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Inleiding Het Jaarplan 2020-2021 is deels een voortzetting van het
jaarplan 2019-2020. Neem het ontwikkelpunt: leerlingen
hebben een eigen Portfolio en reflecteren op zichzelf en
hun executieve functies. Leerlingen hebben inzicht in hun
groeicurve. Er zijn jaarlijks 2 reflectiemomenten voor de
leerling en de leerkracht en hen beiden,
kind/oudergesprekken. Het is een utopie dat kinderen in
één jaar vaardig zijn. Dit is stapsgewijs (lees steeds een
stapje verder en per kind verschillend) en past bij ons
onderwijsconcept.

In het Jaarplan 2020-2021 zullen we extra inzetten op
didactisch handelen/zicht op ontwikkeling. De leerlingen
hebben een lange periode afstandsonderwijs gekregen
vanwege het Corona virus en bij het maken van het
jaarplan is dit virus nog niet bestreden. Dit vraagt
prioritering en maatwerk van de school. Het schooljaarplan
2020-2021 legt het accent op verdieping/versterking van
wat is ingezet en daarnaast is zichtbaar dat het accent ligt
op een kwalitatief primair proces.

In het schooljaarplan staan de streefbeelden beschreven.
Het team werkt de streefbeelden in de onderwijskundige
ontwikkelingen stap voor stap met kleine doelen uit, zodat
het streefbeeld daadwerkelijk wordt bereikt. In een aparte
jaarplanning heeft de school de ontwikkelitems genoteerd.

Inleiding
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Streefbeelden Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1. 1. Op onze school beschikken we over een leerlijn Digitale geletterdheid voor groep 1-
8. De voorbeeldleerlijnen bestaan uit de onderdelen computational thinking,
mediawijsheid, informatievaardigheden en ICT basisvaardigheden.

De streefbeelden zijn voor een periode van 2019-2023 Een aantal zijn uitgewerkt in een
actieplan voor schooljaar 2020-2021 Deze worden in de jaarverslag geëvalueerd.

2. 2. Op onze school heeft elk kind zichtbaar in het Portfolio de doorgaande lijn voor
executieve functies en hoe het kind zelf groeit.

3. 3. Op onze school beschikken alle kinderen uit de groepen 3-8 over een eigen
groeiscore per half jaar (Cito periode) en dit wordt meegenomen in het Handelingsgericht
werken.

4. 4. Op onze school vangen we in de kleutergroepen jonge kinderen op (VVE) en geven
ze een kans om te blijven op de reguliere basisschool door te voorzien in een passend
aanbod.

5. 5. Op onze school is na een periode van 4 jaar ons onderwijsconcept nog steeds sterk
en wordt het gewaardeerd door de leerlingen, ouders en team.

6. 6. Op onze school blijven we open staan voor nieuwe inzichten en als het waarom
helder is, passen we ons concept aan. Toekomstgericht onderwijs, vraagt om toekomst
gerichte ontwikkeling.

7. 7. Op onze school beschikken we over een nieuwe ondersteunende methodiek voor
de sociaal-emotionele ontwikkeling.

8. 8. Onze school leert leerlingen nieuwe pleinspelen en zet oudere kinderen in. (Gericht
spelen met alle leeftijden door elkaar)

9. 9. Executieve functies (groeitoren) planmatig centraal stellen
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School & omgeving Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Formatieve inzet directie, Zorg en
begeleiding leraren

Omvang directie qua aanstelling 0,4000 
Omvang IB qua aanstelling 0,1200 
Onderwijspersoneel (OP) 3,1230

De school zal vanuit het Nationaal Onderwijsprogramma extra middelen ontvangen.
Voor onze school is dit bedrag beperkt gezien onze kleine leerlingenaantal en daarnaast
het minder aanwezig zijn van ernstige knelpunten. De school heeft in mei/juni 2021 een
schoolscan gemaakt. Dit heeft de school op leerlingniveau gedaan. Gezien het feit dat er
minder dan 10 leerlingen in een leerjaar zitten, kan er niet gesproken worden over een
groepsgemiddelde. In de analyses zijn de toets uitslagen gebruikt toen er nog geen
sprake was van Corona en de uitslagen ten tijde van de pandemie. Deze uitkomsten zijn
intern besproken en met ouders/verzorgers. Een aantal leerlingen is een niveau
gedaald. De meeste leerlingen zijn gelijk gebleven of binnen hun niveau (waarde range)
gebleven. Er zijn ook enkele leerlingen waar sprake is van meer leergroei.

De school heeft in mei 2021 een nieuwe leerkracht in de Stamgroep Bovenbouw
aangenomen. Per 31 juli 2021 is Elza Sikkema met pensioen gegaan. Laura Zwerver wil
graag eindverantwoording dragen voor de stamgroep Middenbouw en gaat 4 dagen
werken. Er vindt in het schooljaar 2021-2022 een aantal interne verschuivingen plaats.

Ondanks dat we geen gebruik mochten maak van de inzet en hulp van ouders en
hebben we met elkaar vieringen gevierd, spelen gespeeld (zie website). De leerkrachten
regelden dit veelal zelf. Voor het welbevinden van leerlingen en de saamhorigheid
(ondanks leren en werken in de eigen bubbel) zorgde ervoor dat we van de leerlingen
terug kregen dat ze graag naar school komen en het fijn vinden om met elkaar te leren
en samen te werken. Op de school delen we ons leven in de kring. We bespreken er ons
werk en mogen er bespreken wat ons bezig houdt. Dit zijn waardevolle momenten die
betrokkenheid en welbevinden indirect/direct beïnvloeden. Het is belangrijk om elkaar te
zien. Schoolkamp met 3 leerkrachten na 3 weken school zorgde voor een fijn
groepsgevoel, startactiviteiten in de groepen waar routines en goed omgaan met elkaar
en omzien naar elkaar centraal staan, zorgen voor gezien worden en je gewaardeerd
mogen weten.

Dit schooljaar is er actief gewerkt aan het definitieve ontwerp voor de nieuwe school en
deze is afgerond. In het najaar van 2022 is de verwachting dat we gaan verhuizen
(onder voorbehoud) naar de nieuwe school.

Alice Nanninga is Jonge Kindspecialist en samen met Els Enter hebben ze inhoud
gegeven aan OOS (ontdekkend en ontwerpend spelen). Ontwikkelingsdoelen worden
geïntegreerd in een thema. Ze kunnen de diepte in met kinderen en tegemoet komen
aan hun behoeften. Het is een tijdrovende (voorbereiding) manier van werken, de
effecten ervan zijn groot. Kinderen zijn intrinsiek gemotiveerd. Ouders/verzorgers zijn
middels Social Schools op de hoogte gehouden in woord en beeld.

Groepen Stamgroep onderbouw 
Stamgroep middenbouw 
Stamgroep bovenbouw

Functies [namen / taken] Directie: Mathilde Lievers 
Interne begeleiding: Greetje Doornbos 
Stamgroep onderbouw: Els Enter (3 dagen) en Alice
Nanninga (2 dagen) 
Stamgroep middenbouw: Els Enter (1dag) en Elza Sikkema
(4 dagen) 
Stamgroep bovenbouw: Laura Zwerver (3 dagen) en Laura
de Jonge (2 dagen)

Twee sterke kanten Hoge leeropbrengsten en leerlingen geven de school het
cijfer 9,2 
Sterke zorg en begeleiding

Twee zwakke kanten Oud schoolgebouw en de ventilatie is niet op orde (lees te
warm of te koud) 
Vakspecialist bewegingsonderwijs

Twee kansen Inzet jonge Kindspecialist, personeel met Masteropleiding
of andere expertise 
Peuterspeelzaal Kind H en logopedie inpandig

Twee bedreigingen De school is een kleine school. 
Formatie en begroting goed sluitend krijgen per schooljaar
gezien gelden per leerling. De vereniging VCPO N-G stopt
extra middelen erin. Elk jaar weer afwachten hoeveel dit is.
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Opbrengsten [beleidsvoornemens] Leerlijn digitale geletterdheid groep 1-8 
Aanpassen beredeneerd aanbod kleuters (leerlijnen jonge
kind Parnassys) 
Portfolio van leerlingen aanpassen

Het leerlingeaantal is gegroeid. In de onderbouw mochten we dit schooljaar in groep 1
14 leerlingen verwelkomen. Het onderwijsconcept is wat ouders aanspreekt. Het
leerlingaantal blijft een aandachtspunt.

In dit jaarverslag zijn diverse kwaliteitskaarten (voorbeelden) terug te vinden.
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Leerlingenaantallen per 1 oktober Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal Er gaan leerlingen uitstromen in groep 8. We mochten nieuwe leerlingen verwelkomen.
Onze leerlingen aantallen zijn licht gestegen.

5 3 6 3 9 5 5 6 42

Opmerkingen en consequenties n.a.v. de leerlingenaantallen:

Kwantitatieve gegevens personeel Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Aantal medewerkers OP 6 (0 mannen en 6 vrouwen) Op cbs De Rank werkten dit schooljaar alleen vrouwen. In het schooljaar 2021-2022 zal
er een manlijke collega ons team versterken.Aantal medewerkers OOP 0 (0 mannen en 0 vrouwen)

Aantal uitstromers 0

Aantal nieuwkomers 0

Aantal BHV-ers 5

Aantal geplande FG's 5 Aantal uitgevoerde FG's

Aantal geplande BG's 0 Aantal uitgevoerde BG's

Aantal geplande POP's 5 Aantal uitgevoerde POP's
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Gekozen aandachtspunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Aandachtspunt Omvang

GD1 Streefbeeld 1. Op onze school beschikken we over een leerlijn Digitale geletterdheid voor groep 1-8. De voorbeeldleerlijnen bestaan
uit de onderdelen computational thinking, mediawijsheid, informatievaardigheden en ICT basisvaardigheden.

groot

GD2 Streefbeeld 2. Op onze school heeft elk kind zichtbaar in het Portfolio de doorgaande lijn voor executieve functies en hoe het kind
zelf groeit.

groot

GD3 Streefbeeld 3. Op onze school beschikken alle kinderen uit de groepen 3-8 over een eigen groeiscore per half jaar (Cito periode) en
dit wordt meegenomen in het Handelingsgericht werken.

groot

GD4 Streefbeeld 6. Op onze school blijven we open staan voor nieuwe inzichten en als het waarom helder is, passen we ons concept
aan. Toekomstgericht onderwijs, vraagt om toekomst gerichte ontwikkeling.

groot

GD5 Streefbeeld 9. Executieve functies (groeitoren) planmatig centraal stellen groot

GD6 PCA
Basiskwaliteit

Op onze school is na de coronacrisis bewust tijd ingeroosterd in de jaarplanning voor didactisch handelen/zicht op
ontwikkeling gericht op wegwerken hiaten en versterking van het primaire proces.

groot

KD1 Streefbeeld 4. Op onze school vangen we in de kleutergroepen jonge kinderen op (VVE) en geven ze een kans om te blijven op de
reguliere basisschool door te voorzien in een passend aanbod.

klein
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Uitwerking GD1: 1. Op onze school beschikken we over een leerlijn Digitale geletterdheid voor groep 1-8. De voorbeeldleerlijnen bestaan uit de onderdelen
computational thinking, mediawijsheid, informatievaardigheden en ICT basisvaardigheden.

Thema Streefbeeld

Resultaatgebied Op onze school beschikken we over een leerlijn digitale geletterdheid voor ICT (basis) vaardigheden in samenwerking
met Basicly voor groep 1 -8 Tweejarig traject Trajectjaar 2 2020-2021 Zie voor doelen het plan van aanpak. Inclusief
scholingsplan team cbs De Rank)

Huidige situatie + aanleiding Vervolg in 2020-2021 Bordsessie 1x per week 15 minuten

De ICT-er en Basicly consultant begeleiden hierin het team

Gewenste situatie (doel) Doelen digitale geletterdheid leerlijn klaar voor start schooljaar 2021-2022

Activiteiten (hoe) Zie plan van aanpak en jaarplanning

Consequenties organisatie Teambijeenkomsten inplannen in de jaarplanning. Bordsessies Tijd voor uitvoering inplanning

Consequenties scholing Consulent Basicly ondersteuning, digitale vraagbak online sessies en daarnaast gebruik maken van filmpjes (lees delen
kennis)

Plan periode wk 37 en 23

Eigenaar (wie) Team, Kartrekker ICT-er in samenwerking met consulent Basicly

Omschrijving kosten Subsidie Economic Board Groningen

Meetbaar resultaat Digitale leerlijn voor cbs De Rank

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Zie jaarplanning

Borging (hoe) Borgingsdocument cbs De Rank en digitale geletterdheid leerlijn zichtbaar in groep 1-8. Het project staat beschreven in
plan van aanpak in 2 jaar. Dit project is juli 2021 afgerond.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Het schoolteam heeft dit jaar gewerkt aan een leerlijn digitale geletterdheid. Het team heeft hierin ondersteuning gehad van Basicly en het document is dynamisch. Het waarom, de
hoe en wat (lees wat is er zichtbaar in de groepen en wordt gerealiseerd) staat beschreven. Het schoolteam wordt begeleid door de ICT-er. We werken planmatig en monitoren
cyclisch of we doen wat is afgesproken. Moet er iets bijgesteld worden of toegevoegd worden. In het schooljaar 2021-2022 zal de 3 D printer schoolbreed centraal staan.
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Uitwerking GD2: 2. Op onze school heeft elk kind zichtbaar in het Portfolio de doorgaande lijn voor executieve functies en hoe het kind zelf groeit.

Thema Streefbeeld

Resultaatgebied Leerlingen formuleren eigen leer en ontwikkeldoelen op onze school voor een bepaalde periode (minimaal 2x per
schooljaar) Op onze school zijn kinderen zichtbaar bewust van wie ze zijn. We maken hen bewust van hun executieve
functies en hierin worden ze gericht begeleid. Denk aan Portfolio, reflectie, kindgesprekken. In een periode staat gericht
een functie schoolbreed in de Stamgroep centraal en wordt deze gemonitord door het team. Doelen bord voor leerlingen
in de klas voor leerlingen om diepgang in afsluitende kring te bewerkstellingen (lees reflectie/feedback) De school heeft
leerzones in de school en daarbij horende verwachtingen. De leerlingen kennen deze zones en kunnen er gericht
werken. (De school heeft dit weggezet in het onderwijsconcept en in beleidsdocumenten. Kwaliteit bewaren en borgen is
daarbij belangrijk)

Huidige situatie + aanleiding De school heeft een goed werkend systeem van Portfolio/Rapporten/Kindgesprekken. Wat goed is kan altijd worden
versterkt en verdiept. Kinderen zijn verschillend en dit ontwikkelpunt bij kinderen blijft altijd een belangrijk punt in het
onderwijsconcept en vraagt daarom monitoring en verdieping.

Gewenste situatie (doel) Zie resultaatgebied.

Activiteiten (hoe) Bordsessie voor het team Onderwijskundige besprekingen (diepte)

Schooljaar 2020-2021 Doelen bord voor leerlingen in de klas Werkbesprekingen dagelijks in de afsluitende kring gericht
kunnen monitoren met kinderen.

Consequenties organisatie Zie addendum

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk 37 en 23

Eigenaar (wie) Leerkrachten met leerlingen

Omschrijving kosten Geen

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Gedurende het schooljaar Zie toetskalender en jaarplanning

Borging (hoe) In Portfolio leerlingen en rapporten en kindgesprekken.

Tevredenheidsonderzoek leerlingen, ouders, medewerkers in december 2020 Score tevredenheid in 2018 hoog, dit
vasthouden
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Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Dit is verwerkt in ons onderwijsconcept. Het is zichtbaar in de individuele Portfolio, gesprekken met kinderen en hun ouders/verzorgers. Ondanks de beperkingen van de Corona
pandemie zien we dit punt gerealiseerd.

In het schooljaar 2021-2022 willen we het leerlingenbord in de klas centraal zetten om zo groepsdoelen af te spreken en daarnaast hebben de leerlingen hun eigen doelen waar ze
op reflecteren. (Stichting Leerkracht)
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Uitwerking GD3: 3. Op onze school beschikken alle kinderen uit de groepen 3-8 over een eigen groeiscore per half jaar (Cito periode) en dit wordt meegenomen in het
Handelingsgericht werken.

Thema Streefbeeld

Resultaatgebied Streefnormen op kindniveau -Elke leerling heeft voor Rekenen, Spelling, Begrijpend Lezen eigen streefnormen. IEP pilot
met LVS op individueel niveau. Gelet op leerlingenaantal, school en onderwijsconcept school onderzoek naar nieuwe
wijze van toetsing dat recht doet aan het kind op cbs De Rank.

Huidige situatie + aanleiding Op dit moment worden er in de groepen 3 t/m 8 Cito 3.0 afgenomen volgens de toetskalender. Cito woordenschat wordt
tijdens de M afname afgenomen. Leerlingen en leerkrachten vullen samen een portfolio in. Tijdens een webinar van IEP
LVS zijn directie en IB gecharmeerd geraakt van dit nieuwe volgsysteem, juist omdat andere vaardigheden, dan alleen de
cognitieve, zichtbaar kunnen worden gemaakt.

Gewenste situatie (doel) Leerkrachten nemen kennis van de webinar van IEP LVS. Samen kunnen we besluiten of we over willen gaan op dit
volgsysteem. Leerkrachten stellen per leerling per vakgebied vaardigheidsdoelen op. Komend schooljaar zullen we
werken aan een doorgaande lijn in de evaluatie van de doelen.

Activiteiten (hoe) 2x per jaar vastgesteld na Cito en halfjaarlijkse evaluatie Toevoeging Pilot adaptief toetsen. Scholing door IEP en afname
van toetsen vanaf groep???(invullen na training I.E.P)

Consequenties organisatie Inplannen in toetskalender en besprekingen rond voortgang, afname, analyses, interventies, Kortom monitoren proces.

Consequenties scholing IEP scholing inplannen en evaluatiemomenten tijdens bordsessie en besluit in juni 2021 of voortzetting nog een pilot jaar.

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk 37 en 23

Eigenaar (wie) Team

Omschrijving kosten Proeflicentie Training IEP en kosten (offerte aanvraag is de deur uit)

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Evaluatie juli 2021 We hebben dan 2x een meting uitgevoerd.

Borging (hoe) Work in Progress

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Nieuw leerlingvolgstysteem Onderzocht is IEP, Cito 4.0, Dia en de Boomtoetsen. Webinars zijn gevolgd en er is gekeken welk volgsysteem passend zou zijn voor de school. IEP
en Cito 4.0 heeft de voorkeur. De school is hierin afhankelijk wat er bestuurlijk wordt gekozen. Gaan alle scholen over naar één systeem of is een keuzemogelijkheid.
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Uitwerking GD4: 6. Op onze school blijven we open staan voor nieuwe inzichten en als het waarom helder is, passen we ons concept aan. Toekomstgericht onderwijs,
vraagt om toekomst gerichte ontwikkeling.

Thema Streefbeeld

Resultaatgebied Bordsessies, deze zijn verbonden met schoolontwikkeling, borging/versterking en kennisontwikkeling 15 minuten
maandag en donderdag (staand) 14:15 – 14:30 uur Pauze leerkrachten Ontwikkelingsdoel: Hoe formuleer je een helder
doel waar kinderen beter van worden en daarnaast meetbaar is. Ontwikkeldoel 2: Met kinderen in de klas
ontwikkelingsdoelen meetbaar wegzetten.

Huidige situatie + aanleiding Het team is klein en veel zaken worden tussen door goed besproken en in onderwijskundige vergaderingen. Helder
verbeter-/ leerkrachtenbord waarin onze ontwikkeling zichtbaar is voor ons allen en scheelt notities/notulen en gemail.

Gewenste situatie (doel) Zie resultaat gebied en grote lijn in addendum Doel: bottum up teamontwikkeling. Iedereen is betrokken en
verantwoordelijk. We vieren de successen. De ritmiek van bord- en teamsessies ligt aan het begin van het schooljaar
vast.

Activiteiten (hoe) De intern begeleider neemt eerst het voortouw en begeleidt de sessies volgens concept. Zij heeft de opleiding gevolgd.
Uiteindelijk: Wekelijks neemt 1 leerkracht het over en wordt gecoacht door de intern begeleider om vertrouwd te raken
met leiding geven op deze werkwijze.

Consequenties organisatie Leerkrachtenbord doorgaande lijn weektaak, afspraken Rekenen en Wiskunde, leesbeleid, Executieve functies.

In de jaarplanning staan items en tijdens margedagen/middagen komen uit schooljaarplan ontwikkelitems, deze worden
weggezet op Leerkrachtbord teamkamer doelen, gekoppeld aan acties. We werken zo heel gericht aan onderwijs aan
leerlingen en onze ontwikkeling als team/professional. Breed gedragen, iedereen betrokken en een rol ( kracht van
gedelegeerd leiderschap)

Consequenties scholing Leerkrachtcoach stichting leerkracht 900 euro

Snappet Scholing verdiepingsmodule 3 Harm-Jan Martens of andere externe van Snappet 1000,00 euro

IEP scholing adaptief toetsen 1500 euro

Rekenmuurtje van Bareka Lex Gall 900 euro

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk 37 en 23

Eigenaar (wie) Team

Omschrijving kosten Zie kosten en bovenschools ingediend.

Meetbaar resultaat Zichtbaar in de school

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Tijdens de bordsessies
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Borging (hoe) Nieuwe manier van werken in zichtbaar in de school. Zichtbaar in dynamisch bord en afspraken komen in de
beleidsdocumenten en worden zo gemonitord.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Het schoolteam heeft scholingsdag gevolgd van expertcoach Stichting leerkracht. Hieruit zijn een aantal ontwikkelitems gepakt. Door de Corona pandemie en niet mogen mengen
is de collegiale klassenconsultatie gestopt. Leerling doelenborden zijn geplaatst in de groep. De school heeft voor Schoolkracht een uitgebreide subsidie aanvraag ingediend en
vroeg om 4700 om scholing in te kopen een een leerkracht wilde leerkrachtcoach worden. Van de 4700 aanvragen konden er 190 worden goed gekeurd. Helaas zat onze
aanvraag er niet tussen. We willen met bovenschoolse middelen dit in schooljaar 2021-2022 als nog realiseren. Het plan (onderbouwing) ligt er. We zijn een klein team en zien
meerwaarde in de methodiek van Stichting Leerkracht.

Het schoolteam heeft de training van Lex Gall Bareka gevolgd. Automatiseren is heel belangrijk in groep 3-8. Het begrijpen van de som en de snelheid zijn van essentieel belang
voor een goede rekenvaardigheid. Deze methodiek zit volledig verwerkt in de jaarplanning en leerlingen worden gevolgd en interventies worden waar nodig toegepast. Het team
volgde in september 2020 een Snappet training en in april 2021 start de Snappet training verdiepingsmodule analyseren. Een deel zal afgerond worden in dit school en mogelijk
nog 2 trainingsmomenten na de zomervakantie.
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Uitwerking GD5: 9. Executieve functies (groeitoren) planmatig centraal stellen

Thema Streefbeeld

Huidige situatie + aanleiding Iedereen heeft kennis van de executieve functies. Afgelopen schooljaar heeft iedere groep aan bepaalde onderdelen
gewerkt. Leerkracht Laura Z en IB hebben cursus gevolgd bij Cedin.

Gewenste situatie (doel) Het werken aan executieve functies wordt vast onderdeel in ons schoolconcept.

Activiteiten (hoe) Doelen waaraan gewerkt wordt centraal stellen op het verbeterbord. Collegiale consultaties op dit doel uitvoeren. Kijken
hoe dit kan worden ingevoegd in het portfolio.

Consequenties organisatie Thema regelmatig inplannen voor teamsessies.

Consequenties scholing Leerkracht en IB hebben schooljaar 2019-2020 scholing gevolgd bij Cedin. Zij kunnen per doel achtergrondinformatie
geven.

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Leerkracht Laura Z. en IB

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Met ouders is via Social Schools gecommuniceerd (nieuwsbrief), Kindgesprekken en oudergesprekken en digitale gesprekken over de ontwikkeling van executieve functies en hoe
we hierbij het kind (en ouders) betrekken. Dit is weggezet in ons onderwijsconcept. Zie beschrijving verder in de documenten op de website van de school.
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Uitwerking GD6: Op onze school is na de coronacrisis bewust tijd ingeroosterd in de jaarplanning voor didactisch handelen/zicht op ontwikkeling gericht op
wegwerken hiaten en versterking van het primaire proces.

Thema PCA Basiskwaliteit

Resultaatgebied Didactisch handelen en Zicht op Ontwikkeling Doel: Tijdens lesobservaties is zichtbaar dat leerkracht ruim voldoende tot
goed scoren op inspectiekader. Na de Coronacrisis is onontkoombaar dat er verschillen zijn tussen leerlingen in de
groep. Dit schooljaar tijd en ruimte voor de leerkracht en zijn vak. Gericht op betrokkenheid leerlingen. Gericht op
taakgerichtheid leerlingen. Gericht op zone van de naaste ontwikkeling van de leerling. Doelgericht werken aan de
vaardigheidsgroei van de leerling. Kindgesprekken en werken aan de executieve functies die nodig zijn voor het -
Leerkrachten worden sterker in kwaliteit/effectiviteit lessen waar ze sterk in zijn. -Leerlingen van de school worden er
beter van als hun leerkracht tijd en ruimte heeft om gericht hier mee bezig te zijn. In de dagelijkse lessen en planning is
dit van ruim voldoende tot goed niveau Op onze school bieden we kwalitatief goed onderwijs afgestemd op de
leerbehoeften van (groepen) kinderen, zodat de kinderen zich optimaal ontwikkelen binnen hun mogelijkheden. De
school scoort voldoende op de tussenresultaten en eindresultaten en monitort haar onderwijs cyclus. De school monitort
jaarlijks de domeinen Taal en Reken en Wiskunde, Leesonderwijs, schrijven. (Jaarlijkse APK, evalueren en eventueel
aanpassen van afspraken).

Huidige situatie + aanleiding De school heeft "Wat als scenario?" in een kwalitietskaart gezet voor niet aanwezig zijn op school van de leerling of
leerkracht gezien richtlijnen van RIVM

Activiteiten (hoe) Bordsessies en onderwijskundige bespreeksessies De school heeft 2 leerkrachten die de basistraining tot Kindcoach
hebben gevolgd.

Doel: Verdieping gesprekstechniek kindgesprekken. Reflectie formulieren gericht inzetten bij kinderen. Collegiale
consultatie 1x per maand groepsbezoek collega Gezamenlijke lesvoorbereidingen en consultatie.

Doel is helder Monitoring op het teambord 4x per jaar IB/directie gesprekken

2x per jaar schoolbreed overleg n.a.v. analyses Cito en IEP eindtoets (maart en juni) Leerkrachten pitch over de groep en
groepsresultaten 2x per jaar.

Consequenties organisatie 2019-2022 Dit gebeurt en komt in de bordsessie aan bod. Schoolweging en referentieniveaus voor cbs De Rank analyse
is gemaakt en plan van aanpak bij leerkracht.

Richtinggevende afspraak: Leerkracht heeft maximaal 1 afspraak onderwijskundig overleg per week 15:00 – 16:00 uur
deuren van de klaslokalen dicht voor groepsgericht werken van de leerkracht. Lesvoorbereidingen en na 16:00 uur
interactie/ verdere afstemming mogelijk.

Plan periode wk 37 en 23

Eigenaar (wie) Team

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Levelwerk wordt gevolgd volgens planning opgesteld door Eduforce. Planning schoolbreed voor deze leerlingen.
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Borging (hoe) Monitoring op het teambord 4x per jaar IB/directie gesprekken

2x per jaar schoolbreed overleg n.a.v. analyses Cito en IEP eindtoets (maart en juni) Leerkrachten pitch over de groep en
groepsresultaten 2x per jaar.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Voor de lockdown 2 zijn er diverse groepsbezoeken gedaan rond didactisch handelen. Dit is op orde op de school en de leerlingen worden goed en effectief begeleid. Een externe
directeur heeft ook gekeken in de groepen en gaf dit terug. (oppassen voor keuren van eigen "vlees")

Het accent is gelegd op Zicht op Ontwikkeling, maar ook specifiek op het individuele kind. Juist in de pandemie is het belangrijk om goed de signalen op te vangen en in te
springen, extra bij te sturen als dat nodig is. De leerkrachten hebben dit zo goed mogelijk gedaan. We zien kinderen scoren passend bij hun niveau en in de lijn der verwachting.
We zien ook kinderen die een achterstand hebben t.o.v. hun groep. Opvallend dat we hier vooral een motivatie of tempo of werkhoudingsuitdaging voor deze leerling zien. Wat ook
opvallend is dat onze leerlingen die op school de meer presteerders zijn, op school veel leergroei laten zien dit na de lockdown niet laten zien. Thuiswerken lijkt voor hen minder
stimulerend te zijn geweest dan op school bij de leerkracht en de groep met wie je samen leert en werkt.

De conclusie is dat de kwaliteitskaart goed werkt. De samenwerking met ouders verloopt heel goed. De leerlingen zijn zelfstandig en hebben hun inloggegevens en werk als ze
thuis moeten zijn wegens de richtlijnen. Elke vrijdag ontvangen ouders/leerlingen de planning voor de week die volgt. Alles is er aangedaan om stagnatie te voorkomen. De
onderwijsinspectie heeft digitaal meekeken om het afstandsonderwijs te bezien. Themaonderzoek 2 dit schooljaar. Onze school heeft bij de bestuurder kenbaar gemaakt dat de
inspectie met ons mee kon kijken en alle vragen kon stellen. De inspectie was onder de indruk wat werd gezien. De instructies, de feedback, het teruggrijpen naar concrete
situaties, verlengde instructies, de nagesprekken. Ouders waren akkoord dat er digitaal door de inspectie werd meegekeken. Dit gebeurde in week 2 2021
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Uitwerking KD1: 4. Op onze school vangen we in de kleutergroepen jonge kinderen op (VVE) en geven ze een kans om te blijven op de reguliere basisschool door te
voorzien in een passend aanbod.

Thema Streefbeeld

Resultaatgebied Leerlijnen van Parnassys voor het jonge Kind (implementatie en nieuw Leerlingvolgsysteem) gekoppeld aan beredeneerd
aanbod

Gewenste situatie (doel) De onderbouw werkt met LVS leerlijnen in Parnassys en volgt de kinderen hiermee en stemt m.b.v. deze leerlijnen het
onderwijs af op de ontwikkeling van groepjes kinderen en het individuele kind (waar nodig)

Activiteiten (hoe) Beredeneerd aanbod aanpassen waar dat nodig is. (dynamisch document) -VVE document dat ontwikkeld is, in
samenwerking met KindH verder implementeren in het onderwijs in de onderbouw van cbs De Rank. -Scholing
Parnassys inkopen en leerkrachten onderbouw, directie en IB volgen deze training. -Toetskalender en
bespreekmomenten staan ingepland.

Betrokkenen (wie) leerkrachten onderbouw, directie en ib-er en kind h rond vve

Plan periode wk 37 en 23

Eigenaar (wie) Leerkrachten onderbouw, IB en directie

Omschrijving kosten Scholing Parnassys en licentiekosten leerlijnen jonge kind. Kosten 900 euro gereduceerd tarief. Scholing zal vindt plaats
op 3 juni 2020. Vooraf aan invoering per 1 augustus.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

De scholing is gevolgd. De leerkrachten en IB-er hebben het volledig ingevoerd in onze school. Er kan heel goed in kaart worden gebracht welke doelen door een leerling (of de
groep) wel of niet worden beheerst. Vanuit de doelen wordt een ontwerp/werkschema gemaakt en vinden leer/ontdek activiteiten binnen een thema plaats. Via Social Schools zien
ouders wat er in de kleutergroep aanbod komt. Beelden zeggen soms meer dan woorden. Er is een onderbouwscan uitgevoerd in november 2020. Deze is besproken met de
afnemer en de leerkrachten. Hierop is beleid vast gesteld en de leerkrachten hebben materialen vervangen (lees nieuw aangeschaft) en de klas is ook anders ingericht als het gaat
om de hoeveelheid keuze in ontwikkelingsmateriaal. De school heeft goed contact met KindH. Wanneer een situatie er om vraagt kijkt de intern begeleider van de school op de
peutergroep (met toestemming van ouders) en vindt er overleg plaats om te kijken of de reguliere basisschool en onze setting de juiste setting is. Het is belangrijk dat leerlingen in
een omgeving zijn waar ze kunnen groeien en zich optimaal kunnen en mogen ontwikkelen. De context is dan van groot belang.
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Te volgen scholing Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Aanbieder Kosten Het scholingsbudget is uitgegeven De school heeft deels kunnen besparen op het
scholingsbudget door scholing samen te volgen met een andere school.

Verdiepingsmodule Rekenmuurtje Bareka (samen met andere school) 500,00

Stichting Leerkracht expertcoach (schoolteam op eigen school) 350,00

Snappet analyse verdiepingstraining (4x) (samen met andere school) 500 euro

Leerlijnen van Parnassys (Jonge Kind) (samen met 2 andere scholen) 750 euro

Daarnaast hebben leerkrachten gebruik gemaakt van individuele scholing. -Rekenen -
Breinvriendelijke klas en leren (energiek leren) -Leesonderwijs

Snappet
verdiepingsmodule

Alle
teamleden

September
2020 en april
2021

Snappet 500

Scholing Bareka
(rekenmuurtje
verdieping)

Alle
teamleden

november 2020 Lex Gall Wiz
scholing

500 euro

Ontwikkelen van
digitale leerljn voor
groep 1-8

Alle
teamleden

Schooljaar
2020-2021 ook
in digitale
sessies
doorgegaan

Basicly Economic board
Groningen
(subsidie)

Leerlijnen Jonge
Kind
Leerlingvolgsysteem
Parnassys

Teamleden
onderbouw
en intern
begeleider

Schooljaar
2020-2021 ook
in digitale
sessies
doorgegaan

Parnassys 750

Stichting leerkracht
trainingsdag met
expert/coach

Alle
teamleden

november 2020 Expertcoach
Noordkracht
(opgeleid door
stichting
Leerkacht)

350

Individuele scholing Alle
teamleden

Schooljaar
2020-2021 ook
in digitale
sessies
doorgegaan

Diverse
aanbieders

Scholingsgelden
per fte VCPO N-
G

CBS De Rank

Jaarplan - jaarverslag 2020 - 2021 18



Geplande zelfevaluaties Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten De school heeft zelf de evaluaties geschreven. Eind oktober 2020 onderwijsinspectie
voor themaonderzoek Kwaliteitszorg en leerling populatie. De inspectie uitte zijn
complimenten over de school. Kwaliteitszorg en de leerlingen goed in beeld, helder
onderwijsconcept.

In januari 2021 week 2 bezocht de inspectie digitaal onze school en volgde lessen,
verlengde instructies, had ook weer een gesprek met individuele leerkrachten en
vervolgens directie en interne begeleider. De conclusie: afstandsonderwijs behoorde tot
good practice Bevindingen zouden in het rapport komen "De staat van het onderwijs".

De school heeft zelf de evaluaties verricht en deze worden opgestuurd naar het
stafkantoor Onderwijs en kwaliteit. Over de opgestuurde zaken volgt altijd een gesprek
rond monitoring en gedurende het schooljaar moet de school ook gegevens uitwisselen.
Dit alles om de kwaliteit op de scholen te volgen en te monitoren.

Gezien 2 inspectiebezoeken, Corona pandemie staat er geen externe audit gepland.

Inspectiebezoeken
Themaonderzoeken

Onderwijs
inspectie

november 2020 en januari
2021

Geen

Bijlagen

Naam Bestand

Kwaliteitskaart zicht op Ontwikkeling Kwaliteitskaart_Zicht_op_Ontwikkeling_De_Rank.pdf

Kwaltiteitskaart Kwaliteitszorg en Ambitie Kwaliteitskaart_Kwaliteitszorg_en_ambitie.docx

Kwaliteitskaart Thuisonderwijs/Afstandsonderwijs Kwaliteitskaart_thuisonderwijs_situatie_Coronavirus_CBS_De_Rank_en_CBS_Koning_W-A.pdf

Kwaliteitskaart Zieke leerling of afwezige leerling Kaart_Thuisonderwijs_zieke_leerling_of_afwezige_leerling.pdf
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