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Inleiding 

Dank u wel voor de interesse in ons jaarverslag.  
 
We hebben een jaar achter de rug waarin we hebben laten zien hoe flexibel we zijn. Vrij in het begin 
van het jaar kregen we een brief van de inspectie met de aankondiging dat ze in oktober langs 
zouden komen voor een uitgebreid onderzoek. Gelukkig waren we al bezig om de school en de 
kinderen goed in beeld te krijgen. 
Tijdens het bezoek zagen de inspecteurs dat we goed op weg waren, maar dat er ook veel gedaan 
moest worden. Ze waarschuwden ons dat we niet alles tegelijk konden doen. De prioriteit ligt op het 
aanbod, de doorgaande lijn en de zicht op kwaliteit. Waarbij we didactisch handelen niet moesten 
vergeten. Daarop hebben we ons jaarplan aangepast. 
 
Daarna kwam er een weer een lockdown. Het was weer omschakelen. Gelukkig hebben we geleerd 
van de eerste lockdown. Er waren werkboekjes aangeschaft en we hebben een training lesgeven in 
teams gevolgd. Daarmee hebben we de kwaliteit van onderwijs kunnen verhogen en zijn er toch 
mooie resultaten geboekt. 
 
Na de lockdown hebben we veel te maken gehad met besmettingen en quarantaine van leerlingen 
en groepen. Ook misten er regelmatig teamleden door coronatesten. Deze onrust heeft ook zijn 
weerslag op de groepsdynamiek. Er werd veel van de leerlingen en het team gevraagd. Het werken in 
bubbels heeft als gevolg dat er zonder veel contact en dus ook steun gewerkt moest worden. Ik ben 
trots op de inzet van het hele team.  
 
Onder deze bijzondere omstandigheden hebben we hard gewerkt aan de herstelopdrachten van de 
inspectie. Onze prioriteit ligt bij de ontwikkeling van onze kinderen. 
De resultaten ziet u in de projecten die hieronder staan beschreven. 
 
Het is moeilijk niet alles tegelijk op te pakken, maar door te focussen verhogen we de kwaliteit van 
onze acties.  
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Ontwikkeling in cijfers. 

   

Ontwikkeling schoolpopulatie  
  

Analyse  

Overzicht populatie:  
 Aantal leerlingen en gewicht leerlingen afgelopen 3 jaar  

Jaar   Aantal   0,0  0,3  1,2  %weging  Nieuwe weging  
 01-10-2018  124  101  16  7  22 %   35.2   
01-10-2019  115  103  8  4  19 %  35.0  
01-10-2020  122  122  5  3  10 %  39.5  

  
Overzicht leerlingen per leerjaar  

Leerjaar  1  2  3  4  5  6  7  8    Totaal   
Aantal ll. eind 20-21  30  15  17  12  17  16  6  14    127  

  
Prognose leerlingenaantal  

Jaar    2020  2021  2022  2023  
Aantal  122  120  134  137  

  
Leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte  

Aspect   1  2  3  4  5  6  7  8  Totaal   
Dyslexie  -  -  -  -  -  -  -  1  1  
Dyscalculie  -  -  -  -  -  -  -  -  0  
ADHD/ADD  -  -  -  -  1  -  1  -  2  
ASS  -  -  -  -  -  -  -  -  0  
Taal/ spraak  1  1  -  1  -  -  -  -  3  
Gehoor  -  -  -  1  -  -  -  -  1  
Meer-/hoogbegaafd  -  -  -  1  1  2  1  -  5  

  
Overige specifieke kenmerken schoolpopulatie  
Zie kwaliteitsmap: analyse schoolpopulatie   

  

Door- en uitstroom:  
Aantal doublures en kleuterverlenging  
1 kleuterverlenging, 4 doublures  
In- en uitstroom tussentijds  
4 naar andere basisschool, 4 naar andere basisschool i.v.m. verhuizing,   
In- en uitstroom SBO en SO  
4 SBO   

Uitstroom en functioneren VO:  
  
VWO  -  

VWO/Havo  2  

Havo  -  

Havo/ TL  2  

TL  -  

GL/ TL  2  

KL/ TL  1   

KBL  1  
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BL/ KL  2  

BBL  4  

  
Conclusie en consequenties:  
Vier leerlingen hebben een op de eindtoets een hoger advies gescoord dan de school heeft gegeven.   
Twee van deze vier leerlingen krijgen een hoger advies gaan dan we in eerste instantie hadden gedacht.    
Twee leerlingen hebben een lager advies gekregen dat wat uit de eindtoets is gekomen. Dit advies hebben we 
in overleg met ouders zo laten staan omdat de ouders en wij denken dat dit advies bij deze leerlingen past.   
Twee leerlingen hebben een hoger advies gekregen dan wat uit de eindtoets is gekomen.  
Ondanks Covid-19 hebben alle leerlingen naar verwachting gescoord.   
  

  
 

Pedagogisch klimaat en veiligheid 
 

Analyse 

 
Looqin      
25% en <25% = voldoende 
>25% = onvoldoende 
KiVa en Vensters  

Groep 3 /4 /5   Groep 6/7/8  Groep 7/8  

Leerkrachtlijst  
 

Betrokkenheid Voldoende Voldoende  Voldoende  

Welbevinden Voldoende tot  
goed  

Voldoende  tot 
goed 

Voldoende  

Leerlingenlijst Betrokkenheid - -  

Leerlingenlijst Welbevinden - - 6.8 

Leerlingenlijst Veiligheidsbeleving - - 8.3 

 
De vragenlijsten zijn niet allemaal door alle groepen ingevuld. Hierdoor zijn de scores niet 
helemaal betrouwbaar. De vragenlijsten van Venster worden alleen door de leerlingen van groep 
7/8 ingevuld vandaar de extra kolom in de tabel.  
We zien in het schoolrapport van KiVa dat het welbevinden in de groep omhooggaat.  
De scores van het pesten op school en in de groep is gelijk gebleven.   
We hebben het afgelopen jaar veel ingestoken op het pedagogisch klimaat in de groep en in de 
school. Wij zien hierin een verandering bij de leerlingen. Het is rustiger op school en er komen 
minder escalaties voor.  
De leerkrachten zetten structureler de lessen van KiVa in en de ruzietjes worden meer en beter 
onderling uitgesproken.  De leerlingen geven in het schoolrapport dan ook aan dat de leerkrachten 
veel tijd besteden aan het stoppen van pesten.  
Conclusies en consequenties 
We gaan verder met het inzetten van de KiVa lessen 
We zijn een cursus PCM gestart. Hierin leren we kijken naar kinderen en hoe we daar mee om kunnen gaan.  
PCM zal in het hele schooljaar op de agenda staan.  
Er is een leerkracht vrijgeroosterd voor twee dagen in de week en die gaat de leerkrachten extra 
ondersteunen. Deze leerkracht heeft de PCM cursus al gedaan.  
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Opbrengsten  
Analyse Tussentoetsen  
Zie Kwaliteitsmap: Analyse opbrengsten Midden opbrengsten 2020-2021   

Conclusie en consequenties analyse tussentoetsen oktober/maart/ juni 2021  
Zie Kwaliteitsmap: Analyse opbrengsten Midden opbrengsten 2020-2021   

  
Ondanks het thuisonderwijs door Covid-19 hebben onze leerlingen goed gescoord.   
We zien dat de meeste leerlingen in hun ontwikkeling een groei hebben doorgemaakt.   
Daar waar geen groei is te zien was dit te verwachten. Dit is te herleiden aan leerlingen die leerling specifieke 
kenmerken hebben (Gedrag, dyslexie, beneden gemiddelde intelligentie)   
  
We gaan het komend schooljaar insteken op:   

• Een nieuwe rekenmethode   

• Strategieën aanleren bij rekenen    

• Ingezette koers verder uitbreiden   

• Inzetten op leerlingen die meer aankunnen dan alleen het basisaanbod  
  

  

Analyse Eindtoets  
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De afgelopen jaren voldoen we niet aan de normen van de inspectie.   
In het schooljaar 2020/2021:   

• Scoren we voor lezen 93.7% op 1F niveau. Dit is boven de inspectienorm.   
• Scoren we voor rekenen 66,6 % op 1F niveau. Dit is onder de inspectienorm.   
• Scoren we voor taalverzorging 86,7% op 1F niveau. Dit is boven de 
inspectienorm.   

Wij hadden al verwacht dat we voor rekenen de inspectienorm niet gingen halen.  Het 
afgelopen schooljaar hebben we binnen de school vooral gewerkt aan de strategieën bij 
rekenen. We hebben gewerkt met de werkboekjes van pluspunt. We zien hierdoor in de 
andere groepen al dat de resultaten omhooggaan.   
Het komende schooljaar gaan we daarom helemaal werken met de methode pluspunt, het 
rekenmuurtje van Bareka en Met sprongen vooruit. Op deze manier kunnen we vanaf de 
onderbouw weer goed inzetten op de strategieën en de doelen per schooljaar. We gaan 
ervanuit dat de kinderen zo een stevige basis krijgen en de resultaten stijgen.  
Wij hopen ook dat we het komende schooljaar geen thuisonderwijs meer hoeven te geven in 
verband met Covid-19. Wij merken dat veel leerlingen de leerkracht nabijheid nodig hebben 
om zich verder te kunnen ontwikkelen.   
Voor Taalverzorging en Lezen houden wij onze werkwijze aan zoals we dat hebben gedaan 
het afgelopen jaar.   
In het schooljaar 2021 – 2022 zitten er vijf leerlingen in groep 8. Wij verwachten dat in ieder 
geval vier van de vijf leerlingen het 1F niveau gaan behalen voor rekenen en lezen. Voor 
taalverzorging gaat iedereen 1F niveau behalen. Hiervan zitten namelijk nu al drie leerlingen 
op 1F niveau en één leerling op 2F niveau.   
  

  
 

Ontwikkeling personeel  
  

Analyse  
Start van het schooljaar is met iedereen een gesprek gevoerd om te inventariseren hoe het met iedereen 
gaat.   
Een leerkracht heeft zich ontwikkeld tot ICT coördinator, We hebben de cursus met spronegen vooruit gedaan 
en de materialen besteld. De reken coördinator heeft een opleiding gevolgd van het muurtje van Bareka. En 
deze kennis doorgegeven en de implementatie van het muurtje van Bareka begeleid. Een aantal medewerkers 
heeft pedagogisch tact gevolgd en een aantal is gestart met de akte voor het Katholiek onderwijs. Die zal in 
2022 worden afgerond. Al met al is er veel gebeurd in een jaar waarin niet zoveel mogelijk was.   
Individueel is er hard gewerkt aan de eigen ontwikkeling. We hebben veel geleerd over online lesgeven. We 
weten nu ook hoe we lessen kunnen geven wanneer een kind langdurig niet naar school kan komen.  
  
Als team hebben we last gehad van de afstand regels. Als je elkaar ziet en spreekt, kom je dichter bij elkaar en 
begrijp je elkaar beter. Door het werken in bubbels was echt contact niet meer mogelijk. We 
zijn geëindigd met een teamuitje omdat we elkaar echt gemist hebben.   
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Evaluatie borgingstaken 

Afgerond 

Muziekonderwijsplan 
Er is een doorgaande lijn van de 1e t/m 8e jaars. Muziekonderwijs wordt structureel onderdeel van 
het lesprogramma. Collega's worden ondersteund door vakdocenten en er wordt actief 
samengewerkt met externe programma's / aanbieders.  
september Evalueren muziekonderwijs Cultuurcoördinator 

 Aangezien de subsidie ophoudt, is onze muziekleraar gestopt.  
 
We werken met 123 zing in alle groepen. Daarnaast zingen we veel in de groep. 
Aangezien de muziekleraar niet meer komt, plannen we dit op een vaste middag per 
stamgroep of bouw. 
We gaan een nieuw plan maken om muziek een impuls te geven.  
 
Actie Bredeschool. Muzieklessen buiten schooltijd voor de hele wijk op een 
woensdagmiddag. 
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Evaluatie projecten 

Herstelopdracht: Aanbod 

Aanleiding voor dit project 
Vanuit de inspectie hebben wij een herstelopdracht gekregen voor het aanbod. Wij hadden dit al 
opgenomen in onze huidige jaarplan voor het rekenonderwijs, alleen komt het stukje voor het 
beredeneerd aanbod voor de kleuters erbij. 
 
Tijdsplanning 

jan - 
feb 

Rekenvisie bespreken en werkgroep benoemen  Directie 

 Er is een werkgroep benoemd die het rekenonderwijs onderzoekt en een voorstel maakt 
voor het rekenonderwijs op Kristalla. 
Deze werkgroep bestaat uit Elien(Bovenbouw), Rosalie (Middenbouw)en Mariska (Directie). 

  
feb - 
mar 

Rekenaanbieders vergelijken en zichtzendingen aanvragen Werkgroep rekenonderwijs  

 Er zijn verschillende methodes bekeken door de rekengroep en er is een schema gemaakt 
met de kenmerken van de methodes. Deze is gepresenteerd aan het team met de 
uitnodiging om zelf de methodes te bekijken en een keuze te maken. 

  
maart Beredeneerd aanbod inladen in Looqin Intern begeleider 

 De Doelen van nieuw leren zijn ingeladen bij de kleuters in looqin in de groep van de bijen. 
Deze zijn bekeken en de conclusie was dat we hier onmogelijk mee kunnen werken. Het 
probleem is dat er geen hoofddoelen en subdoelen in kunnen. Er is 1 lange lijst. We hebben 
besproken dat we de doelen wel fijn vinden, maar dat deze op een andere manier 
vastgelegd moeten worden. 

  
mar - 
mei 

Pilot draaien met de zichtzending  Werkgroep rekenonderwijs  

 De werkgroep heeft een presentatie gehouden over de verschillende rekenmethoden. 
Hierbij hebben we goed gekeken naar de visie op ons rekenonderwijs. Wij vinden het 
belangrijk dat er een papieren versie in de school aanwezig is. Als team hebben we besloten 
om Pluspunt uit te gaan proberen. Deze lijkt het best aan te sluiten bij ons onderwijs. 

  
mei - 
jul 

Rekenprogramma kiezen en starten met scholing Werkgroep rekenonderwijs  

 We hebben het besluit genomen dat we gaan werken met Pluspunt papieren versie. We 
gaan hierbij de methode niet per les volgen, maar gaan werken vanuit de verschillende 
rekendomeinen. Door dit te doen kunnen we binnen de stamgroep werken aan hetzelfde 
domein, maar wel iedereen op zijn eigen niveau (leerdoelen per leerjaar). Hierdoor kunnen 
we zorgen voor verdieping en verrijking maar ook voor verlengde instructie.  
De werkwijze van ons rekenonderwijs wordt vastgelegd in een kwaliteitskaart.  

  
Meetbare resultaten 

• De werkgroep houdt een presentatie over verschillende rekenaanbieders die passend zijn 
voor onze populatie en kunnen dit onderbouwen.  

• Er wordt een kijkwijzer gemaakt op het rekenonderwijs die gebruikt wordt tijdens de 
klassenbezoeken tijdens het uitproberen van de nieuwe rekenprogramma’s.  

• Het beredeneerd aanbod is ingeladen in Looqin.  
Evaluatie Meetbare resultaten 
De werkgroep heeft op 22 april een presentatie gehouden over de verschillende rekenmethoden. 
Hierbij is rekening gehouden bij de visie en de populatie. Het was belangrijk dat er een 
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papierenverwerking plaats kan vinden. Maar ook dat het goed ingezet kan worden in een 3 
combinatie. De keuze is gevallen op de nieuwe versie van Pluspunt. Doordat Pluspunt een goed 
jaaroverzicht heeft in domeinen en leerdoelen, is dit in te passen in onze stampgroepen. Daarnaast 
sluit Pluspunt aan bij Met sprongen vooruit en het muurtje van Bareka. Waar we voorstander van zijn 
aangezien omdat we zo kunnen starten met de  
 
We hebben geen kijkwijzer gemaakt, omdat we het unaniem eens waren over de methode Pluspunt. 
We hebben in de presentatie duidelijk uitgelegd hoe de methode in elkaar zit.  
 
Het beredeneerd aanbod is ingeladen in Looqin, Wij zijn echter niet tevreden over het resultaat. Het 
is niet werkbaar. We hebben besloten om over te gaan naar ParnasSys leerlijnen. De reden is, dat er 
is een goed overzicht is van waar de kinderen staan en het is ook inzichtelijk voor alle groepen. 
Daarnaast is het een bekend systeem waar we al mee werken. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 

• We willen werken vanuit de domeinen, waarbij leerlingen op hun eigen niveau kunnen 
werken aan de doelen die bij het domein horen. Hiervoor willen wij een 
methode/programma aanschaffen, die ondersteuning biedt om het rekenonderwijs goed uit 
te voeren. 

• De doelen vanuit het nieuwe leren inladen in Looqin, zodat we kunnen laten zien hoe we de 
leerlingen volgen en dat dit kerndoel dekkend is. 

 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
We hebben gekozen voor de methode Pluspunt die ons de mogelijkheid geeft om in domeinen te 
gaan werken. Als stamgroep kunnen we de kinderen op hun eigen niveau aan het werk zetten in 
hetzelfde domein. Wij hebben de methode aangeschaft en gebruiken de tijd nu om de methode in 
domeinen te verdelen. Als team hebben we een kwaliteitskaart gemaakt voor rekenen en een 
jaarplanning per stamgroep, zodat we na de vakantie allemaal op dezelfde manier kunnen starten. In 
de kwaliteitskaart hebben we afgesproken hoe we de materialen gaan inzetten en hoe een rekenles 
eruit ziet, zodat er een doorgaande lijn in de school is en de kinderen op hun eigen niveau kunnen 
werken.  
 
De doelen in Looqin is te onoverzichtelijk. We hebben ervoor gekozen om over te gaan naar 
ParnasSys leerlijnen. Wij zullen hier gelijk in het nieuwe schooljaar mee starten. De leerkrachten van 
de onderbouw volgen hier een cursus voor. ParnasSys leerlijnen is gelinkt aan de leerling 
administratie dat maakt het efficiënt. We verwachten dat we hiermee goed overzicht hebben van 
waar de kinderen staan. Het is goed werkbaar en de overdracht naar de volgende stamgroep.  

 

 

Herstelopdracht: Resultaten en kwaliteitszorg 

Aanleiding voor dit project 
Vanuit het inspectiebezoek hebben wij een herstelopdracht gekregen voor de resultaten en 
kwaliteitszorg. De inspectie ziet dat de school bezig is met verbeteracties, maar deze sluiten niet 
goed aan op de bevindingen van de audit. De analyse die mogelijk oorzaken voor tegenvallende 
opbrengsten en niet goed lopende processen binnen de school moet blootleggen is zwak. De 
inspectie ziet wel dat de directie steeds meer zicht krijgt op de onderwijskwaliteiten en is zich bewust 
van de verbeterpunten. 
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Meetbare resultaten 

• Teamscholing door intern begeleider op het gebied van analyseren, doelen stellen en 
evalueren.  

• Intern begeleider coacht maandelijks de leerkrachten individueel d.m.v. gesprek en/of 
observatie.  

• 2 keer per jaar groepsbespreking waarbij de groepsnotitie ingevuld is door de leerkracht.  

• In de groepsnotitie wordt zichtbaar geanalyseerd, geëvalueerd en nieuwe doelen gesteld.  

• 2 keer per jaar schrijven de leerkrachten een analyse op de IEP toetsen.  

• Er is bij iedere leerling leerwinst te zien gedurende het jaar.  

• Tijdens de klassenbezoeken zie je dat het didactisch handelen van de leerkracht afgestemd is 
op de doelen die gesteld zijn.  

 
Evaluatie Meetbare resultaten 
Er heeft een teamscholing plaats gevonden op 22 april 2021. Hierin heeft de intern begeleider uitleg 
gegeven op het gebied van analyseren, doelen stellen en evalueren. Het team heeft eerst kritisch 
naar het eigen handelen gekeken. Hoe analyseer en evalueer je en hoe stel je de juiste doelen. N.a.v. 
deze vergadering is er een kwaliteitskaart ontwikkeld, waar de vraagstelling in staan om tot goed 
analyseren, evalueren te komen en de juiste doelen te stellen. 
 
De leerkrachten zijn zich bewust van hun eigen handelen en kunnen dit steeds beter benoemen en 
documenteren.  
Tijdens de groepsbesprekingen (4x per jaar) worden de analyse van de individuele leerkrachten 
besproken en daar waar nodig aangepast.  
Het analyseren van de leerkrachten is flink in ontwikkeling. Bij 70% van de leerkrachten zien bij dat 
het analyseren van de leerkrachten op voldoende niveau is. De leerkrachten mogen hierbij nog meer 
kijken naar hun eigen handelen. Wat is hun eigen bijdrage geweest in het proces.  
Door het analyseren weten de leerkrachten steeds beter te differentiëren en kunnen ze hun 
didactisch handelen goed onderbouwen. Ze weten wat de leerlingen nodig hebben en passen hier 
hun didactisch handelen op aan.  
Het didactisch handelen wordt besproken naar aanleiding van de klassenbezoeken. De leerkrachten 
kunnen nog winst behalen in de betrokkenheid van leerlingen en de effectiviteit van de leertijd. 
Hierin zullen we de leerkrachten volgend schooljaar direct aan het begin meenemen in de 
coöperatieve werkvormen, zodat we de betrokkenheid van alle leerlingen kunnen vergroten.  
 
Er is ondanks Covid-19 een groeiwinst te zien op groepsniveau. Niet alle leerlingen hebben een 
groeiwinst laten zien, dit heeft te maken dat deze leerlingen heel leerkracht afhankelijk zijn en de 
instructie nodig hebben van de leerkrachten.  
 
Er is een PDCA cyclus in de weekplanning van de groepen waarin heldere doelen staan, geëvalueerd 
wordt en het vervolg wordt ingepland. De Intern begeleider coacht de leerkrachten en bespreekt dit 
ook komend jaar weer met de nieuwe leerkrachten.  
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
In juli 2021 is het kwaliteitszorgsysteem is cyclisch. Er zijn schoolafspraken op het gebied van 
analyseren, heldere doelen stellen en evalueren. Leerkrachten worden hier in begeleid door de 
intern begeleider om de vervolgstappen goed te zetten.  
In juli 2021 heeft de directie in het meerjarenplan de schoolontwikkeling in prioritering vastgelegd. 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
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We werken en denken cyclisch. In de plannen die we maken plannen we meteen de analyse en 
evaluatie in. Tijdens vergaderingen komt ook de vraag wat de bevindingen betekenen voor het 
vervolg.  
Er is een duidelijke focus op het op orde brengen van rekenen en taal. Daarna volgt WO/ 
Themawerken. Daarbij blijft het contact met ouders belangrijk en het pedagogisch klimaat in de 
school.  

 

POSITIEVE EN VEILIGE SFEER BINNEN DE SCHOOL - Pedagogisch 

handelen goed 

Aanleiding voor dit project 
We willen dat ons pedagogisch handelen goed is volgens ons eigen beoordelingssysteem en volgens 
het beoordelingssysteem van Primenius. 
 
Tijdsplanning 

augustus Studiedag Zorg Team 

 We hebben studiedag gehad met het team waarin we informatie hebben gekregen over 
de zorg die wij als school bieden. Wat er van een ieder verwacht wordt. Wat we vast 
moeten leggen en hoe. We zagen dat er veel zorg is en dat we niet meer moeten 
vastleggen dan echt nodig is. We hebben afgesproken dat we vastleggen wat functioneel 
is. 

  
oktober Eerste evaluatie Team 

 De eerste groepsbesprekingen zijn geweest. We hebben gewerkt aan het nieuwe 
document, groepsnotitie.  

  
oktober KiVa vragenlijst invullen Bovenbouw 

 De vragenlijsten zijn ingevuld.  
Er zijn geen opvallendheden gezien. De leerlingen die hierin naar voren kwamen hebben 
we in beeld op groeps- en schoolniveau.  

  
okt - nov Kiva training 

 
Begroot Gerealiseerd 

Uren 4 0 
Budget € 0 € 0 

 

Team 

 We hebben een opfriscursus gevolgd als team en spreken af om de 
klassenvergaderingen op te starten.  
Eind van het jaar moeten we constateren dat we dit volgend jaar goed opstarten. We 
hadden een valse start door de bekende lockdown. 

  
november Kiva lessen Starten Team 

 Er worden KiVa lessen gegeven en Nilla ondersteund de middenbouw met de 
groepsvorming.  

  
december Afspraken schoolbreed vastleggen Team 

 Vanwege de lockdown en de corono perikelen heen we pas in mei gewerkt aan deze 
opdracht. Er is een werkdocument met de schoolafspraken op de medewerkersschijf 
vastgelegd. Deze komt regelmatig terug tijdens teamvergaderingen en wordt aangevuld 
en of aangepast, wanneer dat nodig is. 
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Meetbare resultaten 
1. Rustige werkplek op het leerplein.  
2. Afspraken school breed vastgelegd in een document en waar nodig zichtbaar in de klassen. 
3. Weerbaarheidstraining voor de middenbouw en de bovenbouw 
4. Leerkrachten hebben een training van KiVa gehad en geven de lessen in hun groep.  
5. KiVa vragenlijst invullen. Looqin afnemen en de tevredenheidsenquête van scholen met succes 
afnemen. 
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
1. Er is een rustige werkplek gecreëerd op het leerplein. Door de herinrichting van het leerplein is er 
meer rust. Je jassen worden nu dicht bij het lokaal opgehangen. Daardoor rennen de kinderen niet 
meer over het leerplein. Daarnaast heeft de juf nu zicht op de kinderen en is er minder gedoe. Nu er 
een duidelijke scheiding is tussen gang en leerplein, zijn het functionele werkplekken waar kinderen 
rustig kunnen werken. 
2. . Er is een werkdocument met schoolafspraken. Hierdoor is er duidelijkheid en dat brengt rust. 
Deze afspraken zullen steeds terugkeren op vergaderingen.  
3. Het is ons niet gelukt in verband met Covid-19 een weerbaarheidstraining te geven aan de 
middenbouw. We zullen dit oppakken voor het komend schooljaar. Ook de individuele trajecten zijn 
dit schooljaar niet opgepakt door Sedna. We hebben besloten dat onze pedagogisch specialist dit 
oppakt met de betreffende kinderen in de groep zodat de hele groep ervan kan leren. 
4. Het geven van de KiVa lessen in de groep verdient nog zijn aandacht. Volgend schooljaar zal hier 
een leerkracht voor worden vrij geroosterd in de rol van Pedagogisch Specialist. Zij zal de 
leerkrachten hierin ondersteunen. Daarnaast volgen we komend schooljaar een teamtraining 
gevolgd van PCM. Daarna zullen we KiVa vervangen door deze methode.  
5. Alle vragenlijsten zijn ingevuld. Vanuit KiVa en Looqin hebben we alle leerlingen goed in beeld 
gekregen. Dit wordt door de leerkrachten meegenomen in hun groepsnotitie. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
In 2023 is het pedagogisch handelen beoordeeld met een goed. Je ziet dit terug bij kinderen, ouders 
en stamgroepleiders waarbij het welbevinden goed is en de betrokkenheid hoog. We zijn een 
pedagogische school, waarbij aandacht is voor het welbevinden van het kind. We dragen samen de 
normen en waarden uit die wij als school belangrijk vinden.  
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
In september 2021 komt de inspectie om ons te beoordelen. We zijn benieuwd naar hun oordeel. 
Pedagogisch klimaat is enorm verbeterd. Er is rust in de school, De kinderen zijn betrokken. Er zijn 
best incidenten, maar deze worden meteen opgelost. Er worden geen kinderen meer geschorst. De 
PCM methode voor kinderen is geschreven. We hebben ons aangemeld om als pilotschool data te 
verzamelen, zodat deze methode ook geaccrediteerd kan worden. 
We zullen met de inspectie in gesprek gaan wat voor hen de voorwaarden zijn voor een Goed 
beoordeling van het pedagogisch klimaat.  

 

STAMGROEPWERK - In 2023 bieden alle scholen gepersonaliseerd 

leren aan in minimaal fase 4 (zoals beschreven in de notitie 

'gepersonaliseerd leren' 
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Aanleiding voor dit project 
We zien dat de verschillen tussen kinderen steeds groter worden. We kunnen niet langer volhouden, 
dat kinderen van dezelfde leeftijd hetzelfde kunnen en moeten leren op dezelfde manier. Vanuit 
onze visie willen we de kinderen gepersonaliseerd leren aanbieden en streven we naar fase 4. 
 
Tijdsplanning 

december Eerste evaluatie Bovenbouw 

 We zijn gestart door de afspraak te maken voor een aantal centrale thema's. We 
houden daarnaast bewust ruimte voor spontaan ontstane thema's in de stamgroep die 
vanuit de kinderen komen.  
Na het inspectiebezoek hebben we de focus gelegd op het aanbod van rekenen en taal. 
Dit project wordt in 2022-2023 opgepakt. 

  
Meetbare resultaten 
We zijn tevreden als:  
1. De resultaten op betrokkenheid omhoog gaan, waarbij grotendeels een betrokkenheid van 4 is te 
zien. 
2. Een visiedocument ligt op het werken met stamgroepwerk 
3. Er kindwerk zichtbaar is in de school. De vragen van kinderen zichtbaar zijn binnen de groepen. 
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
1. We hebben gezien hoe enthousiast sommige groepen aan hun thema hebben gewerkt. We 
hebben helaas niet de tijd en de ruimte gehad om er uit te halen wat we voor ogen hadden. We 
hadden graag de kinderen van de verschillende groepen samen laten werken. 
2. Deze moet nog ontwikkeld worden. in 2022-2023 zal dit opgepakt worden.  
3. Er is altijd werk van kinderen op school zichtbaar. Bij een thema zijn de vragen zichtbaar in de 
stamgroep. Kinderen hebben na het eerste thema filmpjes gemaakt voor de ouders, omdat de 
ouders niet meer in school konden komen vanwege de overheidsmaatregelen.  
Volgend jaar hebben we themapresentatie momenten ingepland waarop we de ouders op school 
ontvangen. We hopen dat we komend jaar dit wel weer mogen doen.. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
In 2023 zien we een school, die voorop loopt in het toepassen van gepersonaliseerd leren. Kinderen 
volgen hun eigen ontwikkellijn en worden zowel pedagogisch als didactisch op eigen wijze 
behandeld. Ieder kind is daarbij uniek. We bevinden ons in fase 4 van het fasemodel 
gepersonaliseerd leren. De toetsen binnen ons toetssysteem zijn hier ook op aangepast en ieder kind 
wordt getoetst op het juiste moment, wanneer het kind er aan toe is. We werken vanuit vertrouwen 
en zorgen ervoor dat kinderen continu worden uitgedaagd om vervolgstappen te maken passend bij 
de eigen ontwikkeling. 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
Wij staan momenteel in fase 2/3 m.b.t. het gepersonaliseerd leren. We hebben dit jaar vooral ingezet 
op de basis, waarbij de leerkracht vooral sturend was. 
In het nieuwe schooljaar gaan wij verder om onze school naar fase 4 te brengen. 
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LEVEND TAALONDERWIJS - In 2023 bieden alle scholen 

gepersonaliseerd leren aan in minimaal fase 4 (zoals beschreven in de 

notitie 'gepersonaliseerd leren' 

Aanleiding voor dit project 
We zien dat de verschillen tussen kinderen steeds groter worden. We kunnen niet langer volhouden, 
dat kinderen van dezelfde leeftijd hetzelfde kunnen en moeten leren op dezelfde manier. Vanuit 
onze visie willen we de kinderen gepersonaliseerd leren aanbieden en streven we naar fase 4. 
 
Tijdsplanning 

januari Eerste evaluatie Team 

 Er is een taalbeleidsplan geschreven en gedeeld met het team. De taal coördinator 
begeleidt de leerkrachten met de implementatie. 

  
Meetbare resultaten 
1. We zijn tevreden als ons stamgroepwerk structureel gekoppeld wordt aan de leerlijnen van de 
Dikke Dat. 
2. We zijn tevreden als de evaluatielijsten goed bijgehouden zijn aan het einde van het schooljaar. 
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
1. De Dikke Dat is door alle groepen gebruikt. We willen de materialen van meerdere Methodes 
verzamelen om als bronnenboek te gebruiken. Dit staat verwoord in een taalbeleidsplan van 
Kristalla. 
 
2. Dit project hebben we moeten laten vallen door prioriteitsadviezen van de inspectie. Vanaf januari 
2022 is de taalcoördinator 1 dag in de week vrij geroosterd om de implementatie van het 
taalbeleidsplan weer op te pakken. Zij begeleid de leerkrachten in de groepen en is er als vraagbaak. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
In 2023 zien we een school, die voorop loopt in het toepassen van gepersonaliseerd leren. Kinderen 
volgen hun eigen ontwikkellijn en worden zowel pedagogisch als didactisch op eigen wijze 
behandeld. Ieder kind is daarbij uniek. We bevinden ons in fase 4 van het fasemodel 
gepersonaliseerd leren. De toetsen binnen ons toetssysteem zijn hier ook op aangepast en ieder kind 
wordt getoetst op het juiste moment, wanneer het kind er aan toe is. We werken vanuit vertrouwen 
en zorgen ervoor dat kinderen continu worden uitgedaagd om vervolgstappen te maken passend bij 
de eigen ontwikkeling. 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
Wij staan momenteel in fase 2/3 m.b.t. het gepersonaliseerd leren. We hebben dit jaar vooral ingezet 
op de basis, waarbij de leerkracht vooral sturend was.  
In het nieuwe schooljaar gaan wij verder om onze school naar fase 4 te brengen. 
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VRIJE TEKST - In 2023 bieden alle scholen gepersonaliseerd leren aan 

in minimaal fase 4 (zoals beschreven in de notitie 'gepersonaliseerd 

leren' 

Aanleiding voor dit project 
We zien dat de verschillen tussen kinderen steeds groter worden. We kunnen niet langer volhouden, 
dat kinderen van dezelfde leeftijd hetzelfde kunnen en moeten leren op dezelfde manier. Vanuit 
onze visie willen we de kinderen gepersonaliseerd leren aanbieden en streven we naar fase 4. 
 
Tijdsplanning 

november Eerste evaluatie Team 

 De volgende afspraken zijn gemaakt:  
Teksten komen in plakboek. Iedere leerling wordt dit jaar minimaal een keer gekozen 
met een vrije tekst. Dat we een boekje kunnen maken aan het einde van het schooljaar. 
Het zou een idee kunnen zijn dat er in groepjes teksten worden geschreven. Hier wordt 
nog over nagedacht.  
 
Er is een voorbeeld lesgegeven hoe je een vrije tekst kunt aanbieden, vervolgens zijn er 
klassenbezoeken geweest. Leerkrachten hebben bij de taalcoördinatoren aangegeven 
hoe ze verder willen werken en welke ondersteuning ze nodig zijn.  

  
Meetbare resultaten 
We zijn tevreden als: 
1. De cyclus van de vrije tekst volledig gebruikt wordt in de groepen. 
2. In de groepen "stamgroepwoorden" hangen , die vanuit een tekst van het kind komt. 
3. De tekstenboeken van kinderen goed gevuld zijn met mooi kind materiaal. 
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
De cyclus is beschreven. De taalcoördinator is in de groepen geweest voor begeleiding. Daarna volgt 
de lockdown en het zwangerschapsverlof waardoor de implementatie is vertraagd.  
Het plan is klaar en in 2022 is de taal coördinator 1 dag per week vrij geroosterd om de 
implementatie van het plan in de groepen te begeleiden. We nemen dit project als borgtaak op in 
het nieuwe schooljaarplan. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
In 2023 zien we een school, die voorop loopt in het toepassen van gepersonaliseerd leren. Kinderen 
volgen hun eigen ontwikkellijn en worden zowel pedagogisch als didactisch op eigen wijze 
behandeld. Ieder kind is daarbij uniek. We bevinden ons in fase 4 van het fasemodel 
gepersonaliseerd leren. De toetsen binnen ons toetssysteem zijn hier ook op aangepast en ieder kind 
wordt getoetst op het juiste moment, wanneer het kind er aan toe is. We werken vanuit vertrouwen 
en zorgen ervoor dat kinderen continu worden uitgedaagd om vervolgstappen te maken passend bij 
de eigen ontwikkeling. 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
Wij staan momenteel in fase 2/3 m.b.t. het gepersonaliseerd leren. We hebben dit jaar vooral ingezet 
op de basis, waarbij de leerkracht vooral sturend was.  
In het nieuwe schooljaar gaan wij verder om onze school naar fase 4 te brengen. 
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VOLGEN VAN KINDEREN Didactisch handelen goed 

Aanleiding voor dit project 
We willen dat ons didactisch handelen goed is volgens ons eigen beoordelingssysteem en volgens het 
beoordelingssysteem van Primenius. Daarnaast hebben wij een herstelopdracht gekregen van de 
inspectie op didactisch handelen. We krijgen ook terug van de inspectie dat de basis van het 
didactisch handelen voldoende is. Maar de afstemming op zowel extra ondersteuning als in de 
uitdaging moet beter worden afgestemd.  
 
Tijdsplanning 

januari Tussen evaluatie Directie 

 We zijn in de periode van de zomer tot januari vooral bezig geweest om de zicht op 
ontwikkeling planmatig vast te leggen. Het volgen van de leerlingen stond niet goed op 
papier en de intern begeleider heeft hier de leerkrachten in gecoacht en ondersteund. 
Hierdoor kregen wij meer inzicht hoe wij het volgen van leerlingen nog beter kunnen 
vormgeven. We zitten nu in een lockdown en waarschijnlijk gaat deze duren tot 
halverwege februari. We passen nu de vergaderplanning aan, zodat we in maart kunnen 
starten met een teamtraining over het volgen van leerlingen. De intern begeleider gaat 
deze middag verzorgen met als doel dat er een kwaliteitskaart tot stand komt, waarin het 
planmatig volgen van leerlingen wordt vastgelegd.  
De rekenwerkgroep onderzoekt op dit moment verschillende rekenmethodes, die 
aansluiten bij de visie van ons rekenonderwijs.  

  
Meetbare resultaten 

• De doorgaande lijn van het rekenonderwijs staat in een document beschreven.  

• Tijdens de groepsnotitie wordt de zorg en zicht op ontwikkeling besproken, hierbij wordt 
gelet op de PDCA cyclus, het duidelijk beschrijven en evalueren van gestelde doelen.  

• Er wordt twee keer per jaar een klassenbezoek uitgevoerd door MIB en/of directeur. Hierin is 
terug te zien dat het aanbod, instructie en verwerking afgestemd is op de behoefte van de 
leerlingen. Alle leerlingen kunnen op hun eigen niveau meedoen aan de rekenles.  

 
Evaluatie Meetbare resultaten 
We hebben afspraken gemaakt over het rekenonderwijs. We gaan werken met Pluspunt 4 en 
daarnaast wordt Bareka, Met Sprongen Vooruit en de Rekentuin ingezet. De afspraken staan de 
beschreven in een kwaliteitskaart. In schooljaar 2021-2022 wordt deze geborgd en waar nodig 
aangepast. 
Er is een kwaliteitskaart gemaakt over het volgend van leerlingen. Hierin staat beschreven hoe er 
geanalyseerd, geëvalueerd en nieuwe heldere doelen gesteld worden. Deze kwaliteitskaart komt 
volgend jaar terug als borgingstaak. 
Ondanks corona zijn er twee keer klassenbezoeken uitgevoerd door de directeur en intern 
begeleider. Hierin is goed gekeken naar het aanbod, instructie en verwerking. De bevindingen zijn 
geëvalueerd met de leerkrachten. We zien verschillen per individu. De intern begeleider neemt de 
resultaten mee in de coaching. In schooljaar 2021-2022 gaat deze cyclus door en zal er n.a.v. de 
kwaliteitskaarten klassenbezoeken uitgevoerd worden. We zijn tevreden over de voortgang en 
hebben vertrouwen in de richting waarop het gaat. De leerkrachten weten de waar de kinderen 
zitten. Volgend jaar starten we met nieuwe methoden en hebben de leerkrachten ook de materialen 
om alle kinderen te bedienen.  
 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
In oktober 2021 is de herstelopdracht van de inspectie voldaan. Het didactisch handelen is voldoende 
en er is afstemming op zowel extra ondersteuning als uitdaging.  
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In 2023 is de zicht op ontwikkeling en didactisch handelen beoordeeld met een goed. Je ziet dit terug 
in de beoordelingssystemen maar vooral in kinderen. De kinderen worden allemaal, binnen het 
gepersonaliseerd leren, bediend op eigen niveau en is ons didactisch handelen hierop afgestemd. We 
hebben een duidelijke visie op het volgen van kinderen. 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
14 september 2021 komt de inspectie voor een herstelonderzoek. We hebben het afgelopen jaar 
grote stappen gemaakt m.b.t. didactisch handelen en extra ondersteuning. We hebben dit 
beschreven in de verschillende kwaliteitskaarten. In het schooljaar 2021-2022 worden deze verder 
aangevuld en geborgd. Hiermee verwachten wij dat in 2023 de zicht op ontwikkeling en het 
didactisch handelen met een goed beoordeeld wordt. Komend jaar zijn de klassenbezoeken gepland 
en zal de intern begeleider coachen op gebied van didactiek.  
 

CONTACT MET OUDERS - In 2023 ervaren ouders ons als een 

organisatie waar aandacht is voor de mens als geheel 

Aanleiding voor dit project 
Op onze school is er aandacht voor de mens als geheel, toch merken we dat de openheid (zonder 
oordeel kijken) beter kan. 
 
Tijdsplanning 

september Oprichten SAC om overleg met ouders te vergemakkelijken. Directie 

 Er is een SAC opgericht. Ouders konden zich aanmelden. Daaruit is een selectie 
gemaakt zodat iedere bouw vertegenwoordigd is. We hebben meteen een vergadering 
gepland in oktober 2020. 

  
oktober Ouders uitnodigen voor presentatie thema's door de kinderen Team 

 Een viering organiseren is op dit moment niet verantwoord. Zodra het kan, gaan we 
ouders uitnodigen.  
 
Tot die tijd zullen we ouders informeren via social schools.  
Daarnaast gaan we alle ouders uitnodigen voor een startgesprek waarin we bespreken 
wat de doelen zijn voor komend jaar en waar we aan werken. Die worden gepland in de 
week van 21 september. 

  
Meetbare resultaten 
We zijn tevreden als: 
 
1. Er een visie is op het voeren van oudergesprekken, deze staat op papier. 
2. Ouders in een peiling aangeven dat ze weten waar hun kind staat in de ontwikkeling. 
3. Ouders actief betrokken zijn door de ouderraad. 
4. Ouders betrokken zijn bij de projecten op school. 
 
 
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
1. Dit had eerst geen prioriteit meer na ons inspectiebezoek. Wel hebben we aan het eind van het 
jaar opgepakt en vastgelegd hoe we de oudergesprekken vorm gaan geven. deze staat ook op de 
agenda van de startvergadering zodat de nieuwe leerkrachten meegenomen worden. 
2. Deze enquête moet nog plaatsvinden. Deze zal ik na het tweede oudergesprek uitgezet worden als 
poll in social schools. Door het vastleggen van de behaalde doelen en inzicht te geven in de nog te 
behalen doelen, willen we ouders meenemen in de ontwikkeling van hun kind. Tijdens de lockdown 
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hebben we gezien dat met name de ouders van de kleuters ook in de portfolio van hun kind 
bewijsmaterialen hebben geüpload. 
3. In de ouderraad zitten zeer betrokken ouders die veel organiseren voor en op school. Daarnaast 
hebben we een Schooladvies commissie opgezet om meer in contact te zijn met de ouders. Tijdens 
deze vergaderingen hebben we uitgewisseld wat we op school willen aanpakken en ouders hebben 
advies uitgebracht. Daarin hebben we ook gesproken over oudercontact. Om meer ouders te 
bereiken is er een Poll uitgezet op social schools waarin we ouders hebben gevraagd hoe ze denken 
dat wij zijn omgegaan met de lockdown. Daaruit bleek dat de meeste ouders tevreden waren. De 
ouders die niet tevreden waren hadden moeite met de begeleiding door werk. We hebben daarna 
alle ouders via social schools gevraagd contact op te nemen met de leerkracht wanneer er 
problemen zijn met de begeleiding van hun kind, zodat er in overleg tussen ouder en leerkracht een 
aanpassing is gemaakt is van het thuiswerk. Een mooi resultaat van de samenwerking met het SAC 
4. Ouders konden niet op school komen i.v.m. Corona. We hebben een filmpje gemaakt per 
stamgroep waarin ze laten zien wat ze geleerd hebben. Volgend jaar zijn de themapresentaties voor 
ouders weer opgenomen in de kalender. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
In 2023 zijn er vanuit gelijkwaardigheid gesprekken met een open en growth mindset gericht op de 
ontwikkeling van het kind. 
Het educatief partnerschap zien we terug in de driehoek ouder-kind-school. Ouders zijn betrokken bij 
de ontwikkeling van het eigen kind. Er zijn portfoliogesprekken en bij de start van het jaar hebben we 
omgekeerde oudergesprekken, waarbij de ouder vertelt over het kind.  
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
Op Kristalla zien we ouder als mede-eigenaar in de ontwikkeling van de kinderen en willen we met 
hen de kinderen zo goed mogelijk begeleiden in hun ontwikkeling. Er is veel aandacht voor de 
thuissituatie van de kinderen. Toch zien we nog dat we nog te weinig ouders betrekken bij wat we op 
school allemaal doen. Tijdens exitgesprekken hebben ouders aangegeven dat er overwegingen waren 
om over te stappen die niet met ons besproken waren. Daardoor weten we dat de drempel niet laag 
genoeg is. Er zijn wisselingen geweest in het team en door de restricties in coronatijd is de drempel 
niet laag genoeg geweest. Dit betreuren we. De les die we geleerd hebben, is dat we de ouders 
zoveel mogelijk op school uitnodigen als dat mogelijk is. We starten volgend jaar met een omgekeerd 
oudergesprek op school.  
Tijdens het tweede en derde oudergesprek wordt het portfolio besproken met de ouders door de 
kinderen en de leerkracht. Na het tweede gesprek zullen we een poll uitzetten op social schools 
waarin we peilen hoe tevreden ouders zijn. 
 

LEERPLEIN - In 2023 is in het onderwijs en in de opvang aantoonbaar 

aandacht voor duurzaamheid, zowel voor de mens als voor onze 

aarde 

Aanleiding voor dit project 
Duurzaamheid is een breed begrip, maar het komt er in het kort op neer dat in een duurzame wereld 
mens, milieu en economie met elkaar in evenwicht zijn, zodat we de aarde niet uitputten.  
Duurzaamheid is de aarde zo gebruiken dat de toekomstige generatie er ook nog plezier van kan 
hebben. We willen onze kinderen bewustmaken van deze duurzaamheid. 
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Tijdsplanning 

oktober Eerste evaluatie Directie 

 De kosten voor de geluiddemping op het leerplein is inzichtelijk. Wie de kosten gaat 
betalen is nog steeds een discussie. 
De stichting heeft het uit de begroting gehaald, omdat de gemeente dat zou moeten 
betalen. De gemeente geeft aan dat zij het pand hebben opgeleverd op basis van het 
gebruik van het leerplein in die tijd. Als wij hem nu anders gebruiken, is dat een 
verandering die gewenst is en daarom zijn de kosten voor de huurder. 

  
Meetbare resultaten 
Het leerplein bevat plekken om stil te werken. Kinderen weten wat een fijne manier is om samen te 
werken op het leerplein. 
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
Op 3 juni is meubilair gebracht. De isolatie is nog in bestelling en zal rond de zomervakantie worden 
geleverd zodat we volgend schooljaar het leerplein effectief kunnen gebruiken. De kosten voor de 
geluidsabsorberende panelen zijn als investering in de begroting opgenomen.  
We zien wel meteen dat het rennen over het leerplein afgelopen is. Er zijn gangen gecreëerd en er is 
een duidelijke afscheiding om de werkplekken. Kinderen werken er graag. Voorheen hingen ze meer 
op een bank en was er regelmatig afleiding door rennende kinderen of door kinderen die elkaar even 
aanspreken wanneer ze naar de WC gaan. Dat is nu voorbij. Nu het zo'n fijne werkplek is geworden 
hebben we ook een extra digibord aangeschaft waardoor er een extra instructieplek is ontstaan.  
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
in 2023 zien we dat er structureel aandacht wordt gegeven aan duurzaamheid. We gaan verspilling 
van afval en materialen tegen en gaan hier zo duurzaam mogelijk mee om. We zijn actief in het 
scheiden van afval en het gebruik van wegwerpmaterialen in de school. We zijn ons bewust van het 
begrip duurzaamheid en kunnen in veel situaties insteken op het begrip. We zien structureel thema's 
terug, waarbij kinderen bewust worden gemaakt, hoe ze om moeten gaan met de wereld om ons 
heen. 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
Bij de aanschaf van de nieuwe materialen hebben we gekozen voor duurzame materialen. 
Afvalscheiding staat hoog op het verlanglijstje en zal aangepakt worden in 2022-2023. 
 

VIERINGEN - In 2023 ervaren ouders ons als een organisatie waar 

aandacht is voor de mens als geheel 

Aanleiding voor dit project 
Op onze school is er aandacht voor de mens als geheel, toch merken we dat de openheid (zonder 
oordeel kijken) beter kan. 
 
Meetbare resultaten 
Kinderen weten welk feest er gevierd wordt en kunnen er iets over vertellen. 
De liedjes en teksten zijn gemoderniseerd. 
Er is een viertafel waarop je kunt zien wat we vieren. 
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
Afgelopen jaar zijn de vieringen aangepast. Dat zal jaarlijks weer aangepast worden zodat we blijven 
aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen.  
Daarnaast hebben we een viertafel bij de ingang van het leerplein waarop je kunt zien wat we vieren. 
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Kinderen vragen wat er staat en waarom dat er staat. Dat geeft een mooie aanleiding voor een 
gesprek. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
In 2023 zijn er vanuit gelijkwaardigheid gesprekken met een open en growth mindset gericht op de 
ontwikkeling van het kind. 
Het educatief partnerschap zien we terug in de driehoek ouder-kind-school. Ouders zijn betrokken bij 
de ontwikkeling van het eigen kind. Er zijn portfoliogesprekken en bij de start van het jaar hebben we 
omgekeerde oudergesprekken, waarbij de ouder vertelt over het kind. In de samenwerking met 
collega's onderling zien we een professionele cultuur, waarbij men elkaar als collega durft aan te 
spreken. 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
In het project contact met ouders staat omschreven dat we inmiddels een kwaliteitskaart hebben 
waarin beschreven staat hoe we de oudergesprekken vormgeven. Komend jaar werken we meer met 
de portfolio's en ligt daar onze focus op. Tijdens de oudergesprekken worden de portfolio's 
besproken. 

 

PERSONELE ONWIKKELING - In 2023 ervaren de medewerkers 

professionele ruimte en nemen zelf verantwoordelijkheid voor hun 

eigen ontwikkeling gepresenteerd in een portfolio 

Aanleiding voor dit project 
We willen stamgroepleiders meer verantwoordelijk maken voor hun eigen ontwikkeling. 
We willen dat stamgroepleiders hun eigen ontwikkeling delen en verantwoorden. 
 
Meetbare resultaten 
Er ligt vast waar de teamleden trots op zijn en waar ze zich in willen ontwikkelen. 
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
Na het inspectiebezoek hebben we dit project stopgezet. De prioriteit ligt op de herstelopdrachten. 
Voor het inspectiebezoek hebben alle leerkrachten in een gesprek met de directeur hun ambities en 
ontwikkelbehoeftes besproken. De ontwikkelingsmogelijkheden waren beperkt. Ook is de kwaliteit 
van de opleidingen die online gegeven worden niet van hetzelfde niveau. Je hebt geen echt contact. 
Het is daarom niet heel erg dat deze trainingen en opleidingen later plaatsvinden. Komend jaar 
pakken we het weer op. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
In 2023 is er binnen Kristalla een professionele cultuur te zien. Stamgroepleiders delen en 
verantwoorden aan het begin van het jaar waarin zij zich willen ontwikkelen m.b.v. het portfolio.  
Ze geven aan waar ze het komend jaar mee aan de slag gaan en laten gedurende het jaar zien waar 
ze staan en presenteren aan het einde van het schooljaar de resultaten. 
Daarnaast staat er een team dat vanuit visie de dingen doet zoals ze die moeten doen. Iedere collega 
kan vertellen waarom bepaalde zaken zo gaan binnen de school. Er heerst een cultuur waarin open 
gesproken wordt over het handelen van iedere stamgroepleider en men durft elkaar aan te spreken 
op niet nagekomen afspraken. 
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Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
We bouwen aan een stabiel team die professioneel met elkaar omgaat. Dit is een proces die veel tijd 
nodig heeft. Komend jaar komen een aantal nieuwe teamleden. De directeur en de MIB-er sturen 
erop dat de omgang professioneel is. Afgelopen jaar hebben we gezien dat er heel hard gewerkt is, 
maar door een tekort aan onderling contact niet altijd professioneel gehandeld is.  
We starten komend jaar met een drietal nieuwe leerkrachten en een onderwijsassistent. Om de 
openheid te bevorderen hebben we meteen een teamuitje gepland en een intensieve training PCM, 
waarin je jezelf behoorlijk bloot geeft. Waardoor je je sterke en zwakke punten kent en weet dat het 
OK is. Daarmee zal de cultuur opener worden.  
Het vastleggen in portfolio's is wat daarna nog gedaan moet worden. Welk systeem we kiezen en wat 
voor ons werkbaar is, moeten we nog onderzoeken. 
 

 

SPECIALISATIE LEERKRACHTEN In 2023 werken we met een diversiteit 

aan vakdocenten en specialisten 

Aanleiding voor dit project 
We willen vakdocenten en specialisten van lokale partners (en ver daarbuiten) zoals het bedrijfsleven 
in de school halen. 
Er is daar veel specialisme aanwezig welke we in onze school willen halen. 
 
Tijdsplanning 

sep - 
dec 

Gesprek met leerkrachten over hun ambities Directie 

 Met alle leerkrachten heb ik om tafel gezeten om te bespreken waar zij zich in willen 
specialiseren en hoe we dat kunnen realiseren. Dit hebben we vastgelegd. 

  
jan - 
mar 

Opleiding uitzoeken en aanmelden Rekencoördinator 

 De leerkracht heeft zich verdiept in opleidingen en wil graag een opleiding volgen bij 
Windesheim. IVM het verplicht behalen van de katholieke akte en corona hebben we ervoor 
gekozen de opleiding naar het volgend schooljaar te tillen. 

  
jan - 
mar 

Volgen van ICT opleiding Primenius ict coordinator  

 De coördinator heeft een bijeenkomst gehad bij Primenius om de uitleg te krijgen over wat 
er van haar verwacht wordt en waar ze welke zaken kan vragen en wegzetten. 

  
jan - 
jun 

Verzorgen van technieklessen in alle stamgroepen Techniekcoördinator 

 De uren van de coördinator zijn weggevallen. Komend jaar hebben we in onze regio een 
coördinator technieklessen voor alle scholen van Primenius in regio Zuid aangesteld om de 
continuïteit te waarborgen 

  
Meetbare resultaten 
We hebben een ICT specialist op school. 
We hebben een specialist op gebied van wetenschap en techniek die workshops aan de kinderen 
geeft.  
Reken coördinator 
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Evaluatie Meetbare resultaten 
De leerkracht van de middenbouw is onze ICT specialist. Zij heeft afgelopen jaar de ICT 
gestructureerd. Ze heeft inzichtelijk gemaakt wat we hebben aan hardware en software, en welke 
wegen we moeten behandelen bij een defect. Deze leerkracht is van school veranderd en ze heeft 
alles keurig overgedragen aan een andere leerkracht die al een ervaren ict-er is. 
 
De Leerkracht die wetenschap en techniek onder zijn hoede had, is wegens ziekte uitgevallen. In 
onze Regio hebben we iemand aangenomen die wetenschap en techniek gaat organiseren op onze 
scholen. Er zijn veel materialen aanwezig die te weinig gebruikt worden. Hij organiseert dat er 
technieklessen komen en zal daarbij gebruik maken van de materialen. We zijn blij dat we het project 
toch goed hebben kunnen afronden.  
 
We hebben een reken coördinator die het graag oppakt en ook opleidingen wil volgen. Ze heeft de 
cursus met sprongen vooruit gedaan en het muurtje van Bareka. Komend jaar zal zij starten met de 
Reken coördinator opleiding. Afgelopen jaar heeft ze het aanbod onderzocht samen met een 
werkgroep. Komend jaar zal ze verantwoordelijk zijn voor de implementatie.  
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
In 2023 zijn er wekelijks vakdocenten en specialisten te zien binnen onze school. Eigen 
stamgroepleiders hebben zichzelf gespecialiseerd in bepaalde vakgebieden. Daarnaast zien we dat 
meerdere externe partijen een plaats innemen binnen onze school, passend bij de visie van de school 
en naar behoefte van de kinderen. Hierdoor wordt er door meerdere specialisten samengewerkt 
vanuit onze Jenaplanvisie. 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
De vakdocenten zijn gevonden. We zouden nog graag specialisten uitnodigen bij de verschillende 
thema's. Tijdens de lockdown konden we niemand uitnodigen in de school. Dat was echt een gemis. 
Komend jaar hebben we dit project weer opgenomen omdat we graag een gewoonte willen maken 
van contact met specialisten. Uit de gesprekken met de leerkrachten is gebleken dat er nog meer 
leerkrachten zich willen specialiseren. Dit project loopt dus nog door.  
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