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Algemene inleiding
Het jaarverslag is voor de scholen van de Stichting OPOA het instrument om zich te verantwoorden aan
de direct belanghebbenden: ouders, team, CvB, RvT en onderwijsinspectie. U kunt lezen aan welke
onderwijsinhoudelijke ontwikkeling we hebben gewerkt, welke resultaten we hebben behaald en hoe de
school ervoor staat als we kijken naar de schoolpopulatie en het personeelsbestand en welke
aandachtspunten dit heeft opgeleverd voor de beleidsvoornemens voor het schooljaar 2020-2021. Deze
aandachtspunten worden opgenomen in de jaarplanning voor het nieuwe schooljaar. Hierdoor heeft het
jaarverslag ook een interne functie binnen de beleidsontwikkeling van de school.
Het was een schooljaar waarin hard gewerkt is, we samen stappen gezet hebben in het versterken van
de kwaliteit van ons onderwijs, We hebben ook zeker een pas op de plaats moeten maken door de
gevolgen die het Covid-19 had op onze dagelijkse praktijk. Met name dit laatste heeft een groot beroep
gedaan op de kinderen, de ouders en het team. Dit heeft ook geleid tot een positieve ontwikkeling op
het aanbieden van digitaal onderwijs.
We zijn heel blij dat we aan het eind van dit schooljaar alle kinderen weer op school mochten ontvangen
en hopen dat het ook snel weer mogelijk wordt het directe contact met ouders weer op te pakken.
We kijken ernaar uit u weer in levende lijve op 1,5 meter afstand te mogen ontmoeten in het nieuwe
schooljaar.

Veiligheid Vertrouwen Ontwikkeling

De leerlingen
Aantal leerlingen 1 augustus 2019
Instroom 4-jarigen tot 1 augustus 2020
Zij-instroom andere basisscholen
Zij-uitstroom naar andere basisscholen
Uitstroom naar SBO/SO
Uitstroom leerlingen groep 8
o HAVO/VWO
8
o VMBO T
7
o VMBO B t/m K
17
o PRO
2
o VSO
0

206
19
9
6
4
totaal: 34 lln.

Verdeling aantal leerlingen
4-7 jaar
83
8-11 jaar
122
12 jaar
9
Totaal van 214 lln. op 1 oktober
De leerlingen waren verdeeld over 11 groepen met een gemiddelde groepsgrootte van 20
leerlingen op 1 oktober 2019.
Het voedingsgebied van onze leerlingen is de directe omgeving van de school.
Er was dit schooljaar sprake van krimp. Het aantal leerlingen in de groepen 4 en 5 was te
groot om 2 enkele jaargroepen te maken. Om de leerlingen evenredig te verdelen is er
gekozen voor een groep 4, groep 4/5 en een groep 5.
Leerlingenraad
De leerlingenraad bestaat uit 2 leerlingen per jaargroep vanaf groep 5. Samen met 2
leerkrachten gaan de leerlingen in gesprek over punten die zij zelf aandragen en of die
vanuit de groepen komen. Daarnaast worden ze betrokken bij schoolontwikkelingen op
meedenkend en soms uitvoerend niveau.
* Dit schooljaar heeft de leerlingenraad verschillende spelletjes uitgekozen ter
bevordering van de executieve functies. Zij hebben geïnventariseerd wat groepen
aanspreekt en hebben in de winkel verschillende spelletjes uitgeprobeerd.
Daarnaast hebben ook kinderen uit de leerlingenraad op de algemene thema-avond de
ouders de spellen uitgelegd en hebben ze een toelichting gegeven over wat er geleerd kan
worden door de spelletjes te spelen.
* De nieuwe visie is besproken met de leerlingenraad waarbij zij ook hebben aangegeven
hoe zij de kernwaarden betekenis geven.
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* De leerlingenraad heeft input gegeven aan de sportcoördinator wat betreft de
materialen die aangeschaft zijn vanuit het budget voor de “Gezonde School” ter
bevordering van de beweging op het schoolplein.
Daarnaast heeft de leerlingenraad aangegeven graag een hek te willen naast het
voetbalveld zodat de bal niet voortdurend het veld uit kan gaan. Dit hek is er ook
gekomen.
De ouders
De samenstelling van onze schoolpopulatie wordt genormeerd op basis van een aantal
indicatoren die gerelateerd zijn aan onze ouders, zoals bijvoorbeeld opleidingsniveau en
moedertaal.
De optelsom van deze indicatoren bepaalt de schoolweging.
De schoolweging van de Kubus betreft 36,4. Het spreidingsgetal is 5,1.
Het spreidingsgetal geeft de mate waarin de omgevingskenmerken van elkaar verschillen
en daarmee ook de te verwachten eindopbrengsten aan. Dit getal is het gemiddelde van
alle afstanden van de individuele leerlingen tot de schoolweging.
5.1 is een klein spreidingsgetal met als gevolg dat de middenmoot ( 60%) ook echt tussen
de 31 en 41.5 valt. Een grote groep leerlingen zit daarbij dicht bij elkaar qua behoeften.
De leerling populatie is homogeen.
Medezeggenschapsraad
De MR bestaat uit 4 personeelsleden en 4 ouders. De volgende punten zijn besproken
binnen de MR:
 Er zijn verkiezingen geweest voor een nieuwe ouder in de MR.
 Er is gesproken over het roken net buiten de poorten van de school. Er zijn
klachten gekomen van ouders dat zij het niet wenselijk vinden dat hun kind
bij het uitgaan van de school door de rook moeten om bij hun ouders te
komen. De MR heeft dit punt bij de directie neergelegd en zij hebben actie
gezet naar de wijkregisseur. In overleg met hem en andere partners in de
samenwerking wordt gekeken naar mogelijkheden om hiermee om te gaan.
Ook is er een bericht namens de MR gestuurd naar alle ouders van de
school.
 De oudergeleding van de MR heeft een start gemaakt met de MR cursus.
 Statuten zijn goedgekeurd en ter inzage voor allen.
 De aanpassing van de schooltijden is goedgekeurd door de MR.
 De schoolgids is goedgekeurd door de MR.
 De MR heeft instemming gegeven voor de formatie schooljaar 2020/2021.
 De MR heeft instemming gegeven voor de inzet van de werkdrukgelden
voor het schooljaar 2020/2021.
 De MR heeft instemming gegeven voor het naar school gaan in shifts tijdens
de corona periode.
 De MR heeft een jaarplanning gemaakt voor het komende schooljaar.

Veiligheid Vertrouwen Ontwikkeling

Ouderraad/oudercommissie
De OR bestaat uit 3 personeelsleden en 5 ouders. De volgende punten zijn besproken
binnen de OR:
 De jaarvergadering is geweest;
 Actie Bag2school is georganiseerd;
 Actie Wecycle is georganiseerd;
 Organisatie en ondersteuning bij Sinterklaas en Kerst;
 Organisatie schoolfoto;
 Organisatie paaseitjes. Wegens Corona heeft dit helaas geen doorgang
kunnen vinden;
 Nieuwe visie en kernwaarden gedeeld met de OR;
 Rookgedrag rondom de school besproken en de rol van de OR daarbij.

Het team
De samenstelling directie is gewijzigd en bestaat uit:
 Directeur
1,0 fte
 Adjunct-directeur 1,0 fte
Per 1-8-2020 wordt dit gewijzigd in
 Directeur
0,8 fte
 Adjunct-directeur 0,6 fte
Voor de leerlingenzorg is 1,2 fte interne begeleiding beschikbaar
De uitvoering van het onderwijsaanbod in de groepen krijgt gestalte door de inzet van
17 medewerkers.
Fulltime:
5 medewerkers
Parttime:
12 medewerkers
Daarnaast zijn werkzaam op de school:
 1 conciërge
 3 onderwijsassistenten
 1 medewerker administratie
 1 Vakleerkracht bewegingsonderwijs
Ons team bestaat in totaal uit 24 vrouwen en 4 mannen
Mutaties
Wegens krimp wordt er afscheid genomen van 2 vrouwelijke collega’s.
Scholing
 BHV-ers zijn op een herhalingscursus geweest;
 Directie en IB hebben deelgenomen aan de cursus Flitsbezoeken;
 5 Teamleden hebben deelgenomen aan de Mentorencursus
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4 Teamleden zijn gestart met de cursus Close Reading;
1 Teamlid heeft een rekencoördinator cursus gevolgd;
2 Teamleden hebben de cursus tot leescoördinator gevolgd.

De studiedagen waren ingericht op de evaluatie en analyse van de opbrengsten om zo
planmatig ons onderwijs te verbeteren. Daarnaast hebben we onze ambitie om begrijpend
lezen te verhogen gekoppeld aan de implementatie van Close Reading waarbij dit jaar is
ingestoken op de vergroting van de leerkrachtvaardigheden.
Verder zijn er studiemomenten geweest waarbij de ontwikkelgroepen het team
informeerden.
Werkverdelingsplan
Er is een werkverdelingsplan voor schooljaar 2020/2021 conform CAO opgesteld in
samenspraak met het team. Hierin staan alle werkafspraken verwoord en is het taakbeleid
uitgewerkt. Het werkverdelingsplan van 2019/2020 is geëvalueerd. De collega’s willen het
aantal uren bewegingsonderwijs door een vakdocent terugbrengen van 2 uur naar 1 uur
per week. Daarbij is er gezorgd voor een verdeling over het jaar van begin en eind van de
week zodat ook parttime collega’s hiervan profiteren. Het resterende bedrag van de
werkdrukgelden wordt besteed aan ondersteuning van een onderwijsassistent.
Middels een roulatieschema zal de onderwijsassistent collega’s ondersteunen door
groepen over te nemen. De collega’s kunnen deze tijd besteden aan bijv. bijwerken van
administratie en of het voeren van overlegmomenten.
Personeelstevredenheid
Er was een positieve beoordeling vanuit de Risico-inventarisatie en evaluatie. De
actiepunten worden komend jaar opgepakt.
Opleiden in de school
Studenten schooljaar 2019-2020
De Kubus is een Academische opleidingsschool wat gezien kan worden als een ‘win-win’
situatie: de leerkrachten kruipen in de huid als mentor en “verantwoorden” hun eigen
lessen en begeleiden de student en de student heeft een opleidingsplek.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen voltijd studenten (4 jarige opleiding voor HAVO of
MBO student) en deeltijd studenten (2 jarige opleiding voor hen die al een HBO of
Universitaire studie hebben afgerond)
Als Academische opleidingsschool draaien de 4de jaars studenten/ LIOers ook mee in de
diverse werkgroepen.
 Het schooljaar is gestart met 1 student die haar LIO stage al had afgerond, maar
haar onderzoek nog moest uitvoeren. Dit is gelukt.
 Er zijn ook 3 Voltijd 1ste jaars studenten gestart. (2 studenten stopten na enkele
maanden en de andere student werd overgeplaatst naar een andere school)
 Ook zijn er 4 Deeltijdstudenten 2de en 3de jaars gestart. Zij hebben een enorme
ontwikkeling laten zien!
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In februari kwam er nog een tussentijdse student bij in de Deeltijd 1 ste jaars
In 2 groepen werden er LIO studenten begeleid. Zij hebben het 2de halfjaar
afgemaakt op een andere school.

Verzuim
Het verzuimpercentage van alle OPOA-medewerkers was in het afgelopen jaar 8.4. Voor
onze basisschool is dit 16,56%. De hoogte van dit percentage wordt grotendeels bepaald
door het langdurige verzuim van 3 collega’s.

Onderwijsresultaten
Eindopbrengsten
Door het vervallen van de Centrale Eindmeting in verband met Covid-19 is het niet
mogelijk om zoals gebruikelijk de onderwijsresultaten op basis van de eindtoetsresultaten
van de laatste drie aaneengesloten jaren in beeld te brengen. OPOA hanteert daarom de
leidraad die de onderwijsinspectie hiervoor heeft opgesteld.
Voor het eerst zou dit jaar ook gestart worden met het beoordelen van de
onderwijsresultaten op basis van de behaalde referentieniveaus.
Het basisniveau 1F is het niveau dat alle kinderen aan het einde van de basisschool
minimaal zouden moeten beheersen. Niveau 1F/2S is het gewenste niveau voor een deel
van de leerlingen, omdat het hoger is. Afhankelijk van de schoolpopulatie heeft de
onderwijsinspectie een norm bepaald: een percentage dat 'past' bij de school en waarop
de school beoordeeld wordt.
Vanwege het ontbreken van de eindresultaten dit jaar door Covid-19 is de beoordeling
van de eindopbrengsten door de onderwijsinspectie als volgt aangepast:
 als de behaalde referentieniveaus 1F en 2F/1S in 2018 en 2019 boven de
signaleringswaarden liggen, is het oordeel voldoende
 als dit niet het geval is wordt de verantwoording van de school erbij betrokken en
dit kan leiden tot het oordeel voldoende of geen oordeel.

Onze school heeft de volgende percentages behaald op de referentieniveaus:

SG*

Signalerings- Gerealiseerd Signalerings Gerealiseerd Oordeel
waarde 1F
1F
waarde 2F/1S
2F/1S
Kubus
36.47
85 %
95.3 %
35.7 %
43.7 %
voldoende
Sg=schoolgroep ->van invloed op de te behalen percentages
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Tussenopbrengsten
Bij de data-analyse is ingezoomd op de vakken rekenen en begrijpend lezen.

Op basis van de tussenopbrengsten van de groepen 3 t/ 8 hebben we geconstateerd dat
voor rekenen:



Er sprake is van een daling sinds 2017/2018.
Oorzaak kan de invoering van de nieuwe methode zijn.
De helft van deze groepen de P20 en P80 gehaald, dat betekent dat het
onderwijsaanbod passend is.

Acties:






Inzet van cruciale leerdoelen;
Compacten: de leerlijnen zijn leidend en niet de methode, durf kritisch te kijken
naar de lessen en keuzes te maken;
Samenwerken: uitleg geven aan elkaar;
Verwachtingen uitspreken naar leerlingen;
Som van de dag inzetten met daarbij extra aandacht voor de rekentaal.
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Op basis van de tussenopbrengsten van de groepen 3 t/ 8 hebben we geconstateerd dat
voor begrijpend lezen:




5 groepen hebben de P80 behaald. De uitdaging is om de P20 de behalen.
De schoolontwikkeling hangt samen met de implementatie van Close Reading met
daarbij specifiek aandacht voor het werken aan de ambitie om de P20 voor
begrijpend lezen te behalen in meer dan de helft van de groepen.
Aan deze ambitie wordt gewerkt door het gebruik van de leerlijnen en de inzet van
verdiepte denkvragen.
Leerkrachten verdiepen zich verder in de leerlijnen en leren kritisch kijken naar het
tekstniveau en stellen verdiepte denkvragen. Hierbij geven ‘denksleutels’
handvatten.

Sociale veiligheid en tevredenheid
Door Covid-19 is de afname van de monitor sociale veiligheid en leerlingentevredenheid
en de monitor oudertevredenheid in het gedrang gekomen.
Deze onderzoeken vinden altijd plaats in de periode januari – mei en vanaf begin maart
zijn we hierin belemmerd door het coronavirus. In overleg met de onderwijsinspectie is dit
schooljaar ontheffing verleend aan de scholen om deze monitoren te laten vervallen.
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Samenwerking IKC en VVE
Onze school maakt deel uit van het kindcentrum de Riet
In dit IKC werken we samen met de peuter- en kinderopvang de Cirkel onderdeel van
Human Kind, basisschool de Egbertus partners vanuit Avedan gericht op de coördinatie
van het IKC en de opvoedondersteuning en invulling VVE.
Belangrijke items in deze samenwerking zijn:
o de doorgaande lijn van voorschool naar vroegschool.
o Vve en zorgleerlingen
Om bovenstaande punten te bereiken is het belangrijk dat er een basis aanwezig is voor
een constructieve samenwerking. I.v.m. veel nieuwe gezichten is er geïnvesteerd in een
bijeenkomst met alle betrokkenen: leerkrachten en ib-er onderbouw de Kubus, leidsters
kinder -en peuteropvang, VVE-thuis en IKC-coördinator.
Bij deze bijeenkomst zijn er ideeën verzameld waar komend schooljaar acties uit zullen
voortvloeien.
De samenwerking binnen het IKC heeft dit schooljaar wordt zichtbaar door:
 Gezamenlijke culturele activiteit voor kinderen van de Kubus en de Egbertus.
 Aansluiting van de thema’s tussen de voorschool en de vroegschool. Zo kunnen er
thematisch gezamenlijke activiteiten worden georganiseerd. Dit jaar was dat bijv.
het knuffelziekenhuis voor de peuter- en kinderopvang en de kleutergroepen van
de Kubus.
 Plan ontwikkeld voor het opknappen van het kleuterplein van de Kubus en het
plein van de Cirkel. Streven is om komend schooljaar hier één plein van te maken
met daarbij bewegingsmogelijkheden voor 2 tot 6 jaar. Deze constructie zal ook de
samenwerking vereenvoudigen doordat contact met de partners middels
buitenspel toegankelijker is.
 De Kubus heeft een thema- avond over executieve functies en spelletjes
georganiseerd voor alle ouders van de Cirkel en de Kubus. De opkomst was nog
niet heel hoog maar de aanwezige ouders wel erg enthousiast. Deze avond zal
waarschijnlijk komend schooljaar worden herhaald.
 De informatiemiddag op de Kubus die was gepland, voor ouders van kinderen
binnen het IKC in de leeftijd tussen 2-8 over de sociaal-emotionele ontwikkeling, is
wegens Corona niet doorgegaan. Komend jaar wordt gekeken hoe deze middag
vorm zal krijgen binnen de mogelijkheden.
 Tijdens peuter-kleuter overleggen is regelmatig aandacht voor de verbetering van
de aansluiting tussen voor- en vroegschool. Verwachtingen wat betreft
zelfredzaamheid van de kinderen bij aanvang op de basisschool is daar een
voorbeeld van.
 Geruime tijd is er niet een VVE-coach / Ib’er in de voorschool geweest. Aankomend
schooljaar is deze er wel en dan zal het gemakkelijker worden om ontwikkelingen
met elkaar te verbinden.
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VVE
De vier-jarigen die instromen hebben in 50% van het geheel gebruik gemaakt van de
kinderopvang en/of van het voorschools educatieve aanbod (Vve).
Inhoudelijke afstemming tussen voor- en vroegschool vindt vooral plaats binnen het IKCoverleg. Het zorgdragen voor een goede overdracht van Vve-kinderen en kinderen met
een specifieke onderwijsbehoefte is een gedeelde verantwoordelijkheid van voorschool
en basisschool.
Dit schooljaar zijn er 21 Vve- kinderen in de groepen 1 en 3 kinderen uit groep 2.
Overig
Huisvesting en financiën
 Het hek langs het schoolplein is meerdere malen gerepareerd.
 Onder het speeltoestel is kunstgras aangelegd.
 Er is een hek geplaatst op het schoolplein als grens voor het voetbalveld.
 Er is een ruit vernield, deze is vervangen.
 In alle groepen en wc’s zijn nieuwe zeepdispensers en handdoekapparaten
geplaatst.
 De kinderopvang is tot aan de herfstvakantie gehuisvest geweest. Op dit moment
zijn we in overleg met partner de Cirkel over een nieuwe bestemming die past
binnen de visie van ons IKC.
 We hebben een subsidie ontvangen voor de ‘Gezonde School’.
 We zijn aangesloten bij het Jeugdeducatiefonds en hebben daardoor nieuwe
boeken voor de bibliotheek kunnen aanschaffen, de leerlingen van groep 8 hebben
een brugklasproject gehad en we hebben schoolbreed spellen aangeschaft.

Academische Opleidingsschool
Vorig jaar zijn we begonnen met de pilot richting Academische Opleidingsschool (AOS).
Helaas is de initiator sinds februari in de ziektewet. Dat betekent dat de ontwikkeling als
AOS op een lager pitje heeft gestaan. De specifieke opbrengsten zijn beschreven in de
evaluatie op het jaarplan.
De volgende ontwikkelgroepen hebben dit jaar onderzoek gedaan:
- Rekenen
- Schrijven
- Rapport
- Inhibitie
Het onderzoek voor rekenen is afgerond in die zin dat de ontwikkelgroep is opgeheven.
Een rekencoördinator blijft de implementatie van de nieuwe rekenmethode volgen.
Komend schooljaar komt er een nieuwe ontwikkelgroep die zich bezig gaat houden met
kunst/cultuur.
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Rots en Water
De kinderen van groep 1 t/m 7 hebben om de week Rots en Water training gehad van een
gecertificeerde Rots en Water trainer. Elke les duurde 30 tot 45 minuten en het werd
vooral in het speellokaal op school gegeven. Aan het begin van het schooljaar lag de
nadruk tijdens de lessen op kennismaking en groepsvorming. Hierbij stonden oefeningen
centraal die als groep uitgevoerd werden. Later in het jaar zijn n.a.v. de SCOL afnames de
volgende thema’s aanbod gekomen:





Jezelf presenteren: Sterk staan, ademkracht en stemgebruik
Trots zijn, lichaamstaal en – houding.
Samenwerken: Rots en Water en contact met anderen
Ervaringen delen: Grenzen voelen en stellen
Intuïtie
Omgaan met ruzie: Confrontatietechnieken
Groepsdruk en pesten

Rots en Water is een onderdeel van ons onderwijsaanbod aan het worden. Dit zie je terug
doordat kinderen steeds makkelijker de oefeningen binnen Rots en Water uitvoeren.
Kinderen ervaren steeds beter wat het inhoudt als je je ademhaling tot rust kan brengen,
niet alleen tijdens de R&W les, maar ook in de klas, de gang en op het schoolplein. Door
veel verschillende oefeningen te doen, waar de nadruk ligt op herhaling, worden kinderen
zich steeds meer bewust van hun eigen lichaam en emoties.
De kinderen hebben dit schooljaar de oefeningen intenser beleefd. Een fysieke oefening
hoefde vanwege de herhaling niet altijd meer voorgedaan te worden, maar kon ook
verbaal worden toegelicht. Hierdoor had de Rots en Water trainer meer tijd om tijdens de
oefening individuele kinderen te begeleiden.
Het samenwerken verloopt soepeler. Daar waar in het begin kinderen niet zomaar de
oefening met iemand anders wilden doen, zie je steeds minder weerstand doordat veel
verschillende, uitdagende werkvormen worden aangeboden. Daarnaast is zichtbaar dat
kinderen het heel fijn vinden fysiek bezig te zijn, met name de jongens.
Verder hebben we naast de R&W lessen het stoeien op het schoolplein geïntroduceerd.
Onder bepaalde voorwaarde werd het stoeien op het schoolplein in de pauze geoorloofd.
Stoeispelen die in de les geoefend werden, mochten vervolgens op het plein gespeeld
worden. Later in het jaar wisten de kinderen goed wat er onder ‘stoeien’ verstaan wordt
en was het geoorloofd vrij te stoeien.
Er is door het team aangegeven dat het stoeien een mooie toevoeging is voor m.n.
jongens die normaal erg fysiek zijn en bij wie het stoeien altijd verboden wordt. Maar ook
voor kinderen die normaal niet zo durven, kan stoeien een mooie vrije, ongedwongen
oefening zijn om zichzelf wat te ontwikkelen.
Komend schooljaar zal Rots en Water niet meer door de Rots en Water trainer gegeven
worden, maar zullen de leerkrachten zelf de lessen gaan geven. Dit kan in het speellokaal,
in de klas of op het schoolplein, maar het blijft wel een onderdeel van het
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onderwijsaanbod. Een aantal collega’s moeten de EDIT nog volgen. De Rots en water
trainer gaat werken met individuele leerlingen of kleine groepjes leerlingen met dezelfde
hulpvraag. In overleg met de Intern Begeleider wordt er een plan gemaakt van een x
aantal lessen waar gewerkt wordt aan een doel. Ouders worden hierin meegenomen.
Het stoeien op het schoolplein heeft zijn vruchten afgeworpen en het is belangrijk dat het
een onderdeel van de pauze blijft. Met het team zullen we moeten bekijken hoe dit vorm
krijgt, vanaf groep 1 t/m 8.

Aandachtspunten 2020-2021




Verdere ontwikkeling IKC activiteiten en uitvoering activiteiten die i.v.m. Corona
waren afgelast.
Verdere implementatie Close Reading.
Vormgeving Academische Opleidingsschool; ontwikkelgroepen.

Voor meer specifieke aandachtspunten zie het jaarwerkplan 2019/2020 + evaluatie in de
bijlage.

Bijlage Evaluatie jaarplan 2019/2020

Leerlingen en
omgeving
Ontwikkelpunt

Rapport

Actief
Burgerschap

2019-2020

Evaluatie

2020-2021

2021-2022

Ambities juni 2023

Doel

Ontwikkelgroep Dit is verschoven naar
rapport neemt komend schooljaar i.v.m.
de mening van Corona.
ouders en
leerlingen mee
in het
onderzoek naar
het nieuwe
rapport

Implementatie
nieuwe
rapport

Er wordt in
kaart gebracht
hoe er
gewordt
gewerkt aan
actief
burgerschap.

Rapport dat past bij de visie
van de Kubus.

Vanuit de beginsituatie
wordt gekeken naar wat
wenselijk is om toe te
voegen aan manieren
om actief burgerschap
vorm te geven.

Duidelijk per groep hoe
actief burgerschap wordt
vormgegeven.
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Onderwijskundi
g beleid

2019-2020

Evaluatie

2020-2021

Ontwikkelpunt

Doel

Schrijfonderwij Aanschaf
s bij de
vervolgmap
kleuters
‘schrijfdans’
deze
uitwerken en
koppelen aan
de thema’s
van piramide.
Verder
implementatie
methode
schrijfdans in
groep 1 en 2.

Schrijfdans wordt verwerkt in
de themaplanning; bij de
‘moet; werkjes of in een hoek
de bewegingen en de
materialen bewust inzetten.
Hier is een begin mee
gemaakt dit moet nog verder
worden geïmplementeerd.
De ontwikkeling van
handzame kaarten voor
groep 2 wordt
doorgeschoven naar komend
schooljaar.

Uitwerken van
de map
schrijfdans
voor groep 2.

Gedegen fundament van het
schrijfonderwijs in de
kleutergroepen.

Inzet
digikeuzebord
met
leerlingvolgsys
teem voor de
kleuters

Digikeuzebord is
gecombineerd met de
nieuwe rekenmethode. Voor
ieder blok is een overzicht
gemaakt met de doelen per
les. Deze doelen zijn
gekoppeld aan de doelen in
het DKB. Daarbij is ook
gekeken welke doelen wel in
Getal & Ruimte voorkomen,

Verder doelen
aan DKB
toevoegen
vanuit Getal &
Ruimte.

Eenduidigheid wat betreft de
eisen die worden gesteld aan
het behalen van een doel in
de groepen 1 /2 vanuit het
digikeuzebord.

Verdere
implementatie
digikeuzebord
(DKB).

Dubbele
doelen
uitzoeken en
verwijderen
uit DKB

2021-2022

Ambities juni 2023
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maar niet in het
Digikeuzebord.
Overzicht gemaakt voor in de
groepsmap waarin bij kan
worden gehouden wanneer
welke doelen aan bod zijn
gekomen.

Close Reading

I.v.m. wisseling
in het team
opnieuw
implementatie
Close Reading
d.m.v. scholing
en verdieping
tijdens
studiedagen.

Tijdens de verschillende
vergaderingen en
studiedagen gewerkt aan het
vergroten van de
leerkrachtvaardigheden gelet
op de uitvoering van Close
Reading.
Ontwikkeling van een nieuw
lesvoorbereidingsformulier
voor collega’s om op die
manier m.b.v. handvatten de
lessen voor te bereiden.
De leerlijnen inzichtelijk om
te gebruiken.
M.b.v. kartrekkers samen
professionaliseren door
feedback te krijgen op
ontwikkelde lessen en samen
lessen voorbereiden en

Verdere
implementatie
CR gelet op
afspraken
onderwijsplan
en inzet
ontwikkelde
instrumenten.
Lesbezoeken
door directie –
ib. Starten van
lesbezoek door
kartrekker.

Verbetering van de
opbrengsten voor begrijpend
lezen.
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feedback van directie – ib bij
groepsbezoeken.
Executieve
functies (
responsinhibitie)

Rekenen

Onderzoek
naar
mogelijkheden
ter verbetering
van de
executieve
functie
responsinhibitie in de
ontwikkelgroe
p
leerlingenzorg

Nog in de onderzoekende
fase.
M.b.v. de probleemstelling
aan de slag met een
onderzoeksvraag.

De rekenontwikkelgroe
p maakt een
stappenplan
om de
implementatie
van de nieuwe
rekenmethode
te begeleiden

Eerste aandachtspunten bij
de methode zijn opgepakt.
Hierover zijn afspraken
gemaakt die zijn weggezet in
het onderwijsplan.
De verdere implementatie zal
worden gevolgd door een
reken-coördinator.

Formuleren
onderzoeksvra
ag.

Versterken van de executieve
functies en vergroten van de
handvatten en
mogelijkheden van de
leerkrachten en ouders om
hierbij te ondersteunen.

Op basis van
de 1e
jaarsevaluatie
kijken welke
extra
materialen van
belang zijn om
te bestellen en
te gaan

Verbetering van de
rekenopbrengsten waarbij de
leerlijnen van het SLO
leidend zijn. Er wordt gebruik
gemaakt van één gezamenlijk
methode: Getal en Ruimte
junior.
De leerkracht heeft de regie
op basis van de observaties

Naar aanleiding van de
basisafspraken, die vorig
schooljaar opgehelderd zijn,
is een evaluatie gedaan om
te kijken of iedereen de
materialen heeft en hoe
deze worden gebruikt (Basblokje + picto’s).
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en te toetsen
of de beoogde
opbrengst van
de oplossing
ook
gerealiseerd
wordt.

gebruiken.
Volgen van de
implementatie
.

van de leerlingen en de
analyse van de opbrengsten
m.b.v. FOCUS PO.

Meedenken
met
ontwikkelgroe
p rapport.

Engels

De huidige
methode
Engels ‘Take it
Easy’ wordt
geëvalueerd
en op basis
van deze
evaluatie
wordt
onderzocht of
dit een
onderzoek kan
worden in
schooljaar
2020-2021.

Dit is gezien andere
activiteiten doorgeschoven.

Opnieuw
evalueren of
de er behoefte
is aan een
nieuwe
methode voor
Engels.

Leerlingen
worden

Verder
implementatie

Denksleutels zijn gedeeld
voor 1 t/m 8 om op die

Verdere
implementatie

In samenhang met de
vergroting van de growth
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uitgedaagd
door het
gebruik van
hogere orde
vragen
(Taxonomie
van Bloom).

en daarmee
manier handvatten te krijgen
vergroting van bij het stellen van verdiepte
de
denkvragen.
leerkrachtvaar
digheden bij
de toepassing
van de
Taxonomie van
Bloom.
Oefenen in het
stellen van
verdiepte
denkvragen bij
rekenen en
vragen bij les 3
van Close
Reading.

Schoolklimaat
Ontwikkelpunt

Rots & Water

2019-2020

verdiepte
denkvragen
stellen.

Evaluatie

2020-2021

mind set en de executieve
functies
(specifiek metacognitie) leren
leerlingen verder en meer
kritisch na te denken, het
ontwikkelen van
probleemoplossend
denkvermogen, en
bevordering van eigen
initiatief om informatie te
vergaren.

2021-2022

Ambities juni 2023

Doel

Alle nieuwe
collega’s hebben
scholing gevolgd in
de vorm van de
EDIT.

Stichtingsbreed is de
scholing doorgeschoven
naar 2020/2021.

3 collega’s
volgen nog
de EDIT.

R&W werkt preventief en
ondersteunend tegen pesten
en draagt bij aan een goed
schoolklimaat.
Leerlingen hebben meer

Veiligheid Vertrouwen Ontwikkeling

We onderzoeken
het effect van
begeleid stoeien in
de groepen 1 t/m
8.

Helaas hebben we door
Corona dit niet goed
verder kunnen
onderzoeken. Dit wordt
doorgeschoven naar
komend jaar.

We
onderzoeken
het effect
van begeleid
stoeien in de
groepen 1
t/m 8.

zelfvertrouwen en kunnen
zichzelf beter reguleren.

Groepsvorming

Alle nieuwe
collega’s hebben
kennis en
vaardigheden over
hoe een positieve
groep kan worden
gevormd en
begeleid.

Groepsvorming is een
standaard
gespreksonderwerp
tijdens de
groepsbespreking met
de ib’er. Collega’s
besteden hier aandacht
aan en we zien positieve
groepen en rust op het
schoolplein.

Leerlingen weten welke rol ze
innemen in hun groep, hoe ze
gebruik kunnen maken van
hun eigen kwaliteiten en hoe
ze met behulp hiervan een
bijdrage leveren aan eigen
doelen en groepsdoelen.

Kindgesprekken

Alle nieuwe
collega’s hebben
kennis en
vaardigheden over
oplossingsgerichte
gesprekstechnieken
om kindgesprekken
te kunnen voeren.
Vergroten van de

Dit is besproken tijdens
een vergadering.
Collega’s die nog verdere
informatie hierover
wilden hebben dit
gekregen van de ib’er.

Leerlingen voelen zich gezien
en gehoord op de Kubus. Met
behulp van kindgesprekken
kan de leerling laten zien dat
hij eigenaar is van zijn eigen
ontwikkeling.
De leerling ontwikkelt
zelfvertrouwen en een
growth mindset.
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growth mindset is
een belangrijk
onderdeel hiervan.
Ouderbetrokkenheid Kijk – ochtenden
waarbij ouders een
les kunnen
bijwonen en de
leerkracht kunnen
bevragen na
afloop.

Kijk-ochtenden worden
doorgeschoven naar
komend schooljaar.

Ouders hebben meer inzicht
in het onderwijs en de keuzes
die de leerkracht daarbij
maakt.
Vergroten van het educatieve
partnerschap.

Leerlingenraad

Concrete opbrengst in de
vorm van de spellen die
de leerlingenraad
hebben uitgezocht en
hun participatie tijdens
de thema-avond voor
ouders. Ook heeft de
leerlingenraad
georganiseerd dat er een
hek is geplaatst naast het
voetbalveld.

Leerlingen ontwikkelen actief
burgerschap en beseffen dat
ze onderdeel zijn van een
democratische rechtstaat.

Sociale integratie

Verder vormgeven
van de
leerlingenraad.

Door tijdens
vieringen en
andere activiteiten
zoals
periodesluitingen
bewust gemengde

I.v.m. Corona en de
maatregelen is dit stuk
grotendeels komen te
vervallen.

Leerlingen leren samen te
werken met respect en zorg
voor elkaars verschillen.
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groepjes te maken
van 1 t/m 8.
Opnieuw
ontwikkelen van de
visie met
kernwaarden

Met het team
komen tot een
gedragen duidelijke
visie en
kernwaarden
passend bij de
Kubus.

Tijdens de studiedagen is
er een visie ontwikkeld
met bijbehorende
kernwaarden.

De ontwikkelde visie wordt
bewaakt en uitgedragen in de
relatie tussen leerkrachten,
met leerlingen en ouders.

Maatschappelijke
betrokkenheid

School zoekt de
verbinding in de
wijk op
verschillende
manieren.

Voor en tijdens Corona is
er regelmatig contact
gezocht met de
buurtbewoners en de
bewoners van het
Weggeler en de
leessenioren.

Leerlingen vinden het als
vanzelfsprekend dat, omdat
ze onderdeel zijn van de
maatschappij, hier ook aan
bijdragen.

Onderwijs op maat
Ontwikkelpunt

2019-2020

Evaluatie

2020-2021

2021-2022

Ambities juni 2023

Doel

Meer- en
2 collega’s volgen
hoogbegaafdheidsbeleid. scholing rondom
meer- en

Scholing is niet doorgegaan
wegens te weinig aanmeldingen
en daarna Corona.

Leerlingen die meer- en
hoogbegaafd zijn
worden op tijd
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hoogbegaafdheid.
In samenspraak met
de ib’ers wordt het
huidige beleid
aangescherpt op
basis van de
afspraken op
bestuursniveau, de
mogelijkheden
binnen school en de
behoeften van de
leerlingen en de
leerkrachten.
Implementatie nieuw
observatie
instrument voor
meer-en
hoogbegaafdheid.
Opbrengsten van de
scan op schoolniveau
verwerken in een
plan voor de
komende jaren.

Dit wordt doorgeschoven naar
komend schooljaar.

gesignaleerd en krijgen
een passend aanbod
zodat ze zich optimaal
kunnen ontwikkelen.
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Onderwijs op maat voor
kinderen met affiniteit
voor de praktijkvakken.

Het volgen van de
bovenschoolse
ontwikkeling (OPOA
en VO) en
onderzoeken of de
Kubus hier een eigen
onderzoek aan wil
verbinden middels
een ontwikkelgroep.

Op dit moment niet aan de
orde in de vorm van een
ontwikkelgroep.
Bovenschools is een werkgroep
mogelijkheden aan het
onderzoeken qua
samenwerking.

Samenwerking tussen
OPOA - VO op het
gebied van
praktijkvakken.
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Kwaliteitscultuur

2019-2020

Ontwikkelpunt

Doel

Academische
Opleidingsschool

Evaluatie

2020-2021

Implementatie
Bewustwording van
vormgeving Academische collega’s over
Opleidingsschool.
onderzoek en de
verhouding tot
Onderzoek dat
schoolontwikkeling is
plaatsvindt t.b.v. de
in ontwikkeling.
verbetering van het
onderwijs middels het
Door ziekte van de
ontwerponderzoek.
initiator is dit stuk
langzamer gegaan.
Scholing van collega’s:
mentoren cursus, Rots & Alle collega’s hebben
Water EDIT.
de mentoren cursus
gevolgd.
Rots & Water is
doorgeschoven naar
komend schooljaar.

Vergaderstructuur * Kortere vergaderingen
maar wel frequenter
verdeeld in plenair en
bouw.
* Vergaderingen
voornamelijk op

Het onderscheid
tussen interactie en
visievormend tijdens
vergaderingen en de
mail als medium voor
het delen van

2021-2022

Ambities juni 2023

Versterken van de
onderzoekende houding van
leerkrachten en leerlingen

Afspraken
rondom
vergaderingen
implementeren:

Efficiënter vergaderen met
de focus op het mogen leren
van elkaar gerelateerd aan de
opbrengsten.
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onderwijsinhoud, overige
organisatorische zaken
meer via de mail
* Wisselend
voorzitterschap
tijdens vergaderen
* Agendapunten sterker
gekoppeld aan
ontwikkeling
op schoolniveau

Aan het eind van het jaar
evalueren of er behoefte
is aan de scholing
‘LeerKracht’.

informatie begint
duidelijk vorm te
krijgen.
Vergaderingen tot
aan Corona steeds
inhoudelijker en
gericht op samen
leren (Close Reading)
onderscheid met
organisatorische
zaken.
Wisselend
voorzitterschap is
nog weinig aan de
orde geweest.
Gelet op andere
prioriteiten door
corona en
studiedagen die
nodig zijn voor de
analyse van de
opbrengsten dit
verschoven naar
komend jaar.
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Professionele
cultuur

Kwaliteitsbeleid

De opbrengsten van de
studietweedaagse
wegzetten in een plan
om de professionele
cultuur vorm te geven.

2019-2020

Professionele cultuur
komt regelmatig ter
sprake n.a.v.
praktijksituaties.
Kernwaarden worden
hierbij besproken en
ook welke
organisatorische
afspraken een
bijdrage leveren aan
de professionele
cultuur.
Op basis van de
ervaringen van de
vergaderingen zijn er
concrete afspraken
gemaakt voor
komend schooljaar
die bijdragen aan het
verder vormgeven
van de professionele
cultuur.

Evaluatie

Er is sprake van een
professionele cultuur waarin
verwachtingen en afspraken
duidelijk zijn.

2020-2021

2021-2022

Ambities juni 2023
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Ontwikkelpunt

Doel

Opbrengstgericht I.v.m. wisseling in het
Passend
team verdere
Onderwijs
implementatie
vormgeving van
Opbrengst gericht
Passend Onderwijs
(OPO) met behulp
van het middel
FOCUS PO als
ondersteuning voor
de data-analyse.
Structuur van OPO
koppelen aan
groepsbezoeken en
leerlingbesprekingen
van de ib’er.

Veel aandacht
geschonken aan de
kwaliteit van de
evaluatie /analyse in
de
groepsoverzichten.
Groepsoversoverdrachtformulier
ook koppelen aan structuur van
OPO.
Er is een nieuwe
zorgroute gemaakt
waarin dit is
meegenomen.

De uitgangspunten van
het OPO zorgen ervoor
dat samen met de
schoolbesprekingen en
de verschillende
waarborgen
(onderwijsplannen,
schooloverzichten en
groepsoverzichten) op
basis van de dataanalyse keuzes worden
gemaakt ter verbetering
van het onderwijs.
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Ouders

2019-2020

Ontwikkelpunt

Doel

Informeren van de
ambities van het
Strategische
Beleidsplan van OPOA
en het schoolplan

Organisatie thema avond
‘Executieve functies’.

Communicatie met
ouders

Evaluatie

2020-2021

Thema avond was een
succes! Ouders hebben
gevraagd om een
herhaling komend
schooljaar.
Schoolplan is
uitgebreid besproken
met de MR daarnaast is
er een extra
koffieochtend
georganiseerd waarbij
ouders ook
geïnformeerd zijn.

2021-2022

Ambities juni 2023

Ouderbetrokkenheid
verhogen en gedeelde
verantwoordelijkheid in het
ondersteunen van hun
kinderen. Verder vormgeven
educatief partnerschap.

Communicatieplan
evalueren
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Academische school

Informeren proces en
(Tussen)opbrengsten
zijn gecommuniceerd.
opbrengsten
Academische
Opleidingsschool middels
bloknootje.

Aansluiting inhoud /
vorm rapport op de
behoeften van ouders

Ontwikkelgroep rapport
neemt de mening van
ouders en kinderen mee
in het onderzoek naar
het nieuwe rapport

Dit is gezien corona
doorgeschoven naar
komend schooljaar.

Rots & Water als
belangrijk onderdeel
binnen het educatief
partnerschap

Ouders op de Kubus
hebben niet alleen
kennis van R&W maar
ook zelf ervaring
opgedaan met hun kind .

Er zijn 2 momenten
geweest waarop
ouders hebben kunnen
meedoen met hun
kind. Ouders waren erg
enthousiast en vonden
het waardevol deze
ervaring op te doen.

Informatie
hierover aan
ouders herhalen.

Ouders kunnen school
ondersteunen door hun eigen
kennis en ervaring op het
gebied van Rots & Water thuis
toe te passen.

