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Inleiding  
Voor u ligt het schooljaarplan 2021-2022 van Obs De Optimist. Het schooljaarplan is een 
uitwerking van ons ambities zoals beschreven in het schoolplan 2019-2023. Per schooljaar 
wordt op basis van een evaluatie van het afgelopen schooljaar en de ambities ons schoolbeleid 
concreet uitgewerkt in het schooljaarplan. Hiermee heeft de school enerzijds een instrument 
in handen om de schoolontwikkeling vorm te geven. Anderzijds kan de school zich met het 
schooljaarplan verantwoorden aan medezeggenschapsraad, schoolbestuur en 
onderwijsinspectie.   
  
De scholen van Ambion werken met een uniform format schooljaarplan. Belangrijke 
uitgangspunten hierbij zijn:  
-       Integraliteit; een sterke samenhang creëren tussen beleid, formatie en financiën.  
-       Een duidelijke rol in de kwaliteitscyclus van de school (plan, do, check, act).  
-       Een duidelijke rol in de kwaliteitscyclus van Ambion (monitor onderwijskwaliteit en 

schoolontwikkeling).  
-       Transparantie naar andere scholen vanuit het doel om van en met elkaar te leren en te 

verbeteren.  
-       Transparantie; verantwoording naar medezeggenschapsraad, raad van toezicht en 

onderwijsinspectie.  
  
Het schooljaarplan is opgesteld door de directie van de school in samenspraak met het team. 
Vervolgens is het schooljaarplan ter informatie voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. 
Tenslotte is het schooljaarplan vastgesteld door de voorzitter van het College van Bestuur van 
Ambion.  
  
Het eerste deel van het schooljaarplan bestaat uit een terugblik op het afgelopen schooljaar. 
Om de kwaliteit van ons onderwijs te monitoren gebruiken we verschillende instrumenten:  
-       Eind- en tussenopbrengsten   
-       Sociale opbrengsten   
-       Tevredenheidsonderzoeken (twee jaarlijks)  
-       Audit (twee tot vier jaarlijks)  
-       Evaluatie van de doelen en acties van het schooljaarplan  
  
Het tweede deel van het schooljaarplan beschrijft de doelen en acties voor het komende 
schooljaar.   
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1.     Terugblik op het schooljaar 2020-2021  
  
      1.1.           Algemeen  
  
Een schooljaar waarin alle scholen werden gedomineerd door het Coronavirus en alle 
bijbehorende maatregelen. Eind december 2020 werd een 2e lockdown afgekondigd en 8 
februari 2021 mochten de scholen weer open, met de nodige (extra) beperkingen. Er werd 
lesgegeven strikt in de lokalen met vaste leergroepjes kinderen en hebben we heel 
gedoceerd gezamenlijke activiteiten kunnen doen met de kinderen, in samenwerking met 
externe docenten of andere activiteitenbegeleiders. 
  
Het is aan de inventiviteit en de (bijna) onuitputtelijke energie van de leerkrachten te 
danken, dat we – binnen de mogelijkheden van de Coronamaatregelen – toch nog zoveel 
leuke en leerzame momenten met alle kinderen hebben gehad. Na de 2e lockdown gingen 
de leerkrachten en de kinderen weer vol motivatie aan de slag.  
  
Dit schooljaar hebben we ook geleerd van de eerste lockdown wat betreft het 
thuisonderwijs. Meer kinderen hebben geprofiteerd van het thuisonderwijs, onder niet altijd 
ideale omstandigheden. Toch hebben wij ook subsidie aangevraagd voor extra begeleiding 
van kinderen die juist veel minder van het thuisonderwijs hebben kunnen profiteren. Het 
tweede deel van het schooljaar is hier veel tijd aan besteed, maar het duurt wel even 
voordat alle kinderen weer op hun oude niveau zijn.  
  
Als we, naast alle perikelen en beperkingen door het Coronavirus, kijken naar de 
schoolontwikkelingen, dan kunnen we vaststellen dat van alle enthousiast plannen bij de 
start van het schooljaar, helaas niet veel doelen zijn behaald. Na de 2e lockdown heeft de 
focus vooral gelegen op de (weder)opbouw van de fysieke lessen en de rust en regelmaat 
binnen de school. De Cito middentoetsen zijn in plaats van januari 2021, medio maart 
afgenomen. De resultaten kunt u in het verslag lezen.  
  
Het doel om onze school volledig Dalton gecertificeerd te krijgen, is niet gehaald. Een paar 
studiedagen zijn on-line gegeven. Een aantal studiedagen zijn uitgesteld, omdat deze on-line 
niet het gewenste resultaat zouden opleveren. Klassenbezoeken van de Dalton docente 
konden niet doorgaan en alle bijeenkomsten van de Daltonvereniging zijn opgeschoven, dan 
wel afgelast.  
  
Maar we gaan het nieuwe schooljaar met veel enthousiasme door en gaan ervan uit dat we 
in 2022 de volledige certificering tegemoet kunnen zien.  
  
In dit schooljaarplan willen we de doelen beknopt, overzichtelijk en helder houden. Na een 
lange periode van crisis in het land, is het onmogelijk om alle doelen van het jaar daarvoor 
bij de nieuwe doelen op te tellen. Dat is niet realistisch en haalbaar, maar ook zeker niet 
motiverend. 
  
De komende 2,5 jaar, worden er in ieder geval ook extra doelen meegenomen die we 
kunnen realiseren met behulp van het Nationaal Plan Ondersteuningsmaatregelen (NPO). Dit 
middelen die zijn vrijgemaakt door de regering t.b.v. steunmaatregelen voor het Po en het 
VO. Het is een aanzienlijk bedrag per leerling, waardoor alle scholen in staat worden gesteld 
om met extra handen/materialen etc. leerlingen extra scholing aan te bieden. 
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1.2 Personele inzet en ontwikkeling 
Schooljaar 2020-2021 waren er 2 langdurig zieken op de Optimist: 1 in de onderbouw en 1 in 
de bovenbouw. Met behulp van goede invallers en extra formatie-inzet van collega’s van het 
team zelf, hebben we deze groepen een stabiel schooljaar kunnen bieden.  
De corona-periode heeft ook onze school geraakt. Tijdens de 2e lockdown van half december 
‘20 tot begin februari ‘21, hebben de collega’s online-onderwijs gegeven. Mede door de 
ervaring van de 1e lockdown in het voorjaar van 2020, hebben alle collega’s heel behendig en 
professioneel de kinderen door deze periode heen geloodst. Een geweldige prestatie. 
Alle Dalton-studiedagen die na de 2e lockdown stonden gepland, zijn opgeschort naar het 
nieuwe schooljaar, omdat online bijeenkomsten van betreffende onderwerpen niet het 
gewenste (leer)rendement zou opleveren. 
 

1.1. Eind- en tussenopbrengsten 

Gestelde doelen voor de Optimist 
  
De schoolweging voor de Optimist op 30,8. Qua resultaten laten we de afgelopen twee 
schooljaren een bovengemiddelde score zien echter na de lockdown is het gemiddelde 
behoorlijk gedaald. 
Voor schooljaar 2020/2021 stellen we de volgende doelen: 

· Vaardigheidsscores liggen op of boven het landelijk gemiddelde 
· Niet meer dan 35% van de leerlingen in een groep behaalt een IV of V score 
· 85% van de leerlingen behaalt in groep 8 zowel bij begrijpend lezen als 

rekenen het 1F niveau en 47,3% van de leerlingen behaalt 1S (rekenen) en 
2F (begrijpend lezen). 

· In de groepen 6 en 7 ligt 85% van de leerlingen op koers om het 1F niveau te 
behalen en 47,3% om 2F/1S niveau te behalen. Het landelijk gemiddelde ligt 
op 59,2% 

· Opbrengsten Zien liggen op of boven het landelijk gemiddelde. 
 
Eindopbrengsten schooljaar 2020/2021 
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Zorgsignaal 
 
 
Rekenen 

Toets Schooldoel Resultaat  Resultaat IV en V score 
E3 138,3 153,4 26% 
E4 181,5 209,3 17% 
E5 213,9 226,8 26% 
E6 239,2 246,9 27% 
1F: 85% 1F: 85% 60,9%   
1S: 47,3% Op naar 1S: 59,2 53,6%   
        
E7 260,2 266,8 26% 
1F: 85% 1F: 85% 82,6%   
1S: 47,3% Op naar 1S: 59,2 52,1%   
Cito eindtoets 1F: 85% 100%   
  1S: 59,2% 67%   
       

 
Begrijpend lezen 

Toets Schooldoel Resultaat IV en V scores 
E4 138,1 158,6 18% 
E5 159,1 164,3 10% 
E6 178,0 171,3 54% 
1F: 85% 1F: 85% 72,7   
2F: 47,3 1S: 59,2% 45,5%   
E7 194,5 202,6% 26% 
1F: 85% 1F: 85% 95,6%   
2F: 47,3 1S: 59,2 65,1%   
Cito eindtoets 1F: 85% 100%   
  2F: 59,2 89%   
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Spelling 

Toets Schooldoel Resultaat IV en V scores 
E3 197,8 227,6 18% 
E4 262,9 303,8 11% 
E5 310,7 340,7 11% 
E6 333,4 347,2 18% 
E7 357,0 387,5 18% 
        
Cito eindtoets 1F: 85% 100%   
  2F: 59,2% 89%  

 
Technisch lezen: 

Toets Schooldoel IV en V scores Resultaat 
E3 25,6 22,5 22% 
E4 50,0 65,7 18% 
E5 67,5 78,6 16% 

%% 
  Schooldoel en percentage IV/V scores voldoende 
  Schooldoel of IV/V scores behaald 
  Schooldoel en IV/V scores niet voldoende/zorgsignaal 

 
Dmt/ leesvoorwaarden Zorgsignaal groep 3: 

Een gemiddelde IV score. 
 
De groep liet bij de M toetsen 
al een beneden gemiddelde 
score zien. Veel van deze 
leerlingen zijn tijdens de 
Corona periode bij de 
noodopvang geweest. Hier 
kwam het begeleid lezen met 
de groepsleerkracht (online) 
minder goed op gang. 
Daarnaast is deze groep niet 
voldoende toegerust gestart. 
Door Corona veel leerlingen 
nog onvoldoende voorbereid 
op groep 3. 
 
Leerkracht heeft periode 2 
extra leestijd georganiseerd 
met behulp van 
onderwijsassistent. 

•       Inzet Bouw tutor lezen kleuters en 
groep 3 

•       Checken leesvoorwaarden groepen 1 
en 2 

•       Intensiveren leestijd groep 3. Komend 
schooljaar inzet extra leestijd groep 4 

•       Implementeren methode Kleuterplein 
• Bijhouden en doelgericht werken 

naar aanleiding van observaties 
Digi keuzebord (groepen 1 en 2) 

 

Rekenen/rekenvoorwaarden Op dit moment geen 
zorgsignaal. 
Wel aandacht voor het aantal 
1F/1S leerlingen. Zoals het 
nu staat behalen we de 
inspectienorm echter is het 
schooldoel (behalen van het 
landelijk gemiddelde). Daar 
zitten we op dit moment nog 
net onder. 

•       Inzet Calcularis 
•       Implementeren methode Rekenplein 
•       Opzetten rekenwerkgroep 
•       Keuze nieuwe rekenmethode 
•       Evalueren gebruik digitale middelen 

(Snappet rekenen) 
• Bijhouden en doelgericht werken 

naar aanleiding van observaties 
Digi keuzebord (groepen 1 en 2) 
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Spelling Op dit moment geen 
zorgsignaal 

· Geen acties noodzakelijk 

Begrijpend lezen Begrijpend lezen groep 6. 
Leerkracht heeft extra ingezet 
op oefenen specifieke 
categorieën. Dit heeft niet tot 
het gewenste resultaat geleid. 

•       Leerkrachten volgen cursus E-wise 
•       Toepassen GRIMM model 
• Methode Nieuwsbegrip verkennen 

en werkvormen eventueel 
uitbreiden. 

Zien Geen zorgsignaal •       Uitbreiden Dalton vaardigheden  zoals 
reflecteren, samenwerken, plannen, 
effectiviteit, klas-organisatie, 
zelfstandig leren en gedeelde sturing 
in de school. 

• Groep 6: (7 schooljaar 2122) 
leerkracht ondersteunen bij 
dynamiek van deze groep 

Cito eindtoets Geen zorgsignaal • Zie acties rekenen en begrijpend 
lezen. 

 
 
 
Cito eindtoets: 
 

Schooljaar Exclusief uitsluiting Inclusief uitsluiting Landelijk gemiddelde 
Schooljaar 20172018 540,1 541,3 534,9 
Schooljaar 2018/2019 538,4 540,9 535,7 

Schooljaar 2020/2021  542,3 534,5 

 
Schooljaar 2018/2019 

 Referentie niveaus Aantal leerlingen 
behaald 

Percentage Percentage 
landelijk 
gemiddelde 

Lezen 1F 18 95 99 
  2F 15 79 79 
Taalverzorging 1F 19 100 98 
  2F 16 84 64 
Rekenen 1F 17 89 92 
  1S 10 53 46 

 
Schooljaar 2019/2020 Citotoetsen Medio 

 Referentie niveaus Aantal leerlingen 
behaald 

Percentage Percentage 
landelijk 
gemiddelde 

Begrijpen Lezen 1F  100  

  2F  65  

Rekenen 1F  100  

  1S  65  

 
 
Schooljaar 2020/2021 

 Referentie niveaus Aantal leerlingen 
behaald 

Percentage Percentage 
landelijk 
gemiddelde 
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Lezen 1F 18 100 96 
  2F 16 89 74 
Taalverzorging 1F 18 100 96 
  2F 16 89 61 
Rekenen 1F 18 100 91 
  1S 12 67 42 

Cito eindtoets: 
 
Rekenen: 
Bij de medio toetsen 2020/2021 was de voorspelling dat 84% van de leerlingen het 1F niveau 
rekenen zouden behalen en dat 44% van de leerlingen het 1S niveau Dit percentage ligt onder 
het inspectie niveau. 
Uiteindelijk hebben alle leerlingen het 1F niveau behaald en 67% van de leerlingen het 1S. Dit 
ligt boven het landelijk gemiddelde en boven inspectie niveau. 
Begrijpend lezen: 
Voorspeld was dat 77,7% van de leerlingen het 2F niveau zouden behalen. Uiteindelijk ligt dit 
percentage op 89%. Alle leerlingen hebben 1F niveau behaald. 
Algemeen: 
De leerkrachten hebben vooral ingezet op motivatie, taakgerichte werksfeer en oefenen van 
oude eindtoetsen van Cito. De resultaten werden structureel bijgehouden (ook zichtbaar voor 
de leerlingen). Ondanks de Corona periode hebben de leerlingen prachtige resultaten laten 
zien. Van de 18 leerlingen scoorden 22% van de leerlingen boven advies en 78% conform 
advies. Uiteindelijk heeft 11% van de leerlingen in overleg met de ouders daadwerkelijk een 
hoger advies gekregen. 
 
 
 

1.2. Sociale Veiligheid 
 
Leerkracht 
vragenlijst 

Schooljaar 
2019/2020 

Schooljaar 
2020/2021 

  

Betrokkenheid 93 95   
Welbevinden 93 99   
Sociaal initiatief 92 97   
Sociale autonomie 91 97   
Sociale flexibiliteit 89 97   
Impulsbeheersing 88 94   
Inlevingvermogen 92 99   
Leerlingenvragenlij
st 

      

Betrokkenheid 85 88   
Welbevinden 90 94   
Relatie kinderen 88 96   
Autonomie 76 85   
Pestbeleving 97 98   
Pestgedrag 93 99   
Veiligheidsbeleving 93 97   
Ruimte nemen 81 86   
Ruimte geven 83 86  
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Inspectie: 
  Schooljaar 

2019/2020 
Schooljaar 
2020/2021 

  

Welbevinden 3,64 3,65   
Pestbeleving 3,85 3,87   
Veiligheidsbeleving 3,75 3,86   
  Dat is 

bijna 
altijd zo 

Dat is 
vaak zo 

Dat is 
bijna 
altijd zo 

Dat is 
vaak zo 

  

Andere kinderen 
doen mij pijn 

2,60% 0,00% 0,00% 1,92%   

Andere kinderen 
schelden mij uit 

2,60% 1,30% 0,00% 1,92%   

Andere kinderen 
sluiten mij buiten 

1,30% 0,00% 0,00% 0,00%   

Andere kinderen 
lachen mij uit 

2,60% 0,00% 0,00% 0,00%   

 
Analyse vragenlijsten ZIEN 
Trend Actie gewenst 
Zowel schooljaar 2019/2020 als schooljaar 
2020/2021 lag het percentage binnen alle 
onderdelen op gemiddeld tot 
bovengemiddeld niveau. 
  
We zien dit schooljaar dat de leerlingen zich 
iets veiliger voelen ten opzichte van het 
vorige schooljaar. 
  
Er is voor gekozen om het programma 
Vreedzame school opnieuw leven in te 
blazen en er met elkaar afspraken over te 
maken. 
Ook is de school ook druk bezig met Dalton 
en merken we dat kinderen zelfstandig 
worden gemaakt in het vinden van 
oplossingen. 

We blijven aandacht schenken aan de 
Vreedzame school en de benaderen de 
leerlingen op de Dalton wijze. 
Dus veel samenwerkingsvormen. Een 
kritische leerhouding aannemen. Veel tijd 
voor reflectie en daaruit voorvloeiende 
consequenties. 
 

 
Samenvatting: 
Samenvatting Eind 2020/2021: 
  

Dmt/ 
leesvoorwaarden 

•       Inzet Bouw tutor lezen kleuters en groep 3 
•       Checken leesvoorwaarden groepen 1 en 2 
•       Intensiveren leestijd groep 3 
•       Implementeren methode Kleuterplein 

· Bijhouden en doelgericht werken naar aanleiding van observaties Digi 
keuzebord (groepen 1 en 2) 

Rekenen/rekenvo
orwaarden 

•       Inzet Calcularis 
•       Implementeren methode Rekenplein 
•       Opzetten rekenwerkgroep 
•       Keuze nieuwe rekenmethode 
•       Evalueren gebruik digitale middelen (Snappet rekenen) 
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· Bijhouden en doelgericht werken naar aanleiding van observaties Digi 
keuzebord (groepen 1 en 2) 

Spelling · Geen acties noodzakelijk 
Begrijpend lezen •       Leerkrachten volgen cursus E-wise 

•       Toepassen GRIMM model 
· Methode Nieuwsbegrip verkennen en werkvormen eventueel uitbreiden. 

Zien •       Uitbreiden Dalton vaardigheden  (*Linda)zoals reflecteren, samenwerken, plannen. 
· Groep 6: (7 schooljaar 2122) leerkracht ondersteunen bij dynamiek van deze 

groep 
Cito eindtoets · Zie acties rekenen en begrijpend lezen. 

 
 
 

1.3. Tevredenheidsonderzoek  
In schooljaar 2020-2021, heeft OBS de Optimist de meest prachtige en zichtbare Dalton-
ontwikkeling doorgemaakt. Niet alleen de school is van binnen mooi opgeknapt, maar we 
werken inmiddels ook met een volledig vernieuwd leerplein, allemaal volgens de 
Daltonprincipes. 
Uit de resultaten van de enquête is op te maken dat veel ouders geen zicht hebben op de 
onderwijs-veranderingen die nu zo expliciet binnen de school zijn te zien en dat is meer dan 
logisch, gezien alle coronamaatregelen. Het tevredenheidsonderzoek geeft dan ook 
onvoldoende adequate handvatten om mee aan de slag te gaan. Met de 
medezeggenschapsraad is afgesproken dat we eind 2021/begin 2022 nogmaals een 
tevredenheidsonderzoek uitzetten. We kunnen dit samen laten vallen met een leuke 
ouder/workshopavond, waardoor de respons hoger en representatief wordt. Daarnaast 
hebben alle ouders dan hopelijk de gelegenheid gehad om in school ons mooie 
Daltononderwijs in bedrijf te zien. 
 

1.4. Audit 
Er is schooljaar 2020-2021 geen audit afgenomen. Maart ‘22 komt het auditteam op bezoek 
bij de Optimist. 
 
 
1.6 Inspectie 
Geen inspectiebezoek geweest. 
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2. Doelen en acties schooljaar 2021-2022 
 
 
Inhaal- en Ondersteuningsprogramma  
Vanuit het ministerie van OC&W hebben wij een subsidie ontvangen om een Inhaal- en Ondersteuningsprogramma vorm te geven. Het doel 
van de subsidie ‘inhaal- en ondersteuningsprogramma 2021’ is om scholen extra financiële ruimte te bieden om op korte termijn de door 
COVID-19 ontstane leer- en ontwikkelachterstanden of vertragingen snel én duurzaam in te halen en weg te werken. Het Inhaal- en 
Ondersteuningsprogramma wordt uitgevoerd in de periode augustus t/m december 2021. 
 

Doelen    
Wat/hoe Wie Aantal uren/fte Intern/Extern Kosten (vanuit 

subsidie) 
1. 11 leerlingen schakelklas extra ondersteuning in 

taal/leesonderwijs 
Hilco de 
Vries 

0,4 5/12 x 36k= 7.500 

2.  18 leerlingen regulier onderwijs: begeleiding 
taal/rekenen midden- en bovenbouw 

Hilco de 
Vries 

0,4 5/12 x 36k= 7.500 

Evaluatie  
 
 
 
Doelen en acties NPO  

2021-
2022 

Interventies Betrokkenen 

Interne 

extra 
aantal 
uren/fte 

Externe 
inhuur 

Kosten 

 

 
Voor- en vroegschoolse interventies     
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Doel In samenwerking met Kinderwoud pilot starten om peuters die voor hun 4e jaar toe zijn aan kleuteractiviteiten.  

Wat/hoe 
Peuters die het betreffen 2 ochtenden laten deelnemen aan het 
kleuteronderwijs, onder toezicht van een pm’er. 

Kinderwoud 
levert 
PM’ers 

0,2 

PM’er 
van 
Kinder
woud 

45.000 x 0,2 
= 9.000 
 

      

 

 
     

Doel  
wat/hoe       

 

 
Onderwijsassistent:     

Doel Ondersteuning bij schoolontwikkeling: groepsbezoeken bij elkaar + voorbereiden (nieuwe) lessen (LeerKRACHT) en intensieve 
begeleiding van individuele leerlingen. 

wat/hoe 
Onderwijsassistent kan de betreffende groep opvangen. Daarnaast waar 
mogelijk extra interventies uitwerken en hiermee in de groep op individueel 
aan het werk. 

Hilco de 
Vries  

0,8 wtf 
per 
week 
 

Jan-juli'22  
7/12 x 36k 
= 21.000 

 Technisch lezen groep 4 op niveau brengen idem   
idem idem 

      
      

 

 
Cultuureducatie     



   
 

 
 
 15 

Doel Muzikale vorming integreren in totale onderwijsaanbod: creatieve vorming en brede ontwikkeling van het brein 

Wat/hoe 
Muziek docent 1 x per week voor alle groepen: opzetten leerlijn, 
kennismaken met muziekinstrumenten (muzikale oriëntatie), klassikale en 
individuele uitvoering. 

Jasper 
Dijkstra  

5 uur 
per 
week 
 

142 ll x 92 
= 13.094 

      
  

 

 
Klassenverkleining     

Doel 
Opstarten schooljaar met 2 kleine kleutergroepen, zodat ook in de loop van het jaar bij het groeien van de klassen, kinderen 
voldoende rijk onderwijsaanbod en individuele aandacht krijgen, die nodig is voor hun ontwikkeling. 

Wat/hoe 
Extra formatie om de groepsgrootte bij het jonge kind te normaliseren, 
teneinde kinderen in overzichtelijke setting tot groei te laten komen. 

Roy de Vries 
en Brenda 
Zwolle 

Mrt'22 – 
juli ‘22 x 
74.200 

 30.916 
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Overige doelen en acties schooljaar 2021-2022 
 

 
 
 
OP 1 Aanbod 

Doelen Dalton-ontwikkeling in afronding naar certificering 
Rekenen: opbrengsten op orde en nieuwe methode 
volgend schooljaar 

   

Wat/hoe: studiedagen en eindpresentaties portfolio Betrokkenen Verantwoordelijke Planning  Begroting realisatie 
1. 3 Dalton studiedagen die alle dalton-onderdelen van 

het schooljaar 2020-2021 activeren en vernieuwen 
en de volgende laatste onderdelen: 
Zelfstandig leren 
Gedeelde sturing 
Keuzewerk + implementatie 
Persoonlijk leerplan 
Afrondende eindpresentatie. 
Na certificering> doorgaande lijn als schooltraject. 

team teamleden Sept'21/maart 
‘21 
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2.  Werkgroep ‘Rekenen’ gaat zich buigen over een 
nieuwe rekenmethode, passen bij Dalton en 
aanspreken bij de kinderen van de school. 

team werkgroep Sept'21/ 
juni’22 
 

  

 

 

 
OP 2 Zicht op ontwikkeling 

Doelen Kleutermethode en kleutervolgsysteem 
 

   

Wat/hoe: Kleuterplein integreren, evenals rekenplein voor 
kleuters 

Betrokkenen Verantwoordelijke Planning  Begroting realisatie 

1. Het onderbouw-team in samenwerking met Kinderwoud 
vaststellen van thema’s en doelen die het ontdekkend 
leren bevorderen. 

Team 
onderbouw 

IB en directie Aug'21-
juli'22 

  

2.  Heldere doorgaande leerlijn van groep 2 naar groep 3. 
Het leerplein biedt mogelijkheden om kinderen meer op 
eigen niveau te laten (samen) werken. 

Team 
onderbouw 
groep 1 tm 3 

IB en directie Aug'21-
juli'22 

  

3. Verstevigen wegzetten zorg en hulp in weekplanning      
 

OP 3 Didactisch handelen 

Doelen Didactische vaardigheden op het gebied van 
Rekenonderwijs en begrijpend lezen professionaliseren 
in alle groepen. Doelen vaststellen van aanbod Frysk 

   

Wat/hoe: klassenbezoeken door rekencoördinator en leden van 
de werkgroep, maar ook collegiale consultatie bij elkaar. 

Betrokkenen Verantwoordelijke Planning  Begroting realisatie 

 Werkgroep rekenen ontwikkelt (nieuwe) richtlijnen t.a.v. 
het didactisch handelen in de groepen en gaat op 

Werkgroep  Rekencoördinator 
en IB 

Okt'21-
juni'22 
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klassenbezoek. Daarnaast stimuleert de werkgroep de 
klassenbezoeken bij de leerkrachten onderling. 

 Werkgroep begrijpend lezen gaat verdiepende 
vraagstukken van de methode Nieuwsbegrip XL 
onderzoeken. Didactische adviezen worden schoolbreed 
geïmplementeerd en geborgd. 

Werkgroep Team en IB Nov’21 - 
juni’22 

  

 De methode Kleuterplein en Rekenplein wordt uitgerold 
en geïmplementeerd. De thema’s worden gezamenlijk 
uitgekozen en uitgevoerd.  

Team 
onderbouw 

Team onderbouw 
en IB 

Sep'21-
juni'22 

  

 Groep 1-2 en 3 zorgen in nauwe samenwerking voor 
goede aansluiting van groep 2 naar groep 3. 

Team 
onderbouw 

Team onderbouw 
en IB 

Sep'21-
juni'22 

  

 Huidige schoolprofiel van de Fryske lessen wordt bepaald 
op E en we werken toe naar een D profiel. 

coördinator 
Frysk 

coördinator Frysk 
en directie 

Okt'21-
juni'22 

  

 

 

 

 
 

Doelen Cultuur en onderzoekend leren zijn een onderdeel van 
het curriculum van de Optimist 

   

Wat/hoe: Atelier Majeur en KIR worden ingezet bij deze doelen Betrokkenen Verantwoordelijke Planning  Begroting realisatie 
 In samenwerking met Atelier Majeur in Heerenveen 

worden in 4 blokken van 4 weken (vrijdagmiddagen) 
creatieve/onderzoekende thema’s aangeboden en 

team cultuurcoördinatoren: 
Susan de Vries en 
Margreet Mast 

Sep'21-
jun'22 
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uitgerold. Atelier Majeur zorgt voor de benodigde 
begeleiding maar ook voor ‘train de trainer’ effect. 

 Muziekonderwijs (zie NPO gelden) wordt gefaciliteerd 
door Atelier Majeur, 

Jasper 
Dijkstra 

Jasper Dijkstra en 
team 

   

 Voortzetten KIR: bovenschools aanbod voor het 
ontwikkelen van innovatieve vaardigheden bij 
leerlingen. Iedere school stuurt een afvaardiging. 

team Team en directie    

 

 
Doelen Ouderbetrokkenheid concreet en professioneel    
Wat/hoe: samenwerking tussen OV/MR/team Optimist Betrokkenen Verantwoordelijke Planning  Begroting realisatie 
 Samenwerking/thema-ontwikkeling (zie cultuur) tussen 

MR, OV en school in goed overleg verder uitvoeren.  
Waar nodig/mogelijke via OV inzet van ‘handige’ ouders 
die vanuit hun professie of liefhebberij mee kunnen 
helpen bij de uitvoering van de schoolthema’s. 

OV/MR en 
team 

Team en directie Aug'21-
juni 

  

 Inhoudelijke ouderavond tezamen afstemmen met MR Team en 
MR/OV 

Team en directie Okt-
nov'21 

  

 Implementeren digitaal portfolio voor kinderen, in 
samenwerking met de leerlingenraad. 

Leerlingen-
raad en 
directie 

Directie en team Okt'21-
juni'22 
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Doelen Optimaal pedagogisch klimaat op de Optimist    
Wat/hoe: Gebruik makend van methode Vreedzame school, 
betrokken leerlingen (leerlingenraad)  

Betrokkenen Verantwoordelijke Planning  Begroting realisatie 

 Nieuwe methode van Vreedzame school vanaf begin van 
het schooljaar inzetten. Na ieder blok afstemmen welk 
thema er volgt.  

team coördinator Aug'21-
juni'22 

  

 Communicatie met ouders inzake de Vreedzame school 
blokken: ook wat er thuis mee kan worden gedaan. 

coördinator coördinator en IB Sep'21-
mei'22 

  

 Vanaf start schooljaar data inplannen met de 
leerlingenraad. Met leerlingenraad thema’s voor het 
schooljaar afstemmen en de bijbehorende acties. Welke 
leerlingen kunnen/willen worden opgeleid tot mediators. 

Leerlingen 
van de 
leerlingen-
raad en 
directie 

directie Sept'21-
mei'22 

  

 

 
Doelen     
Wat/hoe Betrokkenen Verantwoordelijke Planning  Begroting realisatie 
 Schooljaar starten we met 2-wekelijkse bordsessies 

inclusief 2-maandelijkse teamvergaderingen. Ieder 
team Team en dir Hele 

school-
jaar 
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teamlid is verantwoordelijk voor de inhoud en uitvoering 
van de bordsessies. 

 Ambion-academie gaat 2021-2022 van start, waarin ook 
het programma van E-Wise is opgenomen. Iedere 
leerkracht geeft in zijn/haar startgesprek aan in welke 
items hij/zij zich dit jaar gaat verdiepen.  

team Team en dir Hele 
school-
jaar 

  

 Er worden 2 x per jaar klassenbezoeken afgelegd door 
directie en IB. Direct na het klassenbezoek wordt een 
nagesprek gevoerd. 

team Directie en ib Nov'21-
jan'22 

  

 15 maart wordt een (interne) audit uitgevoerd op de 
Optimist. Er wordt door middel van de klassenbezoeken 
van dir/IB en van de leerkrachten onderling, gewerkt aan 
de voorbereiding hiervan. 

Team en IB IB en directie Mrt'22   

 Ziekteverzuim, behalve langdurige ziekte, is op het 
streefniveau van Ambion. 

team directie Hele 
school-
jaar 

  

 Medio februari’22, heeft ieder teamlid zicht op het 
behalen van zijn/haar Daltoncertificaat. 

team team Sep'21-
feb'22 

  

 IB en directie volgt de Dalton-schoolleidersopleiding. Het 
behaalde diploma/certificaat wordt door directie 
toegevoegd aan het schoolleidersregister. 

Directie en 
IB 

Directie en IB    

 De uitkomsten van de ‘pilot’ werkbelevingsmonitor 
worden met een bovenschoolse commissie besproken en 
actiepunten worden vastgesteld. 

Directie en 
HR 

Directie en HR Sep'21- 
jan'22 
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Doelen Pedagogische klimaat binnen de school is van grote 
kwaliteit, opdat ook voor kinderen met een wat meer 
ingewikkelde persoonlijkheidsstructuur, een plek is op 
het reguliere onderwijs, thuis nabij. 

   

Wat/hoe Betrokkenen Verantwoordelijke Planning  Begroting realisatie 
 Tweewekelijkse bespreking tijdens de bordsessies van 

leerlingen die opvallend (positief of negatief) gedrag 
binnen de school laten zien, teneinde schoolbreed een 
specifiek voor deze leerling pedagogische aanpak vast te 
stellen. 

Team, IB en 
directie 

Directie en IB Sep'21- 
juni'22. 

  

 Adaptief pedagogische aanpak voor kinderen, zowel 
binnen als buiten de klas, eveneens groepsdoorbrekend, 
teneinde voor alle kinderen een veilig pedagogisch 
klimaat te creëren en - binnen de mogelijkheden van de 
school – voor het reguliere onderwijs te kunnen 
behouden. Ieder kind hoort erbij! 

Team, IB en 
directie 

Directie en IB Sep'21-
jun'22 

  

 Samenwerking met de Maatklas, waardoor kinderen met 
een ernstige beperking, met activiteiten van diverse 
groepen mee kunnen doen.  

Maatklas, 
team, IB en 
directie 

Directie en 
Maatklas 

Sep'21-
jun'22 

  

 

 
Doelen Samenwerking Optimist en Kinderwoud, 

teneinde ook peuters optimaal te laten 
kennismaken met de activiteiten binnen 
basisschool. 
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Samenwerking met de stichting Maatklas: op 
naar inclusief onderwijs. 

Wat/hoe Betrokkenen Verantwoordelijke Planning  Begroting realisatie 
 In samenwerking met Kinderwoud, wordt met 

inzet van NPO gelden gekeken naar de 
mogelijkheid om 2 ochtenden per week de 
‘oudere’ peuter die eraan toe is, mee te laten 
draaien in de kleutergroep onder begeleiding van 
een PM’er.  
Desgewenst kan dit komende jaren worden 
uitgebreid n.a.v. de pilot: de opzet van een 
peuter/kleuterklas. 

Onderbouw team, 
Kinderwoud PM’ers 

Simone 
Luchtmeijer en 
Linda Meijer 

Sep'21 – 
juni ‘22 

  

 BSO en school werken samen met Atelier Majeur 
aan de uitwerking van een ‘Playground’. Dit 
betreft een oriëntatie op het gebied van muziek, 
dans, theater etc. voor geïnteresseerde kinderen. 
Na een blok van 6 weken, wisselt de 
samenstelling van de groep. Zo krijgen alle 
kinderen van school en BSO de mogelijkheid om 
zich ‘expressief’ te leren uiten. 

BSO en Atelier 
Majeur en directie 
Kinderwoud/Optimist 

Directie 
Kinderwoud en 
Optimist 

Sep'21- 
juni'22 

  

 Stichting Maatklas is een organisatie waarmee de 
Optimist samenwerkt, op weg naar inclusie. 
Kinderen uit de Maatklas, doen - binnen de 
mogelijkheden van hun beperking – mee met 
schoolse activiteiten.  

Maatklas, directie 
Optimist 

Maatklas en 
directie 

Sep'21-
juni'22 
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Bijlage 1 
 
 
 
Evaluatie doelen en acties schooljaar 2020-2021 
 
De doelen en acties beschreven in het schooljaarplan zijn een concrete uitwerking van onze ambities van het schoolplan 2019-2023. Daarnaast 
hebben we op basis van het jaarverslag onze doelen opgesteld voor het komende schooljaar 2021-2022. 
 

 
 
 
OP 1 Aanbod 

Doele
n     

Wat/hoe Betrokkenen Verantwoordelijke Planning  Begroting realisatie 

1. 

Voortgang Dalton-onderwijs en oppakken waar we zijn 
gebleven voor de Corona lockdown. De onderwerpen 
die weer worden opgepakt en verder ontwikkeld:  

• Zelfstandigheid,  
• werken met een weektaak,  
• verantwoordelijkheid en vertrouwen t.o.v. 

taak, leerkrachten, medeleerlingen en ouders. 

team Directie, IB en 
Daltoncoördinator 

2020-
2021 

Uit 
exploitatie: 
studiekoste
n 

Eind 
schooljaa
r 2020-
2021 
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Leerling is actief betrokken bij zijn werk en 
draagt zorg voor zijn omgeving. 

• Uitdagende leeromgeving en 
samenwerkingsvaardigheden 

• Reflectie 
• Effectiviteit en doelmatigheid 

 
We hebben aan het eind van het schooljaar de 
volgende vervolgstappen gezet in de ontwikkeling van 
het Daltononderwijs: 
Dagritme met tijd en (hoofd)doel 
Vormen van uitgestelde aandacht per bouw 
Klassenmanagement afstemmen in de bouwen 
Gebruik taakmiddelen 
Discussielijn 
Samenwerkend leren 
Keuzewerk en zelfstandig leren 
Gedeelde sturing in de school/klasorganisatie 
  

2. Leraren hebben de volgende stap gezet naar een meer 
coachende rol. idem     

3. 
Daltonvisie is voor iedereen duidelijk zichtbaar in de 
school, in de organisatie van de klas en leerlingen die 
werken volgens het Daltonprincipe. 

Directie en 
team team 20-21  Dec ‘20 

4. 

Het onderzoekend en ontdekkend leren in de 
onderbouw is zichtbaar in het aanbod in de 
onderbouw. Hierbij wordt vanaf januari 2021 mede 
gebruik gemaakt van een methode die goed past bij 
deze ambitie. 
 

Onderbouw-
team Onderbouw en IB 20-21  Jan.’21 
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Evaluatie: 
Bovenstaande onderwerpen zijn opgepakt van 
augustus ’20 tot half december ’20. Er is veel 
samengewerkt tussen de leerkrachten in de boven- en 
middenbouw om de Dalton school/klasorganisatie te 
optimaliseren. De studiebijeenkomsten zijn hierbij 
helpend geweest. 
Na de lockdown zijn we 8 februari ’21 weer gestart. De 
scholen mochten open, maar de Corona beperkende 
maatregelen zorgden ervoor dat we Dalton-onderwijs 
in zijn fysiek vorm – op het leerplein, elkaar helpen en 
leren van elkaar, zowel in de klas als groep 
overstijgend etc. – niet kon plaatsvinden. Groepen 
bleven bij elkaar in de klas. Kinderen konden alleen 
overleggen en samenwerken in hun eigen kleine 
groepje en dan ook op zoveel mogelijk afstand. 
In september ’21 hebben we een Daltonstudiedag. 
Bovenstaande onderwerpen komen aan bod en 
worden ‘opgefrist’ en we gaan weer met volle vaart de 
Daltonschool verder vorm geven. 

     

 

 
OP 2 Zicht op ontwikkeling 

Doele
n 

Leeruniek wordt gebruikt bij het plannen en evalueren van 
het onderwijsaanbod 
In de groepen 1/ 2 wordt het digikeuzebord optimaal 
gebruikt om de leerlingen te volgen en het 
onderwijsaanbod te plannen en evaluaeren (PDCA)  

   



   
 

 
 
 27 

Wat/hoe Betrokkene
n 

Verantwoordelijk
e 

Plannin
g  

Begrotin
g realisatie 

1. 

Door middel van het Cito LOVS en het gebruik van 
Parnassys, worden de ontwikkelingen van de kinderen in 
beeld gebracht en individueel bijgesteld. 
In de kleutergroep wordt gebruik gemaakt van 
Digikeuzebord 

team IB 20-21  
Gehele 
schooljaa
r 

 
Evaluatie: Prima gebruik van gemaakt. Ook met het 
digikeuzebord bij de kleuters is gewerkt, alhoewel dit 
tijdens de thuiswerkperiode even stil heeft gestaan. 

     

2.  
Dalton dag- en weekplanning geven zicht op zowel 
individuele- als groepsontwikkeling. De hierbij behorende 
evaluatie- en reflectiemomenten borgen dit. 

idem     

 Evaluatie: afgerond      

4. 

Twee keer per jaar worden er oudergesprekken gevoerd 
met de leerling erbij. Een in sept/okt: 
kennismakingsgesprekken en een in jan/feb: 
rapportgesprek inclusief citoresultaten.  
Het laatste rapportgesprek is einde schooljaar en 
facultatief. 
Voor groep 8 gelden andere momenten van 
oudergesprekken ivm VO schoolkeuzes en Eindtoets 

team team 20-21  Juni ‘21 

 

Evaluatie: 2 x per jaar oudergesprekken gevoerd. In 
september/oktober fysiek, in maart (verlate Cito-M toets 
afname ivm Corona) gesprekken on-line/telefonisch 
gevoerd. 
Het laatste rapportgesprek is niet facultatief. Alle ouders 
willen graag weer fysiek in gesprek met de leerkracht en 
dat is vice versa. 
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5. De leerkrachten zetten zorg planmatig weg in de 
weekplanning. Borgen dagelijks de zorg. team IB/Team 20-21  Juni ‘21 

 

Evaluatie: Tijdens de groepsbesprekingen is dit onderdeel 
aan bod gekomen. Leerkrachten plannen zorg maar 
borging en uniformiteit in het format is nog een 
aandachtspunt.  

     

6. 
Borgen van het gebruik leeruniek teambreed.  
Uitgangspunt opstellen onderwijsplan en apart evalueren 
in de daarvoor bestemde tabellen in Leeruniek. 

team IB/team 20-21  Juni 21 

 Evaluatie: Dit onderdeel is gerealiseerd. De leerkrachten 
evalueren zowel methode- als Cito toetsen in Leeruniek.       

7. 

Uitbouwen invoering Digikeuze bord groepen 1 en 2: 
 
• Er worden afspraken gemaakt rondom afname 

momenten van het digikeuze bord. 
• In de groepen 1 en 2 wordt naar aanleiding van het 

invullen van de vragenlijsten een zorgplanning 
gemaakt. 

• Er worden afspraken gemaakt over de planning, 
uitvoering en borging van de zorg. 

 
 

Team IB/Team/Directie 20-21  Juni 21 

 

Evaluatie: Groep 2 is volledig gevolgd. Deze lijsten zijn 
ingevuld. Groep 1 is niet voldoende van de grond gekomen. 
Leerkrachten moeten in een ritme komen om deze lijsten 
goed bij te houden. Daarnaast maken de leerkrachten een 
zorgplanning in een eigen format. Ook dit verdient zeker 
nog aandacht het komend schooljaar. 

     

 

OP 3 Didactisch handelen 
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Doele
n 

De leerkrachten van de Optimist 
maken tijdens het lesgeven 
optimaal gebruik van de nieuwe 
methoden/materialen: Karakter, 
Vreedzame school, VLL, nieuw 
ontwikkelingsmateriaal en 
Levelwerk. 

   

Wat/hoe Betrokkenen Verantwoordelijke Planning  Begroting realisatie 

1. 

Er zijn nieuwe methoden 
aangeschaft die ook om 
bijbehorende vernieuwde didactiek 
vragen. De volgende methoden 
worden in de betreffende bouwen 
geëvalueerd en gevolgd. Door 
middel van klassenbezoeken van IB 
en Directie en collegiale consultatie, 
wordt gekeken naar resp. De 
kwaliteit van het werken met deze 
methode en wat er van elkaar kan 
worden geleerd. 
 
 

Team/bouw/taakbeleid
. IB 20-21 investeringsbegrotin

g Dece.’20 

 

Evaluatie: Afgerond. 
Klassenbezoeken zijn voor de 2e 
lockdown afgerond en nabesproken. 
Staan in overzicht zoals ook bij een 
audit. 2e ronde klassenbezoeken zijn 
door de ib’er gedaan.  
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Doele
n     

Wat/hoe Betrokkenen Verantwoordelijke Planning  Begroting realisatie 

1. Techniektorens worden regelmatig gebruikt 
tijdens thema’s en onderzoeksopdrachten.  

Sjoukje 
Velkers en 
team 

  verbruiksmateriaa
l  

 

Evaluatie: techniektorens zijn incidenteel 
gebruikt. Langdurig ziekteverlof van collega en 
de lockdown(s) hebben de prioriteiten 
verschoven. 

     

2. 
Leerlingen van de Kinder-Innovatie-Raad hebben 
zich laten voeden door vragen en ideeën van de 
leerlingen van de school. 

Leerkrachten 
van ‘KIR’ 
kinderen 

coördinator KIR: 
Sjoukje Velkers 20-21  

Gehele 
schooljaa
r 

 

Evaluatie: Deels gelukt. Tijdens thuisonderwijs 
vond de KIR ook niet fysiek plaats.  
De laatste maanden van het schooljaar 20-21 
vonden de KIR bijeenkomsten ook online plaats 
en heeft er wel uitwisseling met de leerlingen 
van school plaatsgevonden, maar voornamelijk 
in eigen groep. 
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3. 
Aan het eind van het schooljaar hebben we een 
keuze gemaakt of de Optimist een 
cultuurprofielschool wordt. 

Directie en 
Atelier 
Majeur 

Directie  20-21 Cultuur-geld uit 
begroting Juni 2021 

 

Evaluatie: Coronamaatregelen hebben dit 
proces stopgezet. Vanaf eind maart ’21 zijn de 
fysieke muzieklessen weer voorzichtig gestart. 
Eerst nog alleen instrumentaal, later weer met 
zang erbij.  
Schooljaar 21-22 zijn door de NPO gelden meer 
culturele/muzikale mogelijkheden. Gaan we ook 
zeker invullen. 

     

4. Aan het eind van het schooljaar ligt een plan van 
aanpak voor het opstarten van een tienerschool. 

Directie en 
werkgroep 
en OSG 
contactper-
soon 

Directie en 
bestuurder 20-21 Boven-schoolse 

begroting Juni 2021 

 

Evaluatie: Tijdens de eerste 
verkenningsgesprekken met OSG blijkt dat zij 
midden in een fusie zitten met Bornego en dit 
initiatief op de lange(re) baan schuiven. Het is 
een belangrijke voorwaarde voor de opstart van 
een tienercollege om samen te werken met een 
VO-school.  
Op korte termijn (komende 1 of 2 schooljaren) 
zetten we dit initiatief even in de ijskast. 
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Doele
n     

Wat/hoe Betrokkenen Verantwoordelijke Planning  Begroting realisatie 

1. 
De betrokkenheid van ouders bij 
schoolthema’s en ouderavonden is in het 
schooljaar 2020-2021 groter geworden 

PMR/MR/OV/collega’
s uit de OV team 

Nov ‘20 
en april 
‘21 

Uit 
representatie 
en PR budget 

April 
2021 

 

Evaluatie: Geen enkele ouderavond heeft 
plaatsgevonden ivm Coronamaatregelen. 
Sterker nog: ouders zijn het hele schooljaar 
niet ín de school geweest.  

     

2. 
De leerlingen spelen op een plezierige 
manier met elkaar en met het beschikbare 
materiaal buiten. 

Team en leerlingen Team en leerlingen 
en Bert 20-21 

Van 
bovenschool
s fusiegeld 
voor 
kinderen 

Lopende 
schooljaa
r 20-21 

 

Evaluatie: Groot succes. Met het 
aangekochte buiten speelmateriaal van 
Ambion (fusiegelden direct te besteden aan 
de kinderen) hebben de kinderen fantastisch  
buiten gespeeld in grote harmonie. Naast de 
vele leuke materialen die voorhanden 
waren, is ook gebleken dat de cultuur die bij 
Dalton en de Vreedzame school hoort, zijn 
vruchten afwerpt. Met behulp van een ‘Plein 
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Hulp Verlener’, werden kinderen met elkaar 
verbonden wanneer er een spel werd 
opgestart.  

 
 
 

 
Doele
n Het pedagogisch klimaat in de school is goed.    

Wat/hoe Betrokkenen Verantwoordelijke Planning  Begroting realisatie 

1. 
Schooljaar starten we met de ‘gouden weken’ en iedere 
dag lessen uit de Vreedzame School, teneinde het 
schooljaar in goede harmonie 

team Team en IB Okt.’20  Okt'20 

 
Evaluatie: Prima gelukt en afgerond. Na de 2e lockdown 
hebben we ook de eerste 2 weken weer de ‘gouden 
weken’ opgepakt, voor hernieuwde samenwerking. 

     

2. Borgen van de vernieuwde methode Vreedzame School. team team Schooljaa
r 20-21 

Nieuwe 
methode 
uit MJB 

Jan'21 

 Evaluatie: Iedereen werkt naar volle tevredenheid met 
de nieuwste versie van deze methode.      

3.  Kinderen uit de leerlingenraad zijn opgeleid en worden 
ingezet tot mediators. 

Team en 
leerlingen-
raad 

Directie en team Jan'21  Jan'21 

 Evaluatie: Niet gebeurd. Lockdown en 
coronamaatregelen maakten dit ook niet mogelijk.      
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Prioriteiten in de groepen zelf waren belangrijker. Wel 
zijn de PHV’ers weer in het leven geroepen. Dat was een 
groot succes. 

4. 
In de groepen 4 t/m 8 hebben de leerlingen gedurende 
het schooljaar gewerkt en gesproken over actuele 
thema’s. 

team Leerkrachten groep 
4 t/m 8 

Schooljaa
r 20-21  Juni ‘21 

 

Evaluatie: Deels. Van september tot december ’20 is 
hier aan gewerkt 
Na de lockdown is vooral veel prioriteit gelegd op het 
het reguliere programma en zorgdragen voor een goed 
sfeer en samenhang in de groep. Maar dat is eigenlijk 
ook een thema op zich… 

     

 
 
 

 
Doele
n     

Wat/hoe Betrokkenen Verantwoordelijke Planning  Begroting realisatie 

1. 
Met behulp van bordsessies, werken wij aan de doelen 
uit het schooljaarplan en het afstemmen van praktische 
zaken. 

team Directie en team Schooljaa
r 20-21  Schooljaa

r 20-21 

 

Evaluatie: Bordsessies werden alleen praktisch 
gehouden, vaak on-line en later soms op het leerplein. 
Vooral praktische afstemming over doelen op heel 
korte termijn kwamen aan de orde. 
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2. 

De Ambion Academie is bekend bij de medewerkers en 
wordt ingezet voor ontwikkeling van medewerkers, 
teneinde de professionaliteit te waarborgen c.q. te 
ontwikkelen. 

team team 20-21   

 
Evaluatie: heeft na de lockdown meer inhoud gekregen 
en kan in schooljaar 21-22 van start. Het bekend raken 
met E-wise, heeft de collega’s erg enthousiast gemaakt. 

     

3. 

Ziekteverzuim onder de norm van Ambion (zie 
verzuimoverzichten) gebruikmakend van het systeem 
‘Zorgsamen’ en goed contact houden met zieke 
medewerkers, bedrijfsarts/arbo-deskundige en HR, 
teneinde succesvolle re-integratie te realiseren. 

Directie en 
team Directie 20-21  20-21 

 Evaluatie: Veel contact geweest over langdurig zieken 
op de Optimist. Re-integratie is goed verlopen.      

4. Het team heeft aan het eind van het schooljaar het 
Dalton Certificaat behaald. team Directie en team 20-21 Uit 

begroting Juni'21 

 

Evaluatie: Is ook door alle Coronaperikelen 
opgeschoven naar volgend schooljaar. Een aantal 
bijeenkomsten is on-line gehouden. De bijeenkomsten 
die on-line geen meerwaarde hebben, vinden in 
schooljaar 2021-2022 plaats. 

     

5. 
We hebben de tevredenheid van medewerkers 
gemeten en de uitkomsten besproken met het team en 
de MR. 

Directie en 
administratie Directie  Nov'20  Nov'20 

 Evaluatie: Er is een werkbelevingsonderzoek gedaan: 
de uitkomsten zij besproken op 24 juni ‘21      

6 De ontwikkel-/functioneringsgesprekken hebben nog 
meer aan kwaliteit gewonnen. 

Team en 
directie Directie  20-21  Juni ‘21 

 Evaluatie: Niet aan toegekomen, ook geen prioriteit 
aan gegeven, aangezien vele individuele- en      
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schoolontwikkelingen zijn stil komen te staan ivm 
Corona. Er zijn wel startgesprekken gevoerd aan het 
begin van het schooljaar en gesprekken na het 
klassenbezoek (nov’21). Het 3e gesprek was een 
voortgangsgesprek met alle medewerkers, medio 
februari/maart ’21. Voornamelijk on-line. Alles is 
vastgelegd en zit in dossier. 

7. 360* feedback wordt ingevoerd en de uitkomsten 
besproken tijdens het ontwikkel/functioneringsgesprek. 

Team en 
directie Directie  20-21  Juni'21 

 

Evaluatie: Er is in het DO afgesproken om in alle 
scholen een pilot te doen, teneinde te bekijken of het 
product waar we mee (willen gaan) werken ook 
toekomstbestendig is, gebruiksvriendelijk en 
inhoudelijk voldoende. Hier hebben wij ook aan mee 
gedaan. Voor de rest is het product niet ingezet dit 
schooljaar. 

     

 
 

 
Doele
n     

Wat/hoe Betrokkenen Verantwoordelijke Planning  Begroting realisatie 

1. 
Beleidsgroep Passend Onderwijs volgen bij inhoudelijke 
activiteiten, teneinde up-to-date te blijven van 
vernieuwingen op het gebied van passend onderwijs. 

IB en directie IB en directie 20-21  20-21 
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 Evaluatie: Hebben online plaatsgevonden, voornamelijk 
in het IB-netwerk.      

2. Contacten met de BOU: meer zichtbaar in de school met 
als doel korte lijnen en feedback organiseren. IB IB 20-21  20-21 

 Evaluatie: Door Corona minder zichtbaar in de school, 
alle HGPD bijeenkomsten online.      

3. 
Meldcode kindermisbruik bespreken in het teamoverleg 
in oktober 2020 en in gebruik nemen volgens het 
protocol. 

Wendy de 
Jong 

Wendy de Jong en 
IB 20-21  20-21 

 Evaluatie: Is besproken. IB’er blijft de eerste lijn bij dit 
soort problematiek.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Doele
n     

Wat/hoe Betrokkenen Verantwoordelijke Planning  Begroting realisatie 
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1. 
Aan het eind van het schooljaar zijn praktische 
onderdelen van het Daltononderwijs bij de BSO 
zichtbaar. 

Directie BSO 
en directie 
Optimist 

Directie BSO 20-21  20-21 

 

Evaluatie: De wil is er zeker, maar door Corona verder 
geen implementatie. Volgend schooljaar wordt dit weer 
verder opgepakt. Daarnaast zijn de contact goed en 
wordt er veel samengewerkt. Bij de BSO en de 
peuteropvang zijn zeker Dalton-aspecten goed zichtbaar: 
samenwerken, zelfstandigheid, reflectie. 

     

2. Aan het eind van het schooljaar hebben we de BSO 
verrijkt met een vakkundig muziekaanbod. 

Directie en 
Atelier 
Majeur 

Directie en AM 20-21  20-21 

 
Evaluatie: Enthousiast gestart met de playground, maar 
niet afkunnen maken. Volgend schooljaar wellicht in 
andere vorm. 

     

 
 
 


