteitszorgsysteem met een 

"goed" beoordeeld. 

Aanleiding voor dit project 

Didactisch handelen (OP3) is Onvoldoende. Het onderwijs is niet genoeg afgestemd op de voortgang 
van de leerlingen. Vanuit de lessen die zijn bekeken, is vastgesteld dat de uitleg van de leraren 
verbeterd moet worden. Zij kunnen meer een beroep doen op de kennis die bij leerlingen al 
aanwezig is en alle leerlingen beter bij de les betrekken. De leerlingen die 
baat hebben bij een extra uitleg kunnen door de leraren gerichter worden geholpen of leerlingen die 
het al begrijpen eerder zelfstandig aan het werk. De school voldoet daarmee niet aan art. 8, eerste lid 
WPO. 
Bovenstaand stuk komt voort uit het inspectierapport van januari 2020, wat de aanleiding is voor het 
opzetten van deze herstelopdracht.  
 
Daarnaast hebben we tijdens het bezoek van de inspectie een analyse van de huidige situatie 
aangeboden aan de inspectie. Zij hebben dit op deze dag bevestigd en daarmee is ons eigen beeld 
dus overeenkomend met datgene wat de inspectie ook heeft geconstateerd.  

 

Huidige situatie 
De standaard Didactisch handelen beoordelen we als onvoldoende. We hebben samen met 
observanten vanuit Primenius klassenbezoeken afgelegd om de kwaliteit van de lessen te 
beoordelen. 
We hebben tekortkomingen geconstateerd in de afstemming op de onderwijsbehoeften van 
leerlingen, de kwaliteit en de lengte van de instructie en het klassenmanagement.  
Hier ligt ook de relatie met de Onvoldoende op de standaard Zicht op ontwikkeling. De school 
garandeert onvoldoende de ononderbroken ontwikkeling van leerlingen en voldoet niet aan art. 8, 
eerste lid, WPO. lessen bezocht om de kwaliteit ervan te beoordelen.  
 
In de les worden doelen gesteld en de periodedoelen hangen zichtbaar in het lokaal. De gerichtheid 
op deze doelen ontbreekt tijdens de instructie en in sterkere mate tijdens het zelfstandig werken. We 
hebben in te veel lessen een instructie gezien waarin een doelgerichte uitleg en afstemming 
ontbreken. Leerlingen zijn daarnaast te weinig actief betrokken en sommige leerlingen zouden 
eerder zelfstandig aan de slag kunnen.  
Om dit te realiseren is het belangrijk dat leraren weten waar leerlingen zich bevinden op de leerlijn. 
Nu is dat niet altijd duidelijk. Een gezamenlijk visie ontbreekt. 
 
Een taakgerichte werksfeer ontbreekt, waardoor er onderwijstijd weglekt. Het werken in 
combinatiegroepen vraagt van leerlingen dat zij aan het werk zijn terwijl anderen uitleg krijgen. Dit 
kan alleen slagen als leraren aandacht besteden aan het benoemen van structuren en het maken van 
afspraken over gewenst gedrag en werkhouding. Daarnaast helpt het om afspraken te maken over de 
hoeveelheid werk en het samenwerken.  
 

Uiteindelijk gewenste situatie 
De medewerkers van RKB De Schelp scoren een goed op het gebied van didactisch handelen.  
De leraren geven betekenisvolle lessen waarbij een hoge mate van betrokkenheid te zien is. 
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Het aanbod sluit aan bij de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen. 
In elke groep wordt er op het gebied van didactisch handelen met een gepersonaliseerd aanbod 
gewerkt. 
 

Doelen voor dit jaarAlle leerkrachten scoren een voldoende op didactisch handelen: 
1. De leraren kunnen een model inzetten bij de instructie 
2. De leraren geven betekenisvolle lessen. 
3. De leraren geven instructie gepersonaliseerd op niveau. 
4. De leraren geven lessen met een hoge betrokkenheid. 

 
5. Leraren streven hoge leeropbrengsten na en zijn in staat betrokkenheidsverhogende 

interventies in te zetten om hoge leeropbrengsten te realiseren. 
6. Het instructieaanbod en de instructies zijn afgestemd op de groep en het individuele kind 

n.a.v. de analyses die gemaakt zijn. 
7. De Schelp heeft een duidelijke visie op instructie geven. Deze visie wordt vastgelegd in de 

kwaliteitskaart instructie waarin staat wat wij als team verstaan onder een goede instructie. 
 

Doelen eerste periode tot aan de herfstvakantie 2020: 
1. Iedere leraar weet waar die staat, wat er te doen is en heeft hier passende begeleiding voor 

gekregen. 
2. Hoe kunnen we de betrokkenheid van de leerlingen tijdens de instructie herkennen en hoe 

willen wij dit monitoren? De afspraken worden vastgesteld binnen kwaliteitskaart EGO. 
3. De betrokkenheid van de leerlingen in kaart brengen tijdens de instructie. 
4. We bepalen als team wat wij verstaan onder het geven van een goede instructie en leggen 

deze vast in de kwaliteitskaart. 
 

Doelen voor de komende perioden vloeien voort uit de acties van de voorgaande periode. 
 

Meetbare resultaten 

 

1. De groepsbezoeken van directie en MIB aangevuld met de bezoeken van de schoolbegeleider 
en de individuele begeleidingstrajecten zijn gerichte observaties om de doelen te kunnen 
evalueren. 

2. Met Tweemonds gaan we de betrokkenheid tijdens de instructie meten. 
 

Haalbaarheidsfactoren 

Het is een teamproces die begeleid wordt door Tweemonds en de schoolbegeleider. 
Het vermogen van de leraren is bepalend voor de ontwikkeling van het didactisch handelen. 

 

Uren 
 
Teamscholingsuren binnen de margeuren door Tweemonds en de schoolbegeleider. 
Individuele coaching/begeleiding/scholing binnen het werkverdelingsplan. 
 
Tijdsplanning 

september Tussenevaluatie 1 Team 
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oktober Gespreksvoering nav evaluatie POP. Directie 

oktober POP evalueren mbt didactisch handelen. Team 

oktober Tussenevaluatie 2 Team 

november Tussenevaluatie 3 Team 

januari Tussenevaluatie 4 Team 

juni Eindevaluatie Team 

Ontwikkelen 
Onderwijs  |  Gepersonaliseerd leren 

INVOERINGSTRAJECT ERVARINGSGERICHT ONDERWIJS (De Schelp 

biedt 2023 gepersonaliseerd leren aan in minimaal fase 4 zoals 

beschreven in de notitie "Gepersonaliseerd leren") 

Aanleiding voor dit project 

Op de Schelp is het beeld van waar we ons in het 4 fasen model bevinden, diffuus. Sommigen 
onderwerpen in fase 2 en anderen weer in fase 1 of 3. Fase 4 halen we nog niet. We hebben dus nog 
stappen te zetten om dit punt verder te ontwikkelen richting fase 4 zoals beschreven in de notitie 
Gepersonaliseerd leren. 
 
Na een periode van wisselend leiderschap is het de wens van het team om opnieuw te gaan bouwen 
aan de identiteit van De Schelp. Een aantal jaren geleden is de interesse gewekt voor het E.G.O.-
concept en is er een begin gemaakt om het concept handen en voeten te geven in de praktijk. Dat is 
nog niet op het gewenste niveau. Bovendien zijn de opbrengsten van de school onder niveau en zal 
er een grote inzet gepleegd moeten worden om het didactisch handelen te versterken. De wens van 
de school is om dat direct te koppelen aan een stevige implementatie van het E.G.O.-concept zodat 
alle inzet die de komende tijd op het didactisch en pedagogisch handelen gedaan wordt, ook steunt 
op een stevig conceptueel fundament.  

 

Huidige situatie 
We werken met uitzondering van rekenen zonder methodes. Leerkrachten werken met vooraf 
bepaalde doelen op basis van de kerndoelen en deze zijn per dag zichtbaar in de klas. De invloed van 
het kind op de keuzes van de doelen, of de volgorde van aanbieden daarvan is nog te beperkt om te 
voldoen aan fase 4. De verbeterruimte daarvoor vind je in onze onvoldoende voor didactisch 
handelen. In dit punt zit exact onze tekortkoming. Hiervoor is een apart plan.  
 
Met betrekking de fase waarin de Schelp zich bevind is het beeld niet eenduidig vast te legen in 1 
enkele fase. We halen op sommige vlakken fase 2 en op andere fase 1 of 3. Fase 4 wordt op de 
Schelp nog niet behaald. De meting eind schooljaar 2018-2019 is als volgt: 
 
Deelgebied Fase Opmerkingen  
 
Doelen / Leerlijn II<>III Geen methodes meer, vormen nog wel basis voor doelen.  
 
Leerstof / verwerking II <> III We zien beide varianten op school. Individuele verschillen 
 
 
Instructie / zelfstandig (ver)werken II Beschrijving komt overeen met onze werkelijkheid 
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Lesmateriaal/ rol ICT I Op de Schelp zijn erg weinig iPads / PC's aanwezig. Ook learning  
 analytics worden nog onvoldoende toegepast.  
 
Een aantal jaren geleden is de interesse gewekt voor het E.G.O.-concept en is er een begin gemaakt 
om het concept handen en voeten te geven in de praktijk. Dat is nog niet op het gewenste niveau. 
 

Uiteindelijk gewenste situatie 
In 2023 bieden we voor alle vakken gepersonaliseerd leren aan in minimaal fase 4.  
 
Op De Schelp wordt ervaringsgericht onderwijs geboden passend bij de school en de populatie. 
Hierbij focussen wij ons op de processen van de leerlingen met daarbij de kwaliteitsindicatoren 
welbevinden en betrokkenheid als kompas dienen. De processen worden naast de producten, de 
leeropbrengsten geplaatst. We vertrekken vanuit de veronderstelling dat een hoge betrokkenheid 
(deep-level-learning) leidt tot intrinsieke motivatie en daardoor uiteindelijk hogere leeropbrengsten.  
 
De drie pijlers vanuit EGO, die de processen (nog meer) op gang brengen, zijn de rijke leeromgeving, 
verruimen van leerlinginitiatief en de ervaringsgerichte dialoog. Deze drie pijlers zullen continu op 
een cyclische wijze aan bod komen en verdiept worden.  
 
We streven naar geëmancipeerde leerlingen die ten volle hun potentieel aan kunnen spreken, 
uitgedrukt in de vier hoofddoelen van het ErvaringsGericht Onderwijs:  
• Ontwikkelen van basiscompetenties  
• Een gave emotionele ontwikkeling  
• Exploratiedrang  
• Een basisattitude van verbondenheid  
 

Doelen voor dit jaarOp de Schelp wordt ervaringsgericht onderwijs vormgegeven passen bij de 
school en diens populatie. 

1. Dit schooljaar gaan we gezamenlijk vaststellen wat de visie van het team op EGO- onderwijs 
op de Schelp is. 

 
2. Tijdens de eerste studiedag, 12 augustus, gaan we de vervolgstappen vaststellen om te 

komen tot EGO-onderwijs passend bij de Schelp. 
3. Leraren volgen een online cursus aangeboden door Tweemonds. 
4. Leraren kunnen een rijke leeromgeving (eventueel met ondersteuning) realiseren. 
5. Leraren kunnen afgestemde ruimte maken voor het initiatief van kinderen. 
6. Leraren kunnen een soepele organisatie bewerkstelligen waarin de nieuwe manier van 

werken centraal staat. 
 

Doelen t/m de herfstvakantie: 
- Betrokkenheid in kaart brengen. (zie did handelen) 
- Welbevinden in kaart brengen. 
- Verdiepen in literatuur over Welbevinden en betrokkenheid 
- Verdiepen in de literatuur over contractwerk 
 
Tijdsplanning 

augustus Studiedag EGO 1 Team 

september Studiemiddag EGO 2 Team 
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september Tussenevaluatie 1 Team 

oktober Tussenevaluatie 2 Team 

november Tussenevaluatie 3 Team 

januari Tussenevaluatie 4 Team 

februari Tussenevaluatie 5 Team 

maart Tussenevaluatie 6 Team 

mei Tussenevaluatie 7 Team 

juni Eindevaluatie Team 

Ontwikkelen 
Onderwijs  |  Gepersonaliseerd leren 

INVOERINGSTRAJECT LEERLIJNEN (De Schelp biedt 2023 

gepersonaliseerd leren aan in minimaal fase 4 zoals beschreven in de 

notitie "Gepersonaliseerd leren") 

Aanleiding voor dit project 

Op de Schelp is het beeld van waar we ons in het 4 fasen model bevinden, diffuus. Sommigen 
onderwerpen in fase 2 en anderen weer in fase 1 of 3. Fase 4 halen we nog niet. We hebben dus nog 
stappen te zetten om dit punt verder te ontwikkelen richting fase 4 zoals beschreven in de notitie 
Gepersonaliseerd leren. 
 
Na een periode van wisselend leiderschap is het de wens van het team om opnieuw te gaan bouwen 
aan de identiteit van De Schelp. Een aantal jaren geleden is de interesse gewekt voor het E.G.O.-
concept en is er een begin gemaakt om het concept handen en voeten te geven in de praktijk. Dat is 
nog niet op het gewenste niveau. Bovendien zijn de opbrengsten van de school onder niveau en zal 
er een grote inzet gepleegd moeten worden om het didactisch handelen te versterken. De wens van 
de school is om dat direct te koppelen aan een stevige implementatie van het E.G.O.-concept zodat 
alle inzet die de komende tijd op het didactisch en pedagogisch handelen gedaan wordt, ook steunt 
op een stevig conceptueel fundament. 

 

Huidige situatie 

We werken met uitzondering van rekenen zonder methodes. Leerkrachten werken met vooraf 
bepaalde doelen op basis van de kerndoelen en deze zijn per dag zichtbaar in de klas. De invloed van 
het kind op de keuzes van de doelen, of de volgorde van aanbieden daarvan is nog te beperkt om te 
voldoen aan fase 4. De verbeterruimte daarvoor vind je in onze onvoldoende voor didactisch 
handelen. In dit punt zit exact onze tekortkoming. Hiervoor is een apart plan.  
 
Met betrekking de fase waarin de Schelp zich bevind is het beeld niet eenduidig vast te legen in 1 
enkele fase. We halen op sommige vlakken fase 2 en op andere fase 1 of 3. Fase 4 wordt op de 
Schelp nog niet behaald. De meting eind schooljaar 2018-2019 is als volgt: 
 
Deelgebied Fase Opmerkingen  
 
Doelen / Leerlijn II<>III Geen methodes meer, vormen nog wel basis voor doelen.  
 
Leerstof / verwerking II <> III We zien beide varianten op school. Individuele verschillen 
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Instructie / zelfstandig (ver)werken II Beschrijving komt overeen met onze werkelijkheid 
 
 
Lesmateriaal/ rol ICT I Op de Schelp zijn erg weinig iPads / PC's aanwezig. Ook learning  
 analytics worden nog onvoldoende toegepast.  
 
Een aantal jaren geleden is de interesse gewekt voor het E.G.O.-concept en is er een begin gemaakt 
om het concept handen en voeten te geven in de praktijk. Dat is nog niet op het gewenste niveau. 

 

Uiteindelijk gewenste situatie 

In 2023 bieden we voor alle vakken gepersonaliseerd leren aan in minimaal fase 4.  
Op De Schelp worden de leerlijnen taal ingezet als passend bij EGO onderwijs. 
Op De Schelp wordt Gynzy ingezet als digitaalleermiddel passend bij EGO onderwijs. 

 

Doelen voor dit jaar 

 

1. Binnen de groepen 3 t/m 8 wordt Gynzy ingezet als digitaalleermiddel. 
2. Leerlingen van groep 2 werken met Gynzy ter oriëntatie en voorbereiding op groep 3 
3. De inzet van vrije teksten wordt kortgesloten en vastgelegd. 
4. Er wordt een keuze gemaakt voor een leerlijn taal passend bij EGO-onderwijs. 
5. Er worden spellingcursussen aangeboden passend bij EGO-onderwijs. 

 

Doelen tot de herfstvakantie: 
- Gynzy wordt ingezet voor taal, spelling en rekenen. De gemaakte afspraken hierover zijn vastgelegd. 
- Er is een behoeften enquête ingevuld om te kijken waar de behoefte ligt voor scholing vanuit Gynzy. 
 

Haalbaarheidsfactoren 

Gynzy is aangeschaft 
Alle medewerkers hebben 1 of meerdere webinars gevolgd van Gynzy. 
Binnen Primenius zijn er verschillende medewerkers die ons verder kunnen opleiden om Gynzy 
passend in te zetten. 

 
Tijdsplanning 

september Scrumevaluatie 1 Team 

oktober Scrumevaluatie 2 Team 

november Scrumevaluatie 3 Team 

december Scrumevaluatie 4 Team 

januari Scrumevaluatie 5 Team 
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Verbeteren 
Onderwijs  |  Gepersonaliseerd leren 

REKENONDERWIJS (De Schelp biedt 2023 gepersonaliseerd leren aan 

in minimaal fase 4 zoals beschreven in de notitie "Gepersonaliseerd 

leren") 

Aanleiding voor dit project 

Op de Schelp is het beeld van waar we ons in het 4 fasen model bevinden, diffuus. Sommigen 
onderwerpen in fase 2 en anderen weer in fase 1 of 3. Fase 4 halen we nog niet. We hebben dus nog 
stappen te zetten om dit punt verder te ontwikkelen richting fase 4 zoals beschreven in de notitie 
Gepersonaliseerd leren. 
De resultaten van het rekenonderwijs laten een achteruitgang zien. Het aanbod en de strategiekeuze 
is onvoldoende op elkaar afgestemd. 

 

Huidige situatie 

We werken met uitzondering van rekenen zonder methodes. Hoewel de methode wordt gebruikt, 
zien we dat er te weinig onderlinge afstemming is op het gebied van aanbod en strategiekeuze. 
 
Leerkrachten werken met vooraf bepaalde doelen op basis van de kerndoelen en deze zijn per dag 
zichtbaar in de klas. De invloed van het kind op de keuzes van de doelen, of de volgorde van 
aanbieden daarvan is nog te beperkt om te voldoen aan fase 4. De verbeterruimte daarvoor vind je in 
onze onvoldoende voor didactisch handelen. In dit punt zit exact onze tekortkoming. Hiervoor is een 
apart plan.  
 
Met betrekking de fase waarin de Schelp zich bevind is het beeld niet eenduidig vast te legen in 1 
enkele fase. We halen op sommige vlakken fase 2 en op andere fase 1 of 3. Fase 4 wordt op de 
Schelp nog niet behaald. De meting eind schooljaar 2018-2019 is als volgt: 
 
Deelgebied Fase Opmerkingen  
 
Doelen / Leerlijn II<>III Geen methodes meer, vormen nog wel basis voor doelen.  
 
Leerstof / verwerking II <> III We zien beide varianten op school. Individuele verschillen 
 
 
Instructie / zelfstandig (ver)werken II Beschrijving komt overeen met onze werkelijkheid 
 
 
Lesmateriaal/ rol ICT I Op de Schelp zijn erg weinig iPads / PC's aanwezig. Ook learning  
 analytics worden nog onvoldoende toegepast.  
 
Een aantal jaren geleden is de interesse gewekt voor het E.G.O.-concept en is er een begin gemaakt 
om het concept handen en voeten te geven in de praktijk. Dat is nog niet op het gewenste niveau. 

 

Uiteindelijk gewenste situatie 
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In 2023 bieden we voor alle vakken gepersonaliseerd leren aan in minimaal fase 4.  
 
Op De Schelp wordt ervaringsgericht onderwijs geboden passend bij de school en de populatie. 
Hierbij focussen wij ons op de processen van de leerlingen met daarbij de kwaliteitsindicatoren 
welbevinden en betrokkenheid als kompas dienen. De processen worden naast de producten, de 
leeropbrengsten geplaatst. We vertrekken vanuit de veronderstelling dat een hoge betrokkenheid 
(deep-level-learning) leidt tot intrinsieke motivatie en daardoor uiteindelijk hogere leeropbrengsten 
op het gebied van rekenen. 

 

Doelen voor dit jaar 

 

1. In elke groep wordt er volgens een instructiemodel rekenen aangeboden. 
2. Er is een strategiekeuze gemaakt en vastgelegd. 
3. Er is een keuze gemaakt wat betreft het aanbod van het rekenonderwijs. 
4. Afspraken worden vastgelegd in de kwaliteitskaart Rekenen. 

 

Doelen t/m herfstvakantie: 
Er zijn afspraken gemaakt over: 

1. Beredeneerd aanbod rekenen. 
2. Lesopbouw: hoe ziet een goede rekenles eruit? 
3. Aanbod voor niveauverschillen? 
4. Groepsoverstijgend rekenen 

 

 

 
Tijdsplanning 

september Evaluatie rekenen 1 Team 

oktober Evaluatie rekenen 2 Team 

november Evaluatie rekenen 3 Team 

december Evaluatie rekenen 4 Team 

januari Evaluatie rekenen 5 Team 

Verbeteren 
Onderwijs  |  Zicht op ontwikkeling 

HERSTELOPDRACHT: ZICHT OP ONTWIKKELING. In 2023 scoort de De 

Schelp op gebied van zicht op ontwikkeling een goed binnen ons 

eigen kwaliteitssysteem. 

Aanleiding voor dit project 
Het Zicht op ontwikkeling (OP2) op is onvoldoende. De school heeft een onderwijs-en 
leerlingvolgsysteem, maar analyseert de gegevens gebrekkig en zoekt onvoldoende naar 
verklaringen. De leraren moeten diepgaander onderzoeken hoe zij de 
leerlingen die problemen hebben met leren beter kunnen begeleiden. Het is belangrijk dat zij hierbij 



RKB de Schelp Schooljaarplan 2020 - 2021 11 

ondersteuning inzetten die aansluit bij de leerbehoefte van de leerlingen. Omdat de doorgaande 
ontwikkeling van de leerlingen op De Schelp niet genoeg is geborgd, voldoet de school niet aan de 
artikel 8, eerste lid WPO. 
 
Bovenstaand stuk komt uit het inspectierapport Dit is de aanleiding voor deze herstelopdracht. 
 
Daarnaast hebben we tijdens het inspectiebezoek onze eigen analyse gepresenteerd aan de 
inspectie. Op basis van zicht op ontwikkeling kwamen wij zelf al tot de conclusie dat deze 
onvoldoende zou zijn. De inspectie heeft dat op deze dag bevestigd. Kinderen zijn niet goed in beeld 
en dit zorgt ervoor dat er niet structureel wordt gehandeld naar de ondersteuningsbehoefte van de 
kinderen. 
 

Huidige situatie 

Het systematisch volgen van de ontwikkeling van leerlingen is achterop geraakt. Dat komt onder 
andere door wisselingen in directie en interne begeleiding. Hierdoor waren de afgelopen jaren niet 
alle leerlingen voldoende in beeld. Er zijn groepsnotities, hulpplannen en eigen leerlijnen, maar hier 
zijn geen eenduidige afspraken over gemaakt binnen het team.  
In logboeken zien we te weinig afstemming op de behoefte van de leerlingen, evaluatie en 
vervolgacties. 
De aandacht moet nu gericht gaan worden op het goed analyseren, aanbieden van een passend 
aanbod en het plannen van vervolgacties. De analyse hiervan zal als nieuwe , stevige basis gelden 
voor het verder handelen op het gepersonaliseerd aanbod in de groep. Er wordt op dit moment 
gewerkt met gerichte groepsdoelen in combinatie met individuele doelen per kind. De weekplannen 
zijn hier ook al deels op aangepast. 
 
We hebben al een aantal stappen gezet en zijn nu toe aan het implementeren van een stevige 
analyse op groeps- en kindniveau op basis van de LVS toetsen. Dit staat in de kinderschoenen, We 
moeten hier vervolgens op gaan handelen en per bepaalde periode (vakantie tot vakantie) evalueren 
en bijstellen. 

 

Uiteindelijk gewenste situatie 

Op de Schelp hebben we voldoende zicht op de ontwikkeling van onze leerlingen. 
We werken met een vaste structuur waarin we van vakantie tot vakantie ons aanbod plannen, onze 
instructies plannen en dit gepersonaliseerd aanbieden in de groepen. 
We werken met groepsdoelen waarin we verdieping aanbrengen om op individueel niveau aan te 
sluiten op de ontwikkeling van ieder kind. 
We evalueren onze handelingen volgend de PDCA cyclus en noteren onze bevindingen.  

 

Doelen voor dit jaar 

De Schelp scoort een voldoende op het gebied van zicht op ontwikkeling. 
Hiervoor hebben we de volgende afspraken gemaakt: 

1. Start van het schooljaar worden er gouden gesprekken gevoerd met ouder-kind-leraar om 
afspraken te maken en behoeften en verwachtingen met elkaar af te stemmen. 

2. Gedurende het schooljaar worden er huisbezoeken afgelegd in de volgende groepen: 
instroom, groep 3 en groep 6 
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3. Voor elke groep is er een groepsnotitie met werkplan voor alle vakgebieden + sociaal 
emotionele ontwikkeling die loopt van vakantie tot vakantie. 

4. Er is een ritmische weekplanning zichtbaar in de groepsmap die aansluit op het werkplan van 
de groepsnotitie. 

5. LOVS toetsen en sociaal emotionele metingen worden gemaakt en gezamenlijk besproken. 
6. Voor leerlingen die op een signaallijn staan wordt een HP geschreven. Deze wordt 1x per 

handelingsperiode door de leraar geëvalueerd. 
7. Voor leerlingen met een ontwikkelingsachterstand > 10 dle wordt i.o.m. MIB en 

orthopedagoog een OPP geschreven. Deze wordt 1x per handelingsperiode door de leraar 
geëvalueerd. 

8. 1x per 2 weken wordt er met elke leerling een leergesprek gehouden.  
9. Er is een portfolio systeem gekozen. 

Bovenstaande documenten zijn op elkaar afgestemd en vormen gezamenlijk de basis voor een goede 
zicht op ontwikkeling en het handelen daarop gericht op de basisvakken. 
 
Doelen tot de herfstvakantie: 

1. Start van het schooljaar worden er gouden gesprekken gevoerd met ouder-kind-leraar om 
afspraken te maken en behoeften en verwachtingen met elkaar af te stemmen. 

2. Er is een ritmische weekplanning zichtbaar in de groepsmap die aansluit op het werkplan van 
de groepsnotitie. 

3. OVS toetsen en sociaal emotionele metingen worden gemaakt en gezamenlijk besproken. 
4. Voor elke groep is er een groepsnotitie met werkplan voor alle vakgebieden + sociaal 

emotionele ontwikkeling die loopt van vakantie tot vakantie. 
 

 

Verbeteren 
Identiteit  |  Identiteit 

CONTACT MET OUDERS: Ouder ervaren ons als school waar aandacht 

is voor de mens als geheel 

Aanleiding voor dit project 

Op onze school is er aandacht voor de mens als geheel. We willen kinderen als geheel zien. Kinderen 
zijn naast leerling veel meer. Hiervoor willen wij de gouden driehoek: school-ouders-kind gaan 
inzetten om een totaal beeld van een kind te krijgen. Als je een leerling echt kent kunt je gaan 
personaliseren. We merken dat de openheid vanuit school beter kan. Daarnaast willen hebben wij 
met ouders contact over een kind. We willen het kind hierbij betrekken. 

 

Huidige situatie 

We zien kinderen en hun achtergrond. We willen beter worden in de vertaling naar onze schoolse 
praktijk. We willen niet kijken maar zien. Daarin zijn verbeteringen mogelijk. De rol van ouders en 
met name de samenwerking met school speelt hierbij een belangrijke rol. De ouderbetrokkenheid is 
wisselend. 

 

Uiteindelijk gewenste situatie 
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Het team medewerkers, alle leerlingen, ouders/verzorgers maken samen de Schelp. Er wordt een 
gezamenlijke inhoud gegeven aan het verhaal van de school. Samen met de omgeving vormen we 
een eenheid. Samen staan we voor onze Schelp. 
Dit doen we door te zien in plaats van kijken. Observaties omzetten in aangepast gedrag. In gesprek 
zijn met ouders en kind over belemmeringen en motiverende factoren. Wat zien wij, wat zien ouders, 
wat vindt het kind zelf en wat ervaart het kind zelf.  
 
In 2023 zijn er vanuit gelijkwaardigheid gesprekken met een open en growth mindset gericht op de 
ontwikkeling van het kind. 
Het educatief partnerschap zien we terug in de driehoek ouder-kind-school. Ouders zijn betrokken bij 
de ontwikkeling van het eigen kind. Er zijn ouder/kindgesprekken en bij de start van het jaar hebben 
we gouden gesprekken. 
 
We maken ouders deelgenoot van de ontwikkeling van de school. Door regelmatig 
informatiebijeenkomsten te organiseren waarin wij voorlichten of ouders op een andere manier 
meenemen. 

 

Doelen voor dit jaar 

 

1. Er is een duidelijke structuur in de organisatie van ouder/kindgesprekken. 
2. Ouders hebben inzicht in de ontwikkeling van hun kind. 
3. Ouders worden meegenomen in de ontwikkeling van de school en zijn betrokken bij de 

activiteiten die daarbij georganiseerd worden. 
 

Doel tot de herfstvakantie: 
1. Er zijn afspraken gemaakt en vastgelegd over ouder/kindgesprekken n.a.v. de Gouden 

gesprekken. 
 

 

Meetbare resultaten 

 

1. Er is een visie op het ouder/kindcontact. Deze staat einde schooljaar beschreven in een 
kwaliteitskaart. 

2. Ouders geven aan dat ze weten waar hun kind staat in de ontwikkeling. 
3. Wij hebben ouders minimaal 3x per schooljaar geïnformeerd over de ontwikkelingen van de 

school. 
4. Ouders zijn betrokken bij de activiteiten op school. 

 

Uren 

Teambijeenkomsten 
Gesprekken met geledingen 
Gesprekken met ouders 
Ouderavonden om te informeren en geïnformeerd te worden. 
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Tijdsplanning 

september Gouden gesprekken Team 

september Informatieavond van elke groep Team 

oktober Ouderavond 1 Directie 

februari Ouder/kindgesprekken Team 

maart Ouderavond 2 Directie 

juni Ouder/kindgesprekken Team 

juni Ouderavond 3 Directie 

Verbeteren 
Personeel  |  Ontwikkeling 

PERSONELE ONTWIKKELING: Medewerkers ervaren professionele 

ruimte en nemen zelf verantwoordelijkheid voor hun eigen 

ontwikkeling, gepresenteerd in een portfolio.  

Aanleiding voor dit project 

We willen bereiken dat medewerkers plezier in hu werk hebben. Daarvoor zullen ze zich moeten 
blijven ontwikkelen. Achter ontwikkelingen aanlopen frustreert. Dat moet worden voorkomen. Het 
initiatief ligt bij de medewerkers zelf. Een leven lang leren is een motto dat we uitdragen. 

 

Huidige situatie 

Sommige leerkrachten zijn regelmatig bezig om zich te verrijken met kennis en vaardigheden. Niet 
iedereen is de afgelopen even actief. De afgelopen jaren is er onvoldoende aandacht besteed aan de 
gesprekkencyclus. 
Er heeft scholing plaats gevonden op zowel team- als individueel. Dit is te weinig in samenhang 
gegaan. Kennis is bij de individuele medewerker gebleven en niet gedeeld zodat de organisatie er te 
weinig van heeft geprofiteerd. 
Alle medewerkers hebben toegang tot MOOI-onderwijs. In dit systeem kunnen de leerkrachten hun 
eigen ontwikkeling bijhouden. Op dit moment wordt dit nog niet voldoende gedaan. 

 

Uiteindelijk gewenste situatie 

Er vinden regelmatig gesprekken plaats tussen directie en medewerker. Medewerkers denken na 
over hun eigen ontwikkeling en die van de school. Elke medewerker is eigenaar van hun eigen 
leerproces en laat binnen MOOI-onderwijs de eigen ontwikkeling zien. Iedereen is hier zelf 
verantwoordelijk voor en nemen deze ook. 

 

Doelen voor dit jaar 

 

1. Er worden regelmatig gesprekken gevoerd met elke medewerker. 
2. Elke medewerker wordt 1x per 6 weken bezocht door de directie of de MIB'er. 
3. Gesprekken worden door de medewerker vastgelegd in MOOI-onderwijs. 
4. In ontwikkelgesprekken wordt de professionele ontwikkeling van de leerkracht vastgelegd. 
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Meetbare resultaten 

- Gesprekkencyclus wordt vastgelegd in de jaarplanning. 
- MOOI-onderwijs wordt door de medewerker gevuld en bijgehouden. 

 

Haalbaarheidsfactoren 

- Planning ontwikkelgesprekken via de klok van MOOI-onderwijs. 

 
Tijdsplanning 

september Groepsbezoeken + gesprekken met elke medewerker 1 Directie 

november Groepsbezoeken + gesprekken met elke medewerker 2 Directie 

januari Groepsbezoeken + gesprekken met elke medewerker 3 Directie 

maart Groepsbezoeken + gesprekken met elke medewerker 4 Directie 

mei Groepsbezoeken + gesprekken met elke medewerker 5 Directie 

Verbeteren 
Organisatie  |  Samenwerking 

We hebben samenwerkingspartners in onze regio en (ver) daarbuiten 

Aanleiding voor dit project 

De Schelp wil deel uit maken en actief bijdragen aan haar omgeving. Dat geeft een goede uitstraling 
in het dorp en biedt kansen om te groeien op allerlei gebied. 
Wij willen onze leerlingen geven wat ze nodig zijn. Dat kan zijn extra ondersteuning op het gebied 
van taal, meerbegaafdheid e.d. 

 

Huidige situatie 

De Schelp participeert in lokale netwerken van gemeentelijk tot scholenoverleg. We maken verder 
deel uit van cultuurnetwerken, kerkelijke netwerken en netwerken die te maken hebben met zorg. 
Wij hebben nog te weinig aansluiting bij onderwijsprojecten die door collega stichtingen zijn opgezet 
dan wel zelf, dan wel i.s.m. de gemeente dan wel met het VO.  

 

Uiteindelijk gewenste situatie 

We willen bereiken dat de Schelp deel uitmaakt van netwerken van partijen die bijdragen aan de 
ontwikkeling van PO en leerlingen. Maar tevens willen we samenwerken met partijen die zich 
inzetten voor de ontwikkeling van de leefomgeving. We missen echter nog gebieden. 
De school heeft aansluiting bij onderwijsnetwerken zodat onze leerlingen bij behoefte mee kunnen 
doen: 

• in groep 8 meedraaien in de praktijkklas op het VO zodat zij een gezond aanbod krijgen 
tussen praktijk en theorie. 
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•  in de taalklas wanneer er onvoldoende kennis van de Nederlandse taal is zodat zij 
gedeeltelijk naar de taalklas kunnen en gedeeltelijk op de Schelp hun onderwijs krijgen. 

• aanbod meerbegaafdheid dat aangeboden wordt binnen het PO 't Hogeland. 
 

Doelen voor dit jaar 

 

1. Primenius neemt deel aan overleggen ter bevordering van de samenwerking met het PO en 
VO zodat onze leerlingen ook kunnen profiteren van het aanbod dat er nu gegeven wordt. 

2. Leerlingen nemen, wanneer nodig, deel aan: taalklas, praktijkklas in groep 8 en 
meerbegaafdheidsgroep. 

 
Tijdsplanning 

september Directie + MIB hebben een gesprek met de gemeente ter 
oriëntatie. 

Directie 

oktober Overleg met de PO scholen in de gemeente Directie 

Ontwikkelen 
Overig  |  Leerlingenaantal 

Profileren RKB de Schelp 

Aanleiding voor dit project 

We hebben afgesproken dat scholen van Primenius minimaal gelijke leerlingaantallen willen 
behouden. De Schelp wil dat bereiken door met een positieve grondhouding, ingegeven door onze 
Katholieke achtergrond, ons te onderscheiden van de andere scholen. 

 

Huidige situatie 
De scholen binnen Uithuizen hebben geen van allen een onderscheidende propositie. Er zijn met 
name cultuurverschillen. Ouders geven op de vraag waarom ze hebben gekozen voor de Schelp ook 
nauwelijks redenen op die we hebben kunnen beïnvloeden. (heb zelf, of partner, ook op de Schelp 
gezeten, buurkinderen/vriendjes gaan ook, dichtbij etc). 
Uiteraard is de voorwaarde dat ons onderwijs van goed niveau is. Daar werken we hard aan en zal 
ook de gehele planperiode inzet blijven van onze ontwikkeling.  
 

Uiteindelijk gewenste situatie 

Uiteraard houden we de ouders die kiezen om bovengenoemde redenen graag vast. Maar willen dat 
ouders ook gaan kiezen om meer actieve redenen. Zoals een positieve sfeer, goed omgangsvormen, 
kansrijk onderwijs, slimme samenwerking met de omgeving. Daarin moeten we meer opvallen. 
Overigens is het niet onze intentie om marketingcampagnes etc. te starten. Onze intrinsieke kwaliteit 
moet overtuigend zijn en aantrekkelijk voor ouders. Omdat is een de basis met zijn van deze school 
heb ik het in alle jaren op de planning gezet.  

 

Doelen voor dit jaar 

- De visie van de Schelp is zicht- en voelbaar in het gebouw. 
- De identiteit van de Schelp is zicht- en voelbaar in het gebouw. 
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- De website en Facebook zijn up-to-date. 
- Profilering van de school 

 

Meetbare resultaten 

- De website en Facebook zijn up-to-date. 
- De aankleding van het gebouw is passend bij de visie en identiteit van de school. 

 

Haalbaarheidsfactoren 

- Budget/schenking van de Parochie 
- Groep actieve ouders 

 

Uren 

- Visieontwikkeling 15-20 uur 
- Visie zichtbaar maken in de school door werkgroep gekoppeld aan identiteit: 80 uur 
- Profilering van de school door advertenties, flyer, poster, schoolgids ed: 40 uur 

 

Budget 

- Visieontwikkeling: 
- Visie zichtbaar maken in de school door werkgroep gekoppeld aan identiteit: €50.000,- (schenking) 
- Profilering van de school door advertenties, flyer, poster, schoolgids ed: 40 uur €1500,- 

 
 


