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Jaarplan 2021-2022  

  A.  Meer onderwijs om bij groepen lln. kennis en vaardigheden bij te spijkeren. 

Beleidsterrein 

A1. Voor- en vroegschoolse interventies & B2. Individuele instructie, B3. Instructie in kleine groepen, 

E2(Extra) inzet van personeel en ondersteuning 

Uitgangssituatie 

Op onze school stromen veel leerlingen in die een andere thuistaal hebben of die komen een taalarme 
thuissituatie. Zij komen vaak de school binnen met een kleine woordenschat en begrip van de Nederlandse 
taal. Onderwijsassistent LOGO 3000 werkt ook bij de peuters zodat deze kinderen met een grotere 
woordenschat instromen in groep 1. 

Gewenste situatie (concreet doel in 
termen van zichtbaar resultaat) 

De onderwijsassistent die de het woordenschatonderwijs bij de groepen 1 en 2 ondersteund met LOGO 
3000 gaat ook werken met groepjes peuters 3 maanden voor zij instromen in groep 1 zodat deze kinderen 
met een grotere woordenschat instromen in groep 1. De woordenschat van de instromende leerlingen 
wordt gemeten met de TAK-toets. 

Planning verbeteractiviteiten (hoe) Volgens rooster, in kleine groepjes. 

Evaluatie (wanneer) In teamoverleg evalueren o.l.v. onderbouwcoördinator. 

Borging (hoe) 
Maandelijks overleg tussen groepsleerkrachten groep 1, Pedagogisch medewerkers WASKO en 
onderwijsassistent. 

Eigenaar (wie) en betrokkenen MT, groepsleerkrachten groep 1 en Pedagogisch medewerkers WASKO. 

Consequenties voor scholing N.v.t. 

Tijdsinvestering  Tijdelijke uitbreiding 0,3 FTE vanaf 1 januari 2022 – 31 december 2022. 

Gerealiseerde kosten € 13.920 

  

Beleidsterrein A2. Uitbreiding onderwijstijd & B2. Individuele instructie, B3. Instructie in kleine groepen 

Uitgangssituatie 

Huiswerkbegeleiding voor leerlingen van groep 5 t/m 8. In de lockdown hebben we ervaren dat de 
begeleiding van ouders heel divers is wat voor kansongelijkheid zorgt waar het gaat om werk dat de 
leerlingen thuis moeten doen. Via huiswerkbegeleiding willen we kleine groepjes kinderen hulp bieden bij 
het leren van toetsen, spreek- en nieuwsbeurten voorbereiden, het maken van werkstukken e.d. Deze 
begeleiding is speciaal voor de leerlingen die vanuit de thuissituatie weinig ondersteuning op dit gebied 
kunnen krijgen. 

Gewenste situatie (concreet doel in 
termen van zichtbaar resultaat) 

Er is een stijgende lijn te zien in de cijfers van de methodegebonden toetsen en de spreekbeurten van de 
leerlingen waarbij we gesignaleerd hebben dat zij onvoldoende gerichte thuisbegeleiding krijgen. 

Planning verbeteractiviteiten (hoe) Woensdagmiddag tussen 13.00  en 15.00 uur. 

Evaluatie (wanneer) Evalueren in teamvergadering en met de groepsleerkrachten. 



Borging (hoe) Maandelijks overleg tussen huiswerkbegeleider en leerkracht. 

Eigenaar (wie) en betrokkenen Leerkrachten, MT en huiswerkbegeleider. 

Consequenties voor scholing N.v.t. 

Tijdsinvestering  Woensdag 13.00 tot 15.00 uur 1 oktober 2021 tot 1 juni 2022. 

Gerealiseerde kosten € 4120 + € 270 (reiskosten) 

  

Beleidsterrein A2. Uitbreiding onderwijstijd & C1. Interventies gericht op het welbevinden van de leerlingen   

Uitgangssituatie 

Dramalessen gericht op welbevinden. Tijdens en na de lockdown hebben we ervaren dat leerlingen het 
soms moeilijk vinden om hun angsten en gevoel van onveiligheid te uiten. Op dinsdag van 15.15 tot 16.30 
uur worden dramalessen verzorgd op sociaal/emotioneel gebied, voor de groepen 3 t/m 8, in blokken van 
4/6 weken. Alle kinderen mogen hier aan meedoen; leerlingen worden hier per groep voor uitgenodigd. 

Gewenste situatie (concreet doel in 
termen van zichtbaar resultaat) 

Tenminste 90% van onze leerlingen voelt zich veilig, dit zien we terug in de leerlingtevredenheidsenquête 

van Vensters en Op School 

Planning verbeteractiviteiten (hoe) De dramadocent werkt een plan uit in overleg met de groepsleerkracht. 

Evaluatie (wanneer) Na elk blok en einde jaar tijdens de evaluatie van Zien, Op School & Vensters. 

Borging (hoe) Tijdens teamvergadering en MT-overleg wordt de voortgang besproken. 

Eigenaar (wie) en betrokkenen Dramadocent, groepsleerkracht, MT. 

Consequenties voor scholing N.v.t. 

Tijdsinvestering  Dinsdag 2 uur p/week 1 augustus 2021 t/m 31 juli 2022 

Gerealiseerde kosten € 2320 

  

 C. Sociaal- emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen 

Beleidsterrein 
C1. Interventies gericht op het welbevinden van de leerlingen & F1. Interventies gericht op faciliteiten en 
randvoorwaarden 

Uitgangssituatie 

Door het gebruik van het programma “Op School” van Harry Janssens krijgen we meer zicht op hoe 
individuele leerlingen de vragen beantwoorden. Op deze manier kunnen we met kinderen het gesprek aan 
te gaan die zich niet veilig voelen en kunnen we de juiste interventies uitzetten wanneer dit nodig is  

Gewenste situatie (concreet doel in 
termen van zichtbaar resultaat) 

Tenminste 90% van onze leerlingen voelt zich veilig, dit zien we terug in de leerlingtevredenheidsenquête 
van Vensters en Op School 

Planning verbeteractiviteiten (hoe) In november/december en april worden de tevredenheid enquêtes ingevuld, gevolgd door gesprekken. 



Evaluatie (wanneer) Einde jaar tijdens de evaluatie van Zien & Vensters. 

Borging (hoe) Wordt opgenomen in de Toetskalender. 

Eigenaar (wie) en betrokkenen Leerkracht, IBer en MT. 

Consequenties voor scholing Introductie bijeenkomst. 

Tijdsinvestering  2 maal per jaar invullen en een handelingsplan maken. 

Gerealiseerde kosten € 350 

  

Beleidsterrein C2. Sportieve activiteiten 

Uitgangssituatie 
Gymlessen die gegeven worden door een vakleerkracht. Gymlessen waarin ook aandacht is voor de 
sociaal emotionele ontwikkeling door vakleerkracht van de Move Academy. 

Gewenste situatie (concreet doel in 
termen van zichtbaar resultaat) 

Tenminste 90% van onze leerlingen voelt zich veilig, dit zien we terug in de leerlingtevredenheidsenquête 
van Vensters en Op School 

Planning verbeteractiviteiten (hoe) 1 maal per week, lessen op vrijdag voor de groepen 3 t/m 8. 

Evaluatie (wanneer) Einde jaar tijdens de evaluatie van Zien & Vensters. 

Borging (hoe) Tijdens teamvergadering en MT gesprekken wordt de voortgang besproken. 

Eigenaar (wie) en betrokkenen Leerkrachten, MT en Move Academy. 

Consequenties voor scholing N.v.t. 

Tijdsinvestering  Vrijdag gymlessen aan groepen 3 t/m 8. 

Gerealiseerde kosten € 10.811,40 

  

Beleidsterrein C3. Cultuureducatie 

Uitgangssituatie 

Elke groep een extra lessen NME centrum de Hooizolder. Op onze school stromen veel leerlingen in die 
een andere thuistaal hebben of die komen een taalarme thuissituatie. Zij komen vaak de school binnen met 
een kleine woordenschat en begrip van de Nederlandse taal. Wij willen de woordenschat en de kennis van 
de wereld bij onze leerlingen vergroten. De lessen op De Hooizolder leveren hierbij een grote bijdrage en 
kunnen de leerlingen profiteren van de leerrijke omgeving van het NME centrum. 

Gewenste situatie (concreet doel in 
termen van zichtbaar resultaat) 

Er is een stijgende lijn te zien in de cijfers van de methodegebonden toetsen en citotoetsen voor begrijpend 
lezen en woordenschat. 

Planning verbeteractiviteiten (hoe) Volgens rooster twee schooltijden. 

Evaluatie (wanneer) Einde schooljaar, M & E toetsen woordenschat en begrijpend lezen. 



Borging (hoe) Tijdens teamvergadering en MT gesprekken wordt deze interventie besproken. 

Eigenaar (wie) en betrokkenen MT en leerkrachten. 

Consequenties voor scholing N.v.t. 

Tijdsinvestering  Elke groep 2 schooltijden. 

Gerealiseerde kosten Kosten lessen Hooizolder. 

  € 3500 

  

 

Beleidsterrein C3. Cultuureducatie 

Uitgangssituatie 

Muzieklessen gegeven door een muziekdocent. Door middel van muziek willen we de woordenschat, de 
kennis van de wereld bij onze leerlingen vergroten. Ritme, klanken en melodie dragen bij aan een goede 
taal/spraakontwikkeling. 

Gewenste situatie (concreet doel in 
termen van zichtbaar resultaat) 

Er is een stijgende lijn te zien in de cijfers van de methodegebonden toetsen en citotoetsen voor begrijpend 
lezen en woordenschat. 

Planning verbeteractiviteiten (hoe) Volgens rooster in elke groep 24 lessen. 

Evaluatie (wanneer) Einde schooljaar, M & E toetsen woordenschat en begrijpend lezen. 

Borging (hoe) Tijdens teamvergadering en MT gesprekken wordt deze interventie besproken. 

Eigenaar (wie) en betrokkenen MT, leerkrachten en SOC (Servicebureau Onderwijs & Cultuur). 

Consequenties voor scholing N.v.t. 

Tijdsinvestering  24 lessen van 1 uur per groep. 

Gerealiseerde kosten €15.997,50 

    

  



  F. Faciliteiten en randvoorwaarden 

Beleidsterrein F1. Interventies gericht op faciliteiten en randvoorwaarden 

Uitgangssituatie 

In de dagelijkse praktijk lopen we er tegenaan dat er gedurende het jaar behoefte ontstaat materialen te 
willen aanschaffen ten behoeve van woordenschatontwikkeling en/of begrijpend lezen. Bij het opstellen 
van de begroting van het betreffende jaar is daar geen voldoende budget voor gereserveerd. 

Gewenste situatie (concreet doel in 
termen van zichtbaar resultaat) 

Er is voldoende budget on ondersteunende materialen aan te schaffen ter ondersteuning van ons 
woordenschatonderwijs en begrijpend lezen. De woordenschat van de leerlingen wordt verbeterd en wij 
zien een stijgende lijn in de woordenschatontwikkeling, gemeten met de TAK-toets bij de kleuters. In de 
hogere groepen is een stijgende lijn te zien in de cijfers van de methodegebonden toetsen en citotoetsen 
voor begrijpend lezen en woordenschat. 

Planning verbeteractiviteiten (hoe) Stelpost voor materialen t.b.v. woordenschatontwikkeling. 

Evaluatie (wanneer) Einde schooljaar 2022. 

Borging (hoe) N.v.t. 

Eigenaar (wie) en betrokkenen Directie en VVE- & taalcoördinator. 

Consequenties voor scholing N.v.t. 

Tijdsinvestering  Tijd om de juiste materialen te vinden. 

Gerealiseerde kosten Stelpost € 7,500 

  

Beleidsterrein F1. Interventies gericht op faciliteiten en randvoorwaarden 

Uitgangssituatie 

Faciliteren en opleiden Taal/leesspecialist. En door interventies van de taal/leesspecialist we willen het 
woordenschatonderwijs en begrijpend leesonderwijs naar een hoger niveau brengen en zo de resultaten 
van de leerlingen verbeteren. 

Gewenste situatie (concreet doel in 
termen van zichtbaar resultaat) 

Er is een stijgende lijn te zien in de cijfers van de methodegebonden toetsen en citotoetsen voor begrijpend 
lezen en woordenschat. 

Planning verbeteractiviteiten (hoe) 

De Taal/leesspecialist krijgt 1 dagdeel per week om het taal/leesbeleidsplan (waaronder woordenschat en 
begrijpend lezen) uit te werken en in de school uit te zetten. Taal/leesspecialist zal groepsbezoeken 
inplannen om taal/leesactiviteiten in de diverse groepen bij te wonen. 

Evaluatie (wanneer) Einde schooljaar 2022. 

Borging (hoe) Tijdens teamvergadering en MT gesprekken wordt deze interventie besproken. 

Eigenaar (wie) en betrokkenen MT en taal/leesspecialist in opleiding. 

Consequenties voor scholing 5 dagen opleiding. 



Tijdsinvestering  Scholingsuren ( 5 dagen) en Taakuren Taal/leesspecialist (4 uur per week). 

Gerealiseerde kosten 0,1 FT - L10 leerkracht (1 augustus 2021 t/m 31 juli 2022) = € 7720 en € 750 studiekosten. 

    

Beleidsterrein F1. Interventies gericht op faciliteiten en randvoorwaarden 

Uitgangssituatie 

Bibliotheek vernieuwen. Om het woordenschatonderwijs en begrijpend leesonderwijs naar een hoger 
niveau brengen en zo de resultaten van de leerlingen verbeteren willen we inzetten om leesmotivatie. 
Autonoom gemotiveerde lezers lezen omdat ze dat willen, het zijn betrokken lezers, zij lezen frequenter in 
de vrije tijd en beschikken over betere begripsvaardigheden (woordenschat en kijk op de wereld). 
De gewenste situatie is een uitdagende schoolbibliotheek met eigentijdse, aantrekkelijke boeken. 

Gewenste situatie (concreet doel in 
termen van zichtbaar resultaat) 

Leerlingen gaan met meer plezier lezen. Er is een stijgende lijn te zien in de cijfers van de 
methodegebonden toetsen en citotoetsen voor begrijpend lezen en woordenschat. 

Planning verbeteractiviteiten (hoe) 
In samenspreek met de Kinderboekenwinkel komen tot een mooi boeken aanbod en aantrekkelijk uiterlijk 
van de boekenkast. 

Evaluatie (wanneer) Einde schooljaar 2022. 

Borging (hoe) Tijdens teamvergadering en MT gesprekken wordt deze interventie besproken. 

Eigenaar (wie) en betrokkenen Directie en schoolteam. 

Consequenties voor scholing N.v.t. 

Tijdsinvestering  Tijd om de juiste boeken en materialen te vinden. 

Gerealiseerde kosten Stelpost € 10.000 

  

Beleidsterrein F1. Interventies gericht op faciliteiten en randvoorwaarden 

Uitgangssituatie Een vrijwilliger die de bibliotheek netjes en aantrekkelijk houdt, kinderen helpt boeken te kiezen. 

Gewenste situatie (concreet doel in 
termen van zichtbaar resultaat) 

Een opgeruimde, aantrekkelijke schoolbibliotheek waar kinderen met plezier naar toegaan om een boek te 
lenen en te lezen. Het lezen met meer plezier zal leiden tot hogere resultaten in de methodegebonden 
toetsen en citotoetsen voor (begrijpend) lezen, spelling en woordenschat 

Planning verbeteractiviteiten (hoe) Twee vaste ochtenden per week per 1 augustus 2021. 

Evaluatie (wanneer) Einde schooljaar 2022 

Borging (hoe) Vrijwilligers vergoeding opnemen in de reguliere begroting 

Eigenaar (wie) en betrokkenen Directie, schoolteam en vrijwilliger. 

Consequenties voor scholing N.v.t. 



Tijdsinvestering  2 ochtenden per week 

Gerealiseerde kosten € 1.800 

  

Beleidsterrein F3. Digitale technologie 

Uitgangssituatie 

Boekies; het Boekies Plein is een digitale programma waar onderwijsprofessionals hun kennis op peil 
houden op het gebied van leesbevordering, leesplezier en leesmotivatie. De leerling omgeving van 
Boekies zorgt voor leesplezier doordat leerlingen in een kindvriendelijke en gestructureerde omgeving zelf 
boeken kunnen kiezen en lezen die aansluiten bij hun leesniveau en belevingswereld. Voor zwakke lezers 
heeft Boekies functies die hen ondersteunen bij het lezen. 

Gewenste situatie (concreet doel in 
termen van zichtbaar resultaat) 

Het lezen met meer plezier zal leiden tot hogere resultaten in de methodegebonden toetsen en citotoetsen 
voor (begrijpend) lezen, spelling en woordenschat. 

Planning verbeteractiviteiten (hoe) Start september 2021 ter bevordering van leesmotivatie 

Evaluatie (wanneer) Einde schooljaar 2022 

Borging (hoe) Tijdens teamvergadering en MT gesprekken wordt deze interventie besproken. 

Eigenaar (wie) en betrokkenen Directie, Taal/leesspecialist, schoolteam en vrijwilliger bibliotheek 

Consequenties voor scholing Online vaardigheidstraining voor 2 deelnemers per school 

Tijdsinvestering  Licenties voor onbeperkt gebruik binnen school 

Gerealiseerde kosten € 2574 (licentie voor 3 jaar) 

  
  



 F3. Digitale technologie 

Beleidsterrein Slimleren 

Uitgangssituatie 
Leerlingen thuis laten oefenen met de leerstof van school waarbij zij directe een  
heldere uitleg krijgen na het geven van een antwoord, zodat zij meteen van eventuele fouten leren. 

Gewenste situatie (concreet doel in 
termen van zichtbaar resultaat) 

In de groepen 5 t/m 8 kunnen leerlingen gebruik maken van het oefenprogramma Slimleren. Met Slimleren 
kun zij voor Rekenen, Taal, Spelling, Engels en Topografie met ieder leerdoel dat op school behandeld is 
aan de slag (op PC, tablet of smartphone). Leerkrachten zetten oefenstof klaar en kunnen dit monitoren. 
Het lezen met meer plezier zal leiden tot hogere resultaten in de methodegebonden toetsen en citotoetsen 
voor rekenen, spelling en woordenschat 

Planning verbeteractiviteiten (hoe) Start aanvang schooljaar, augustus 2021 

Evaluatie (wanneer) Einde schooljaar 2022, de licentie loopt t/m einde schooljaar 2024 

Borging (hoe) Tijdens teamvergadering en MT gesprekken wordt deze interventie besproken. 

Eigenaar (wie) en betrokkenen Leerkrachten, leerlingen en ouders. 

Consequenties voor scholing N.v.t. 

Tijdsinvestering  Thuiswerk voor de leerlingen, leerkrachten zetten oefenstof klaar 

Gerealiseerde kosten € 2400 (licentie voor 2 jaar + 1 jaar extra toegang) 

  

 F3. Digitale technologie 

Beleidsterrein Materialen MMS 

Uitgangssituatie 

Multimediaspecialist gaat 1 middag per week Multimedialessen aan bieden aan groepen leerlingen van 
groep 5 t/m 8. Leerlingen kennis laten maken met Robotica, programmeren, digitaal printen en het maken 
van filmopdrachten. Deze vaardigheden worden gebruik om de o.a. de kennis van de wereld om je heen te 
en de woordschat te vergroten.  

Gewenste situatie (concreet doel in 
termen van zichtbaar resultaat) 

Er is een stijgende lijn te zien in de cijfers van de methodegebonden toetsen en citotoetsen voor begrijpend 
lezen en woordenschat en wereldoriëntatie. . 

Planning verbeteractiviteiten (hoe) Stelpost voor materialen voor lessen Multimedia. 

Evaluatie (wanneer) Einde schooljaar 2022. 

Borging (hoe) Tijdens teamvergadering en MT gesprekken wordt deze interventie besproken. 

Eigenaar (wie) en betrokkenen MT, schoolteam en Multimediaspecialist 

Consequenties voor scholing N.v.t. 



Tijdsinvestering  1 middag per week voor de groepen 5 t/m 8; van 1 oktober tot 1 juni 

Gerealiseerde kosten Stelpost € 2500 

  

 F3. Digitale technologie 

Beleidsterrein Devices 

Uitgangssituatie 

Aanschaf van 45 laptops voor leerlingen zodat we met alle leerlingen in digitale programma’s kunnen 
werken Veel oefenmateriaal is digitaal ook maken we gebruik van divers digitale programma’s om 
achterstanden weg te werken. Wanneer we eventueel weer in Lockdown zouden moeten gaan dan hebben 
voldoende devices om alle leerlingen onderwijs op afstand te kunnen bieden. 

Gewenste situatie (concreet doel in 
termen van zichtbaar resultaat) 

Alle leerlingen hebben de beschikking over een laptop in de groep zodat zij op elk moment digitale 
remediërende en oefenprogramma’s kunnen gebruiken. Er is een stijgende lijn te zien in de cijfers van de 
methodegebonden toetsen en citotoetsen voor begrijpend lezen, spelling, woordenschat en rekenen. 

Planning verbeteractiviteiten (hoe) In gebruikname bij de aanvang van het nieuwe schooljaar, september 2022 

Evaluatie (wanneer) Einde schooljaar 2022. 

Borging (hoe) Tijdens teamvergadering en MT gesprekken wordt deze interventie besproken. 

Eigenaar (wie) en betrokkenen MT, schoolteam en ICTspecialist 

Consequenties voor scholing N.v.t. 

Tijdsinvestering  N.v.t 

Gerealiseerde kosten € 25.000 (45 laptops & laptopkast, inclusief installatie) 

  
  



Beleidsterrein 
G. Overkoepelende interventies op alle scholen van OPOPS                                                                                   
I. OPOPS-academie (professionalisering) 

Uitgangssituatie 

Het schooljaar 2020-2021 is jaar twee van het OPOPS koersplan 2020-2024. Dit jaar staat in het teken van 
professionalisering om door te kunnen groeien naar de ambities die we in 2022-2024 hebben, namelijk ons 
door ontwikkelen naar goed onderwijs waarbij we driedimensionaal onderwijs aanbieden (kwalificatie, 
socialisatie en persoonsvorming). We willen een proces van permanente kwaliteitsverbetering in het 
onderwijs door onszelf ook te verbeteren. We staan nu voor een extra uitdaging omdat we naast de ambitie 
die we geformuleerd hebben in het koersplan, ook de ambities hebben om leerlingen te begeleiden bij het 
tot bloei brengen van hun gaven en talenten, ondanks de Coronacrisis en de gevolgen daarvan voor het 
onderwijs.   

Gewenste situatie (concreet doel in 
termen van zichtbaar resultaat) 

OPOPS is een lerende organisatie die gericht is op ontwikkeling en waarbinnen leren wordt aangemoedigd 
en gefaciliteerd. De OPOPS Academie (e-learning) voorziet in het individueel en team-gebruik met als doel 
professionele ontwikkeling en is verbonden  met de gesprekkencyclus, het Koersplan OPOPS en de 
schoolplannen. 
Voor de OPOPS academie zie je dit terug in de onderstaande resultaten:  
- Alle scholen hebben e-learning scholing gevolgd voor burgerschap. 
- Alle scholen hebben e-learning scholing gevolgd voor begrijpend lezen. 
- Alle scholen hebben e-learning scholing gevolgd voor rekenen. 
- Alle scholen hebben een teamworkshop gevolgd. 
- Iedere medewerker heeft minimaal 1 cursus per schooljaar afgerond. 
- Afspraken over scholing (en de mogelijkheden van de OPOPS Academie) zijn meegenomen in de 
functioneringsgesprekken.  
- De doelen van het jaarplan op de scholen zijn verbonden met het aanbod van de Academie.   

Planning verbeteractiviteiten (hoe) 

De OPOPS academie wordt de komende twee jaar verder ontwikkeld en ingezet.     
 
September 2021: algemene voorlichting/ advies van de E-learning Wizard voor inzet OPOPS Academie. 
Focus op inzet Academie in samenhang met de gesprekkencyclus en jaarplan van de school.  
September 2021: inzet academie in samenhang met de schooldoelen uit het jaarplan  (scholingsplan). 
Oktober- November 2021: uitvoering fg’s met afspraken over scholing vanuit de Academie.  
September – juni 2021: uitvoering scholingen volgens resultaatafspraken (zie hierboven).  
September – juni 2021: uitvoering teamworkshop 
Februari 2021en juni 2021: evaluatie inzet Academie 
Juli/ aug 2021: eventueel bijstellen van plan van aanpak 
 
Schooljaar 2022-2023 verloopt ook volgens bovenstaande planning. Daarnaast zal in 2022-2023 ook 



gekeken worden naar de mogelijkheden van de Academie voor kennisdeling tussen medewerkers en 
scholen op basis van het invullen van profielen.  

Evaluatie (wanneer) 

Via de E-learning OPOPS Academie kunnen wij inzichtelijk maken hoeveel medewerkers per school  
cursussen hebben gevolgd, deze ook hebben afgerond en om welke cursussen het gaat. Daarnaast 
kunnen we in de jaarplannen de samenhang terug zien tussen het aanbod van de Academie en de 
schooldoelen.  
 
Via de E-larning OPOPS Academie kunnen wij inzichtelijk maken hoe het aanbod van de Academie wordt 
gewaardeerd. Daarnaast kunnen we via de functioneringsgesprekken en de jaarplannen inzichtelijk maken 
of het aanbod ook het gewenste effect heeft gehad.   

Borging (hoe) 

Op basis van de evaluatie zal er gekozen worden of we na twee jaar de OPOPS academie verder 
voortzetten en dat we deze uitbreiden met het aanbod om eigen scholingsbijeenkomsten (studiedagen, 
trainingen, workshops, congressen, leerkringen, etc.) toe te voegen.   

Eigenaar (wie) en betrokkenen HR staffunctionaris en de directeuren  

Consequenties voor scholing N.v.t. 

Tijdsinvestering  
Afhankelijk van het afgenomen aanbod.  
25%-50% van de scholingsuren? 

Gerealiseerde kosten 

€ 150,- per medewerker 
180 x € 150,-= €27.000,- per jaar 
Totaal 2 jaar: € 54.000,-  

    

Beleidsterrein 
G. Overkoepelende interventies op alle scholen van OPOPS                                                                                   
II. Focus PO (professionalisering) 

Uitgangssituatie 
Binnen OPOPS werken 7 van de 9 scholen met Focus PO. Deze 7 scholen werken met de huidige versie 
van Focus PO en op één van deze scholen wordt een pilot uitgevoerd met de nieuwe versie Focus PO. 

Gewenste situatie (concreet doel in 
termen van zichtbaar resultaat) 

We hebben de ambities om binnen heel OPOPS te gaan werken met de nieuwe versie van Focus PO. Dit 
zorgt ervoor dat we nog beter opbrengstgericht kunnen werken waarbij we gerichter werken aan het 
behalen van de cruciale doelen door het inzetten van planmatige interventies. Daarnaast kunnen we onze 
opbrengsten beter beoordelen. Om te bepalen of de school een goed uitstroomniveau heeft, zal het 
moeten worden vergeleken met scholen met dezelfde schoolweging. Dit gebeurt nu onvoldoende met de 
OPOPS norm die we hanteren. Met dit traject streven we na dat alle deelnemers ten aanzien van de 
basisvakken rekenen, lezen en taalverzorging een voldoende kennisniveau verworven hebben om met 
Focus PO inhoud te geven aan het sturen op schoolresultaten (vaardigheids- en referentieniveaus) 
middels een passend schoolaanbod, een beschrijving van het didactisch handelen (standaard) en het zicht 



houden op ontwikkeling in een cyclisch werkproces. Voor de schoolleiders en intern begeleiders heeft dit 
doel mede het perspectief van het leidinggeven en vanuit leerkrachten mede het perspectief van het 
handelen. We streven naar een systeem waarin de opbrengsten van de individuele scholen worden 
afgezet tegen de eigen schoolgemiddelden passend bij de schoolweging. Dit is mogelijk in Focus PO. We 
willen gericht werken aan de cruciale doelen en op basis van analyse leerresultaten passende interventies 
inzetten voor het bereiken van de cruciale doelen. Concrete resultaten : - Alle directeuren en ib-ers hebben 
de verkorte masterclass gevolgd. - Op alle scholen wordt er gewerkt met de nieuwe versie Focus PO 
(schoolniveau en groepsniveau)  
- De schoolbesprekingen over de resultaten vinden plaats op basis van Focus PO.  
- De verantwoording over de opbrengsten per school en op stichtingsniveau vinden plaats op basis van 
Focus PO.  
- De effecten van de inzet van de NPO gelden vinden mede plaats (leerresultaten vakgebieden) op basis 
van Focus PO.  
- Er is onderzocht hoe we het individuele niveau Focus PO gaan implementeren.  

Planning verbeteractiviteiten (hoe) 

3 bijeenkomsten van een dag bovenschools gericht op (najaar 2021): 
-  het instellen van het systeem van Focus PO (schoolambities, schoolaanbod etc.). 
- het werken volgens de HELDER kwaliteitscyclus en schoolplannen 
- implementatie, herhaling, borging.  
2 keer een dagdeel voor alle teams (najaar 2021), tweede dagdeel is facultatief: 
- kennis van de referentieniveaus en leerlijnen met cruciale leerdoelen 
- planning van cruciale leerdoelen, vindplaatsen in methodes (parallel: kleuterplanning) 
Het kleuterplanningsgedeelte heeft een voorlichtend karakter en vindt gelijktijdig plaats.  
 
In elke school een schoolbespreking (9x na de toetsing in januari/ februari 2022).  
 
1 x een dag consultatiegesprekken voor vragen uit de scholen (mei 2022) 

Evaluatie (wanneer) 

Na het scholingstraject (maart/april 2022) evalueren we de scholing en de implementatie via de 
reviewgesprekken en in het directeurenoverleg. We kijken naar de resultaten die we behaald hebben en 
wat er nodig is om Focus PO verder te implementeren.  

Borging (hoe) 

Uitvoeren van de Reviewgesprekken 
Uitvoeren van audits 
Handboek Focus PO 

Eigenaar (wie) en betrokkenen Eigenaar en betrokkenen staffunctionaris kwaliteitszorg en platform IB 

Consequenties voor scholing nvt 



Tijdsinvestering  
Scholing: 5 dagen voor directeuren- ib-ers/ 2 dagen voor alle medewerkers 
Implementatie: aansluitend bij huidige werkzaamheden 

Gerealiseerde kosten €34.700,- 

    

Beleidsterrein 
G. Overkoepelende interventies op alle scholen van OPOPS 
III. MMS (professionalisering & innovaties) 

Uitgangssituatie 
Een aantal jaar geleden hebben medewerkers een MMS opleiding gevolgd. Zij hebben tot nu toe hun 
kennis onvoldoende kunnen delen met hun collega's. 

Gewenste situatie (concreet doel in 
termen van zichtbaar resultaat) 

Alle leerkrachten van de school zijn na een periode van vier jaar in staat om hun lessen te verrijken door 
middel van het inzetten van media tijdens instructielessen.  

Planning verbeteractiviteiten (hoe) 

- Workshops per verschillende mediaprogramma's. Elk jaar staan een beperkt aantal programma's op het 
programma. 
- Begeleiden leerkrachten, samen lesvoorbereidingen maken 4 keer per jaar per leerkracht met de 
programma's die dat jaar aangeboden worden. 
- Mediaprogramma's die aangeboden gaan worden zijn: Prowise (een geheel jaar), Canva, Scratch, 
Powerpoint/prezi,  Film als I-movie 

Evaluatie (wanneer) 
Elk jaar wordt geëvalueerd of de programma's in het afgelopen jaar genoeg aan bod zijn geweest. 
Leerkrachten geven middels een enquête aan of zij zich voldoende vaardig voelen met deze programma's. 

Borging (hoe) 

Wanneer programma's voldoende aan bod zijn geweest wordt vastgelegd welke programma's aan bod zijn 
gekomen en wordt er door de MMS-er gecheckt of deze programma's met regelmaat terug komen in de 
lessen.  

Eigenaar (wie) en betrokkenen MMS kenniskring en leerkrachten 

Consequenties voor scholing 
Workshopmomenten inplannen gedurende het schooljaar. 
Eventueel scholing voor MMS medewerker  

Tijdsinvestering  

- Voorbereiding workshops door MMS medewerker 
- 4 momenten van workshops gedurende het jaar van 2 uur 
- Tijd om leerkrachten te begeleiden in het voorbereiden van hun lessen. 

Gerealiseerde kosten 

- Vrij roosteren of eventueel extra taakuren voor MMS medewerker voor Voorbereiding en begeleiding 
leerkrachten 
- Aanschaf boeken voor Scratch, groen doek voor bijvoorbeeld filmopdrachten, Robots als M-bots, 
Beebots, Makie Makie 

    

Beleidsterrein 
G. Overkoepelende interventies op alle scholen van OPOPS 
IV. Burgerschap 



Uitgangssituatie 
In schooljaar 2020-2021 is er op bestuursniveau een start gemaakt met het beleidsplan burgerschap. Op 
Obs De Wilgen  integreren we burgerschap en cultuur omdat er zoveel raakvlakken en overlappingen zijn.    

Gewenste situatie (concreet doel in 
termen van zichtbaar resultaat) 

Het gecombineerde beleidsplan burgerschap en cultuur wordt geïmplanteerd binnen de school. De 
volgende resultaten zijn zichtbaar binnen de school:- gemaakte afspraken zijn terug te vinden in de 
lesroosters van de groepen. - materialen vanuit de beleidsplannen zijn aangeschaft en worden ingezet in 
de groepen.  

Planning verbeteractiviteiten (hoe) Inzet leerlijn burgerschap methode Kwink 

Evaluatie (wanneer) afname Zien voorjaar 2022  

Borging (hoe) Op de bouwoverleggen wordt het een vast agendapunt 

Eigenaar (wie) en betrokkenen IB en Directie 

Consequenties voor scholing nvt 

Tijdsinvestering  20 lessen Kwink en daarnaast de lessen burgerschap van Kwink 

Gerealiseerde kosten Methode Kwink +/- 1250 per jaar 

    

Beleidsterrein 
G. Overkoepelende interventies op alle scholen van OPOPS 
V. Rekenen (leerresultaten) 

Uitgangssituatie 

OPOPS-scholen lopen tegen tegenvallende resultaten op het vakgebied Rekenen aan. Dit is een trend van 
de laatste twee jaren. Het peilingsonderzoek van Peil. Rekenen-Wiskunde einde (s)bo 2018-2019 geeft 
verschillende mogelijke oorzaken waar de achterblijvende rekenresultaten aan toe te schrijven zijn: 
• Achterblijven van resultaten bij ambities is mogelijk het gevolg van onbekendheid van referentieniveaus 
en de bijbehorende ambities; 
• Differentiatie in instructie is meer gericht op rekenzwakke dan op rekensterke leerlingen, met negatieve 
gevolgen voor de ontwikkeling van rekensterke leerlingen; 
• Beter zicht op de rekenontwikkeling speelt mogelijk een rol bij de toename van rekenvaardigheid in het 
bo; 
• Weinig frequent inzetten van uit het hoofd leren als lesactiviteit is mogelijk te verklaren door verschillende 
interpretaties door leerkrachten; 
• Rekencoördinatoren hebben over het algemeen te weinig tijd om hun taak goed uit te voeren en zouden 
baat hebben bij een goed netwerk; 
• Rekenattitude, en daarmee rekenprestaties, zijn mogelijk positief te beïnvloeden door het pedagogisch 
klimaat en afstemming; 
• Verschillen op klasniveau die zorgen voor verschillende prestaties zijn deels toe te schrijven aan 
leerkrachtvaardigheden. 



Om inzicht te krijgen in de oorzaken hiervan dient er een goede analyse plaats te vinden waaraan de 
tegenvallende resultaten bij de OPOPS-scholen toe te schrijven zijn.  
 
De reflectie op de peilingsresultaten leverden gedachten en ideeën op om het onderwijs in rekenen-
wiskunde verder te verbeteren. Uit onderzoek moet blijken of onderstaande ideeën toepasbaar zijn voor 
OPOPS: 
• Geef de rekencoördinator tijd en een stevige positie; 
• Formuleer een visie en ambities als bestuur en als school; 
• Versterk de vaardigheid van leerkrachten in onderwijs rekenen-wiskunde; 
• Geef aandacht aan de bedoeling van rekenonderwijs bij scholing en professionalisering; 
• Maak de referentieniveaus beter zichtbaar; 
• Zorg voor een geaccrediteerde opleiding tot rekencoördinator en scholingsmogelijkheden voor 
leerkrachtenteams; 
• Analyseer de gebruikte lesmethoden en onderscheid de verschillende edities. 

Gewenste situatie (concreet doel in 
termen van zichtbaar resultaat) 

- Iedere OPOPS-school heeft een verbeterplan voor rekenen.  
- Op de resultaten van de tussentijdse toetsen zijn verbeteringen waarneembaar. 
- OPOPS heeft een duidelijke visie en ambitie op rekenonderwijs. 
- Er is een duidelijke omschrijving van de leerkrachtvaardigheden.  
- Op niveau van wat verwacht mag worden 
- Op iedere OPOPS-school is een nulmeting afgenomen. 
- Uit de tussentijdse toetsen (M-2021/2022) is een verbetering zichtbaar. De resultaten  liggen tenminste 
op het niveau wat van de school verwacht mag worden. 

Planning verbeteractiviteiten (hoe) 

- Bijeenkomst kenniskring rekenen - de positie van de rekencoördinator (juni ’21) 
- Nulmeting rekenonderwijs (sep ’21) 
- Analyseren van de gegevens – resultaten E-toets (sep’21) 
- Vaststellen visie op rekenonderwijs - wat is goed rekenonderwijs? (nov’21) 
- Bovenschoolse kwaliteitskaart vaststellen (jan ’22) 
- Schoolspecifieke kwaliteitskaart opstellen (beschrijving van het gegeven rekenaanbod op schoolniveau) 
(mrt’22) 
- Deskundigheidbevordering – SWV (schooljaar 21/22) 
- Analyse M-toetsen (feb’22) 
- Vaststellen kijkwijzer didactisch handelen/organisatie/analyse rekenonderwijs (mrt ’22) 
- Groepsbezoeken m.b.v. kijkwijzer (IB/Rekencoördinator) (april ’22) 
- Analyse groepsbezoeken (sep ’22) 
- Analyse E-toetsen (sep ’22) 



Evaluatie (wanneer) 

- Reviewgesprekken 
- Schoolanalyse/groepsanalyse 
- Groepsbespreking 
- Directeurenoverleg 

Borging (hoe) 

- Rekencoördinatoren/ib hebben zicht op de rekenresultaten (school –en groepsanalyse) 
- Er vinden groepsbezoeken/besprekingen plaats. 
- Jaarlijks vindt er een check van de kwaliteitsafspraken (kwaliteitskaart) plaats. 

Eigenaar (wie) en betrokkenen Actieteam rekenen/ RC op de scholen 

Consequenties voor scholing - Deskundigheid: Opleiding rekencoördinator 3000,00 euro 

Tijdsinvestering  

- Bijeenkomsten kenniskring 6 x 2 uur 
- Voorbereidingen kenniskring 6 x 1 uur 
Schoolniveau: 
- Investeringen (E-learning) 
- Deskundigheid: cursusaanbod samenwerkingsaanbod (3 x 2 uur) 

Gerealiseerde kosten opleiding RC 3000,00 euro 

    

Beleidsterrein 
G. Overkoepelende interventies op alle scholen van OPOPS 
VI. Begrijpend lezen (leerresultaten)  

Uitgangssituatie 

Veel scholen scoren met begrijpend lezen onder de OPOPS-norm. Bij de laatste afname van de CITO-
toetsen scoorden 32 groepen onder deze norm. Ter vergelijking: vorig schooljaar vóór de schoolsluitingen 
scoorden 15 groepen onder de OPOPS-norm. Deze significatie verhoging heeft ook te maken met de 
schoolsluitingen waarmee het onderwijs te maken heeft gehad.  
Scholen van OPOPS geven desalniettemin aan niet tevreden te zijn met de opbrengsten van begrijpend 
lezen, omdat er een neerwaartse trend zichtbaar is en op iedere OPOPS-school voelbaar is.  

Gewenste situatie (concreet doel in 
termen van zichtbaar resultaat) 

De opbrengsten van begrijpend lezen liggen minimaal op het niveau wat van de school verwacht mag 
worden (rekening houdend met schoolweging en verwachte uitstroomniveau). 
Leerkrachten geven begrijpend lezen zoals afgesproken in het team en beschreven in de kwaliteitskaart. 
Er is groei zichtbaar in de LVS toetsen. (+…%) 

Planning verbeteractiviteiten (hoe) 

Opstellen actieteam Begrijpend lezen (mei 21) 
Opstellen van een bovenschoolse aanpak inclusief kijkwijzer voor didactisch handelen en organisatie (sept 
21) (Waar halen we de info vandaan?) 
Uitvoeren van een (nul)meting o.b.v. de bovenschoolse aanpak (okt 21) 
Analyseren van gegevens (nov 21) 
Advisering n.a.v. de analyse (dec 21) 



Opstellen van een schoolse aanpak – kwaliteitskaart (jan 22) 
Volgen van cursussen (aanbod E-learning) 
Organiseren van collegiale consultatie 
Groepsbezoek (IB/Lid actiegroep) m.b.v. kijkwijzer (mei 22) 
Gegevens groepsbezoeken analyseren (actiegroep) + bijstellen PVA. (jun 22) 

Evaluatie (wanneer) 

Bijeenkomsten actiegroep 
Reviewgesprekken 
Werkgroep IB 
Directieoverleg (na M-toetsen) 

Borging (hoe) 
Kwaliteitskaart Begrijpend lezen 
Kijkwijzer didactisch handelen en organisatie (schoolniveau) 

Eigenaar (wie) en betrokkenen Actiegroep begrijpend lezen en staffunctionaris kwaliteitszorg 

consequenties voor scholing Aanbod E-learning 

Tijdsinvestering  Opstellen kwaliteitskaart 

Gerealiseerde kosten 

Keuze uit de menukaart 
E-learning bovenschools 
Deskundigheidbevordering .. 
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