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1 Inleiding

1.1 Het School Programma

Het School Programma is een meerjarenplan, passend bij onze kinderen en de lokale situatie.  

Ons uitgangspunt is, dat de verstrekte middelen in beginsel ten goede komen aan het onderwijs in de klas passend bij
de populatie. Het sluit aan bij de schoolontwikkeling en is een uitvloeisel van het schoolplan 2019-2020. Belangrijk is
dat ons plan maximaal flexibel is. De leraren zullen de ontwikkeling van de leerlingen hoogfrequent (blijven) monitoren
en de geplande acties bijstellen als dat noodzakelijk is. Daarom zullen we ons plan ieder kwartaal evalueren en
bijstellen (indien nodig), We zullen in beeld brengen of de geplande interventies effectief zijn en we zullen ons
verantwoorden over de besteding van de middelen volgens de reguliere weg. (Bovenschools)

Bij het bepalen van onze actiepunten en het vormgeven van ons School Programma hebben alle betrokken
geledingen meegedacht. Het plan is vastgesteld door het bestuur. 

Ons School Programma bestaat uit een analyse van de gegevens over de cognitieve en sociale ontwikkeling uit ons
leerlingvolgsysteem (resp. ParnasSys en ZIEN!). Daarnaast hebben we ook gegevens verzameld (en geanalyseerd)
over het mentale welbevinden van de leerlingen en de stand van zaken met betrekking tot de executieve functies. Op
basis van de analyses en de gesprekken met alle geledingen hebben we actiepunten vastgesteld.  We onderscheiden
twee typen actiepunten: actiepunten die geen financiering vragen en actiepunten die dat wel doen. Beide typen
actiepunten hebben we verder uitgewerkt in concrete activiteiten in ons jaarplan voor 2021-2022 met een uitloop naar
2023.
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2 Nulmeting

2.1 Nulmeting School

Om vast te stellen waar we extra impulsen moeten geven aan de ontwikkeling van onze leerlingen hebben we een
nul-meting uitgevoerd (zie de button Nul-meting). Deze meting is uitgevoerd door het MT van de school en daarna zijn
de uitslagen besproken met het team. Op basis van dat gesprek zijn de scores in de nul-meting aangepast. De
uitslagen op hoofdlijnen staan hieronder vermeld.

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Nulmeting PO 2021 - Onderwijs op afstand (1) 3,67

Nulmeting PO 2021 - De cognitieve ontwikkeling (2) 3,5

Nulmeting PO 2021 - De sociale ontwikkeling (3) 3,3

Nulmeting PO 2021 - Andere ontwikkelgebieden (4) 3
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3 Het jonge kind (groep 1 en 2)

3.1 Het jonge kind (groep 1 en 2)

In de groepen 1 en 2 signaleren wij leerlingen die te lijden hebben gehad onder het thuisonderwijs in de periode van
de lockdowns. De leraren in deze groepen hebben met behulp van observaties van, en gesprekken met de leerlingen
vastgesteld welke leerlingen een (zorgwekkende) stagnatie laten zien in hun ontwikkeling. We onderscheiden daarbij
lichte en grote “zorgen”. In de tabel geven we de aantallen leerlingen per groep. Vanzelfsprekend beschikken we over
een overzicht met de namen van deze leerlingen en zullen we gepaste interventies vaststellen om de opgetreden
stagnaties te herstellen.

We nemen daarin groep 0 mee. Zij zijn in de lock down periodes niet naar het KDV/ voorschoolse opvang gegaan. Dit
kan effect hebben op het spel, hun sociale ontwikkeling en de taal. Deze 

Kinderen met "zorgen"

2020 / 2021 1 2 Totaal %

Geen zorgen 22 28 50 47%

Lichte zorgen 20 13 33 31%

Grote zorgen 12 11 23 22%

TOTAAL 54 52 106

PERCENTAGE 51% 49%

2021 / 2022 1 2 Totaal %

Lichte zorgen 20 20 63%

Grote zorgen 12 12 38%

TOTAAL 0 32 32

PERCENTAGE 0% 100%

Analyse en conclusies

De lichte en grote zorgen zitten bij de kinderen op het cognitieve gebied op NT-2 en HB. Het afgestemd aanbod
voor beide doelgroepen was toch moeilijk te realiseren op afstand.

Mogelijke actiepunten

Mogelijk actiepunt

1. Het NT-2 aanbod te verbeteren door de aanschaf van LOGO 3000 en daarbij de scholing , kennis en
vaardigheden voor de leerkrachten om dit in het aanbod goed te integreren. Daarnaast is er extra
ondersteuning nodig ( extra handen) voor de NT2 leerlingen in en buiten de groep.

3.2 Rijke taalomgeving creëren

Door de kinderen onder te dompelen in een taalrijke omgeving zullen veel kinderen die niet- Nederlandstalig zijn ,
veel in aanraking komen en zo hun woordenschat en kennis uitbreiden. 

Mogelijke actiepunten

Mogelijk actiepunt

1. Door de aanschaf en implementatie van de taaldoen! kasten voor de onderbouw en de daarbij behorende
werkwijze passend bij onze visie en doelgroep sluiten wij aan bij de behoefte van onze populatie
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4 Cognitieve resultaten - Leerlingniveau

4.1 Inleiding

Onze school heeft de toetsuitslagen ook per leerling bekeken. We hebben daarvoor gebruik gemaakt van de optie
"vergelijkingen" in ParnasSys. Eerst hebben we de uitslagen op de M-toets (2020-2021) opgehaald en daarna de
uitslagen van de M-toets (2019-2020). We hebben vastgesteld welke leerlingen één niveau, twee niveaus of meer
dan twee niveaus zijn gedaald. En daarnaast hoeveel leerlingen gelijk zijn gebleven of gestegen. Op die manier
kregen we per leerjaar in beeld welke leerlingen extra ondersteuning nodig hebben. Vervolgens hebben we de
leergroei per leerling bekeken en vastgesteld hoeveel leerlingen een negatieve leergroei laten zien, hoeveel een
positieve leergroei en hoeveel leerlingen een positieve leergroei in combinatie met een dalend niveau. Ook dat gaf
ons zicht op de ondersteuningsbehoefte van bepaalde leerlingen.

4.2 Kwalitatieve gegevens

In de periode van afstandsonderwijs hebben we ervaren dat de digitale vaardigheden van de leerlingen sterk
verschillen. Wij willen door extra inzet van ICT-middelen en aanbod deze digitale vaardigheden versterken.

Mogelijke actiepunten

Mogelijk actiepunt

1. Extra inzet digitale middelen zoals devices voor de leerlingen en digiborden in de lokalen

Bijlagen

1. Verantwoording ICT

4.3 Rekenen en Wiskunde

In de onderstaande tabel geven we de resultaten van de afgenomen toetsen Rekenen en Wiskunde. Wij
onderschrijven de suggestie in het stappenplan bij de schoolscan: “omdat het om een uitzonderlijk jaar gaat, is het
raadzaam om in de analyse vooral te kijken naar de ontwikkeling van de leerlingen ten opzichte van zichzelf (voor
Corona)”. Op basis van de vergelijking van de M-toets (2019-2020) en de M-toets (2020-2021) komen we tot het
onderstaande overzicht. Waar nodig hebben we voor leerlingen waarbij sprake was van leerachterstanden,
leervertraging of verergerde problematiek een diepere analyse uitgevoerd via een foutenanalyse, een
categorieënanalyse, een kindgesprek, beschouwing methodegebonden toetsen etcet.

Bijlagen

1. cohorten analyse DIA

4.4 Begrijpend lezen

4.5 DIAtekst- leergroei

Leergroei Begrijpend lezen

2020 / 2021 3 4 5 6 7 8 Totaal %

Negatieve leergroei 8 14 8 30 20%

Positieve leergroei 40 43 34 117 80%

TOTAAL 0 0 48 57 42 0 147

PERCENTAGE 0% 0% 33% 39% 29% 0%
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Analyse en conclusies

Groep 7 scoort boven de gestelde streefscore interval 
Groep 6 scoort boven de gestelde streefscore interval 
Groep 5 scoort boven de gestelde streefscore interval 
Groep 4 scoort boven de gestelde streefscore interval
In groep 3 wordt nog geen begrijpend lezen getoetst. 

Referentieniveaus:
Groep 5 37% 1F
Groep 6 55% 1F
Groep 7 83% 1F en 38% 2F

De analyses op klas- en leerlingniveau worden door de leerkrachten gemaakt in de ERIK app.  

Gelet op de huidige resultaten en de groei die zichtbaar is in de DIA groeiwijzer, zijn acties niet nodig op
leerjaarniveau. De leerkrachten bekijken voor de eigen klas de leerling analyses en zetten acties in voor
leerlingen waar dit nodig is. Deze analyses zijn terug te vinden in de ERIK app

4.6 DIAspel- leergroei

Leergroei Spelling

2020 / 2021 3 4 5 6 7 8 Totaal %

Negatieve leergroei 13 18 12 43 29%

Positieve leergroei 35 39 30 104 71%

TOTAAL 0 0 48 57 42 0 147

PERCENTAGE 0% 0% 33% 39% 29% 0%

Analyse en conclusies

Groep 4 scoort binnen de gestelde streefscore interval.
Groep 5 scoort binnen de gestelde streefscore interval.
Groep 6 scoort binnen de gestelde streefscore interval.
Groep 7 scoort binnen de gestelde streefscore interval.

De spellingontwikkeling van leerlingen in groep 3 wordt gevolgd aan de hand van de methode lijn 3. Voor
analyses op deze dictees, zie de ERIK app. 

Referentieniveaus:
Groep 6 79% 1F
Groep 7 93% 1F en 15% 2F

De analyses op klas- en leerlingniveau worden door de leerkrachten gemaakt in de ERIK app.  Gelet op de
huidige resultaten en de groei die zichtbaar is in de DIA groeiwijzer, zijn acties niet nodig op leerjaarniveau. De
leerkrachten bekijken voor de eigen klas de leerling analyses en zetten acties in voor leerlingen waar dit nodig is.
Deze analyses zijn terug te vinden in de ERIK app
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Gegevens afkomstig van ParnasSys Zien!  bovengemiddeld  gemiddeld  ondergemiddeld  boven norm (> 24%)

5 Sociale resultaten Zien!

5.1 Inleiding

Op onze school volgen we de sociaal-emotionele ontwikkeling met behulp van het leerlingvolgsysteem Zien!
(ParnasSys). In het nationaal Programma Onderwijs van de overheid wordt aangegeven, dat de sociaal-emotionele
ontwikkeling van de leerlingen wellicht onder druk is komen te staan door de lockdown-periodes en het
thuisonderwijs. In dit hoofdstuk maken we eerst per groep de sociaal-emotionele ontwikkeling in 2019-2020 en 2020-
2021 zichtbaar. Daarna geven we de trend (2019-2020 en 2020-2021) op basis van de leerkrachten- en
leerlingenvragenlijst. Tenslotte geven we inzicht in het aantal leerlingen per groep dat waarschijnlijk extra
ondersteuning nodig heeft. In alle paragrafen hebben we -op basis van de uitslagen- mogelijke actiepunten
vastgesteld.

5.2 Trendanalyse leerkrachten

Leerkrachten

Graadmeter Ruimtenemend Ruimtegevend

BT WB SI SA SF IB IL

Benchmark 80% 84% 83% 80% 76% 79% 78%

Gem. najaar 19 / 20 85% 91% 86% 87% 84% 83% 88%

◼ Percentiel 75-100 37% 46% 36% 34% 42% 38% 48%

◼ Percentiel 50-74 29% 27% 23% 36% 24% 26% 31%

◼ Percentiel 25-49 18% 15% 20% 18% 12% 19% 10%

◼ Percentiel 0-24 15% 10% 18% 10% 20% 15% 9%

Gem. voorjaar 19 / 20 90% 92% 94% 95% 92% 89% 90%

◼ Percentiel 75-100 63% 42% 52% 47% 63% 47% 57%

◼ Percentiel 50-74 15% 36% 31% 52% 31% 42% 36%

◼ Percentiel 25-49 15% 21% 15% 0% 5% 5% 0%

◼ Percentiel 0-24 5% 0% 0% 0% 0% 5% 5%

Gem. najaar 20 / 21 86% 91% 87% 88% 84% 85% 88%

◼ Percentiel 75-100 43% 53% 39% 39% 34% 34% 53%

◼ Percentiel 50-74 22% 21% 27% 34% 28% 29% 26%

◼ Percentiel 25-49 21% 14% 19% 15% 13% 18% 11%

◼ Percentiel 0-24 11% 10% 14% 12% 23% 17% 10%

Gem. voorjaar 20 / 21 87% 93% 88% 90% 87% 87% 91%

◼ Percentiel 75-100 44% 56% 46% 45% 53% 46% 59%

◼ Percentiel 50-74 25% 24% 25% 35% 25% 27% 28%

◼ Percentiel 25-49 14% 13% 13% 9% 9% 15% 7%

◼ Percentiel 0-24 11% 5% 14% 10% 12% 10% 5%

5.3 Trendanalyse leerlingen

De onderstaande tabel geeft de trend in relatie tot de leerlingen-vragenlijsten van Zien! De tabel geeft steeds de
categorieën, het schoolgemiddelde, de benchmark en de verdeling van de leerlingen over de kwartielen. Voor een
verklaring van de afkortingen, de begrippen, de kengetallen en de kleuren verwijzen we naar de paragraaf Zien!-
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Gegevens afkomstig van ParnasSys Zien!  bovengemiddeld  gemiddeld  ondergemiddeld  boven norm (> 24%)

vragenlijsten.

Leerlingen

Graadmeter Pesten
Veiligheids-

beleving
Sociale

vaardigheden

BT WB RK AN PB PG VB RN RG

Benchmark 72% 78% 83% 61% 93% 95% 90% 71% 76%

Gem. voorjaar 20 / 21 73% 79% 84% 69% 92% 94% 86% 72% 76%

◼ Percentiel 75-100 26% 24% 39% 45% 47% 64% 31% 32% 28%

◼ Percentiel 50-74 27% 32% 15% 27% 7% 0% 14% 23% 26%

◼ Percentiel 25-49 25% 29% 29% 21% 34% 18% 29% 24% 27%

◼ Percentiel 0-24 20% 14% 15% 6% 10% 18% 25% 19% 18%

Analyse en conclusies

De veiligheidsbeleving valt boven de norm. De IB-er zal dit verder analyseren en waar nodig per bouw, leerjaar of
individueel een actieplan opstellen.

Mogelijke actiepunten

Mogelijk actiepunt

1. Extra ondersteuning voor kinderen die dat kunnen gebruiken op het gebied van sociaal emotionele
ontwikkeling

2. Extra ondersteuning en aanbod voor de laagst scorende groepen op het gebied van sociaal emotioneel
welbevinden
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6 Mentaal welbevinden, motorische ontwikkeling

6.1 Inleiding

De Coronacrisis waar we mee te maken hebben, is voor veel groepen in de samenleving zwaar tot zeer zwaar. Ook
voor onze leerlingen was de impact van de crisis enorm. Vanzelfsprekend hadden de sluiting van de school, het
ontbreken van vaste (school)patronen en het gemis aan vriendjes en vriendinnetjes invloed op de mentale
gezondheid van onze leerlingen. 

We richten onze aandachtspunten op het gebied van bewegen binnen en buiten, sociaal- emotioneel leren,
samenwerken en talent waarderen werken plus leesbevordering. Daarbij willen de voorbereide omgeving hierbij op
inrichten. 

6.2 Motorische Quotiënt

De MQ Scan meet de motorische ontwikkeling van een kind. MQ staat voor motorische quotiënt, zoals de IQ voor
intelligentie quotiënt staat en de EQ voor de emotionele quotiënt / ontwikkeling.
Er is de laatste jaren veel aandacht voor de motorische ontwikkeling van kinderen. Meerdere onderzoeken tonen aan
dat de motoriek van kinderen in de afgelopen jaren achteruit gaat. Een zorgwekkende ontwikkeling. Kinderen die wel
goede motorische vaardigheden bezitten, hebben een grotere kans om later ook een actief leven te leiden. En dat
zorgt weer voor minder kans op overgewicht en allerlei ziektes. 
Wij brengen de motorische vaardigheden van onze kinderen in beeld middels de MQ scan. Deze scan bestaat uit drie
behendigheidsparcoursen (voor onder-, midden- en bovenbouw) waarin op veelzijdige wijze de Fundamental
Movement Skills (FMS) wordt gemeten en uitgedrukt in een Motorische Quotiënt (MQ). 
De scan is voor het eerst afgenomen in het schooljaar 20-21.
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Mogelijke actiepunten

Mogelijk actiepunt

1. Extra inzet docent bewegingsonderwijs voor 0,4 FTE met aandacht voor de hiaten uit de MQ scan

Bijlagen

1. uitslag rapportage MQ scan Sept 2021

6.3 Talentwaarderend werken

De lockdowns en de perioden van onderwijs op afstand waren niet alleen voor de ouders en de leerlingen zwaar en
afwijkend van het normale patroon. Ook voor de schoolleiding en de medewerkers was de periode van onderwijs op
afstand mentaal moeilijk. Onze medewerkers werden geconfronteerd net een totaal andere manier van lesgeven, met
het gemis van collega’s en leerlingen, en met een werkdruk die soms buitenproportioneel was. 

Het traject Talent Waarderend Werken sluit aan bij de doelstelling van de NPO gelden en is met name gericht op
duurzame ontwikkeling van leerkrachten en leerlingen. Met name de thema’s Sociaal emotionele ontwikkeling van
leerlingen en ontwikkeling van executive functies komen direct en indirect aan bod. Om dit te verwezenlijken dienen
de leerkrachten hun persoonlijke en professionele ontwikkeling – zowel individueel en als team- voort te zetten. Dit
traject faciliteert en schept de voorwaarden daarvoor. 

Uitgaande van het traject zoals beschreven dient voor de komende 2-3 jaar  

Mogelijke actiepunten

Mogelijk actiepunt

1. Leerkrachten zetten talentwaarderend werken in bij de groep
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Gegevens afkomstig van nponderwijs.nl

7 Gekozen actiepunten

7.1 Inleiding

In dit School Programma hebben we op basis van een analyse van de cognitieve, de sociale resultaten en het
(mentale) welbevinden mogelijke actiepunten geformuleerd. De analyse en de gesprekken met het oa team en MR
leidden tot een fonds aan suggesties en mogelijkheden. In dit hoofdstuk staan onze keuzes. Daarbij maken we
onderscheid tussen twee soorten actiepunten. Sommige actiepunten (type-1) kosten geen geld, en bij andere
actiepunten (type-2) is de financiering onmisbaar. De actiepunten zijn gerelateerd aan de interventies op de
menukaart (zie de button Mogelijke actiepunten)

7.2 Beschikbare NPO-gelden

In de tabel staat het totaalbedrag dat wij ontvangen in het kader van de NPO-gelden (School Programma). In de
eerste regel staan de reguliere inkomsten op basis van het leerlingenaantal X € 701,16. In de tweede regel staan de
extra gelden in relatie met de achterstandsscore van de school (achterstandsscore X € 251,16). In de laatste regel
staat het totaalbedrag dat wij ontvangen in het eerste jaar van het School Programma.

Daarvan wordt 4,5 % afgeroomd door het bestuur voor bovenschool administratie en registratie. Daarbovenop worden
er nog middelen afgeroomd tbv duurzaam personeelsbeleid professionalisering Amstelwijs breed en het inrichten van
een platform voor hoogbegaafde leerlingen.

Er wordt dus 11295,69 euro af gehaald.

Er blijft 239719,59 euro over voor 2021/2022.

2021 / 2022
Aantal Bedrag Totaal

Bedrag per leerling 358 €701,16 €251.015,28

Achterstanden 0 €251,16 €0,00

Totaal €251.015,28

7.3 Actiepunten (los van menukaart)

Deze actiepunten zijn door de directie en team besproken en zullen verder worden uitgewerkt:
Uit het menu kiezen we uit de volgende categorieën:

C: SEO
D: Ontwikkeling van executieve functies van lln
F: faciliteiten en randvoorwaarden

C: bewegen
     cultuur
     mindfulness
D: teamontwikkeling 
    aandacht voor talentontwikkeling en school/MKCcultuur
    training nieuwe methodes Taal/ leesbevordering
    Lab 137 (HB)
F: ICT: digiborden, devices
    NT2 methodes: bv LOGO 3000

Actiepunt Prioriteit

Vervanging huidige rekenmethode voor gr 3-8 hoog

Aanpassingen buitenruimte SEL hoog

7.4 Actiepunten (i.r.t. menukaart)
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Actiepunt
 

Middelen

 

Personeel

 

Scholing

 

Overig

 

Totaal

Instructie in kleine groepen (tutoring)
Het NT-2 aanbod te verbeteren door de aanschaf van LOGO 3000
en daarbij de scholing , kennis en vaardigheden voor de
leerkrachten om dit in het aanbod goed te integreren. Daarnaast is
er extra ondersteuning nodig ( extra handen) voor de NT2 leerlingen
in en buiten de groep.

€11.000 €15.000 €1.850 €27.850

Verrijken taal-leeromgeving door inzet taal-doen kast €16.000 €16.000

Groep 3-4 klanktraining. Versterken taalaanbod en uitspraak €2.000 €2.000

Door de aanschaf en implementatie van de taaldoen! kasten voor de
onderbouw en de daarbij behorende werkwijze passend bij onze
visie en doelgroep sluiten wij aan bij de behoefte van onze populatie

€16.000 €16.000

€43.000 €15.000 €3.850 €61.850

Interventies gericht op het welbevinden van leerlingen
Extra ondersteuning voor kinderen die dat kunnen gebruiken op het
gebied van sociaal emotionele ontwikkeling

€5.000 €5.000

Extra ondersteuning en aanbod voor de laagst scorende groepen op
het gebied van sociaal emotioneel welbevinden

€5.000 €5.000

€10.000 €10.000

Sportieve activiteiten
Extra inzet docent bewegingsonderwijs voor 0,4 FTE met aandacht
voor de hiaten uit de MQ scan

€20.000 €1.000 €1.000 €22.000

€20.000 €1.000 €1.000 €22.000

Cultuureducatie
Extra inzet cultuureducatie €260 €260

€260 €260

Metacognitie en zelfregulerend leren
Teamtraining executieve functies €4.000 €4.000

Aanbod voor begeleiding op executieve functies in de groepen 5-8

€4.000 €4.000

Samenwerkend leren
Leerkrachten zetten talentwaarderend werken in bij de groep €15.000 €15.000

€15.000 €15.000

Onderwijsassistenten/instructeurs
tbv de achterstanden en extra handen in de klas voor de NT-2
leerlingen

€28.000 €28.000

€28.000 €28.000
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Interventies gericht op faciliteiten en randvoorwaarden
Aandacht voor welbevinden leerkrachten, duurzame inzet personeel €15.000 €15.000

€15.000 €15.000

Digitale technologie
Extra inzet digitale middelen zoals devices voor de leerlingen en
digiborden in de lokalen

€30.000 €30.000

€30.000 €30.000

Totaal
 

Middelen

 

Personeel

 

Scholing

 

Overig

 

Totaal

14 Actiepunten verdeeld over 9 Interventies €101.260 €35.000 €48.850 €1.000 €186.110

7.5 Overzicht van de kosten

Actiepunt '20-'21 '21-'22 '22-'23 Totaal

Totaal €0 €0 €0 €0
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8 Actiepunten 2020-2023

Hoofdstuk / paragraaf Mogelijk actiepunt Prioriteit

Instructie in kleine groepen
(tutoring)

Het NT-2 aanbod te verbeteren door de aanschaf van
LOGO 3000 en daarbij de scholing , kennis en
vaardigheden voor de leerkrachten om dit in het aanbod
goed te integreren. Daarnaast is er extra ondersteuning
nodig ( extra handen) voor de NT2 leerlingen in en buiten
de groep.

hoog

Verrijken taal-leeromgeving door inzet taal-doen kast hoog

Groep 3-4 klanktraining. Versterken taalaanbod en
uitspraak

hoog

Door de aanschaf en implementatie van de taaldoen!
kasten voor de onderbouw en de daarbij behorende
werkwijze passend bij onze visie en doelgroep sluiten wij
aan bij de behoefte van onze populatie

hoog

Interventies gericht op het
welbevinden van leerlingen

Extra ondersteuning voor kinderen die dat kunnen
gebruiken op het gebied van sociaal emotionele
ontwikkeling

hoog

Extra ondersteuning en aanbod voor de laagst scorende
groepen op het gebied van sociaal emotioneel
welbevinden

hoog

Sportieve activiteiten Extra inzet docent bewegingsonderwijs voor 0,4 FTE met
aandacht voor de hiaten uit de MQ scan

gemiddeld

Cultuureducatie Extra inzet cultuureducatie gemiddeld

Metacognitie en zelfregulerend
leren

Teamtraining executieve functies gemiddeld

Aanbod voor begeleiding op executieve functies in de
groepen 5-8

hoog

Samenwerkend leren Leerkrachten zetten talentwaarderend werken in bij de
groep

gemiddeld

Onderwijsassistenten/instructeurs tbv de achterstanden en extra handen in de klas voor de
NT-2 leerlingen

hoog

Interventies gericht op faciliteiten
en randvoorwaarden

Aandacht voor welbevinden leerkrachten, duurzame inzet
personeel

hoog

Digitale technologie Extra inzet digitale middelen zoals devices voor de
leerlingen en digiborden in de lokalen

hoog

Actiepunten (los van menukaart) Vervanging huidige rekenmethode voor gr 3-8 hoog

Aanpassingen buitenruimte SEL hoog
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9 Meerjarenplanning 2020-2021

Hoofdstuk /
paragraaf Verbeterdoel

Instructie in
kleine groepen
(tutoring)

Structureel aanbod in en buiten de groep met als doel om de tegemoet te komen aan de specifiek
aanbod en behoefte. Daarbij de leerkracht extra te ondersteunen. Veel herhaling, inoefening en
individuele begeleiding. Dit geldt voor het jonge kind gr 1-4.

Interventies
gericht op het
welbevinden
van leerlingen

Specfiek aanbod mbv mindfullness

Sportieve
activiteiten

Project: Bewegend leren, lerend bewegen door de hele dag heen Monitoren van vaardigheden via
de MQscan Opzetten programma voor uitdagend bewegingsonderwijs op ieder niveau Opzetten
beweegteam uitwerken van de visie van de school. (mensbeeld, leerprincipes, …) Fit en vaardig:
Bewegend rekenen en taal in de klas Beweegtussendoortjes in de klas (energizers) Buitenspelen:
Beweegwijs. Leren met elkaar spelen. naschoolse activiteiten/ verbinding met de wijk (ism
Amstelveense Sportbedrijf) Beweegambassadeur: Kinderen ook buiten de school in contact
brengen met clubs en verenigingen. Young Leaders Program: Lifeskills ontwikkelen via sport en
coaching. (Eigenaarschap, Zelfsturing, Community)

Cultuureducatie - De school heeft een atelier met verschillende en inspirerende materialen zodat we de kinderen
verschillende technieken kunnen aanleren. - In iedere klas wordt er regelmatig muziekonderwijs
gegeven door middel van de methode eigenwijs. - De verkleedkist en bijbehorende leskaarten zijn
klaar voor gebruik.

Het school programma geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider
beschrijven (SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de
verbeterdoelen in voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens
bespreken we tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het
jaarverslag.
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10 Meerjarenplanning 2021-2022

Hoofdstuk /
paragraaf Verbeterdoel

Instructie in
kleine groepen
(tutoring)

Structureel aanbod in en buiten de groep met als doel om de tegemoet te komen aan de specifiek
aanbod en behoefte. Daarbij de leerkracht extra te ondersteunen. Veel herhaling, inoefening en
individuele begeleiding. Dit geldt voor het jonge kind gr 1-4.

Verrijken taal-leeromgeving door inzet taal-doen kast

Groep 3-4 klanktraining. Versterken taalaanbod en uitspraak

Interventies
gericht op het
welbevinden van
leerlingen

Extra ondersteuning voor kinderen die dat kunnen gebruiken op het gebied van sociaal emotionele
ontwikkeling

Specfiek aanbod mbv mindfullness

Sportieve
activiteiten

Project: Bewegend leren, lerend bewegen door de hele dag heen Monitoren van vaardigheden via
de MQscan Opzetten programma voor uitdagend bewegingsonderwijs op ieder niveau Opzetten
beweegteam uitwerken van de visie van de school. (mensbeeld, leerprincipes, …) Fit en vaardig:
Bewegend rekenen en taal in de klas Beweegtussendoortjes in de klas (energizers) Buitenspelen:
Beweegwijs. Leren met elkaar spelen. naschoolse activiteiten/ verbinding met de wijk (ism
Amstelveense Sportbedrijf) Beweegambassadeur: Kinderen ook buiten de school in contact
brengen met clubs en verenigingen. Young Leaders Program: Lifeskills ontwikkelen via sport en
coaching. (Eigenaarschap, Zelfsturing, Community)

Cultuureducatie - De school heeft een atelier met verschillende en inspirerende materialen zodat we de kinderen
verschillende technieken kunnen aanleren. - In iedere klas wordt er regelmatig muziekonderwijs
gegeven door middel van de methode eigenwijs. - De verkleedkist en bijbehorende leskaarten zijn
klaar voor gebruik.

Metacognitie en
zelfregulerend
leren

De leerkrachten hebben voldoende kennis en vaardigheden ontwikkeld vanuit de teamtraining om
in kaart te brengen welke leerlingen ondersteuning nodig hebben op gebied van executieve
functies. De leerkrachten hebben voldoende kennis en vaardigheden om leerlingen te begeleiden
op gebied van executieve functies wanneer deze onvoldoende zijn ontwikkeld. De leerkrachten
herkennen sterk ontwikkelde executieve functies bij leerlingen, kunnen kinderen hiervan bewust
maken en helpen de kinderen bij het inzetten van deze executieve functies. Voor incidentele
leerlingen zal de ondersteuning door de leerkracht ontoereikend zijn. Wanneer dit het geval is,
wordt de leerling met de intern begeleider besproken en zal worden bekeken welke begeleiding
het beste aansluit op de onderwijsbehoefte van de leerling.

Samenwerkend
leren

Leerlingen worden voorbereid om later als een respectvolle, betrokken wereldburger met een
open levenshouding deel te nemen aan en bij te dragen aan een duurzame samenleving

Interventies
gericht op
faciliteiten en
randvoorwaarden

Aandacht voor welbevinden leerkrachten, duurzame inzet personeel

Digitale
technologie

Extra inzet digitale middelen zoals devices voor de leerlingen en digiborden in de lokalen

Actiepunten (los
van menukaart)

Vervanging huidige rekenmethode voor gr 3-8

Aanpassingen buitenruimte SEL

Het school programma geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider
beschrijven (SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de
verbeterdoelen in voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens
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bespreken we tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het
jaarverslag.
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11 Meerjarenplanning 2022-2023

Hoofdstuk /
paragraaf Verbeterdoel

Instructie in
kleine groepen
(tutoring)

Structureel aanbod in en buiten de groep met als doel om de tegemoet te komen aan de specifiek
aanbod en behoefte. Daarbij de leerkracht extra te ondersteunen. Veel herhaling, inoefening en
individuele begeleiding. Dit geldt voor het jonge kind gr 1-4.

Sportieve
activiteiten

Project: Bewegend leren, lerend bewegen door de hele dag heen Monitoren van vaardigheden via
de MQscan Opzetten programma voor uitdagend bewegingsonderwijs op ieder niveau Opzetten
beweegteam uitwerken van de visie van de school. (mensbeeld, leerprincipes, …) Fit en vaardig:
Bewegend rekenen en taal in de klas Beweegtussendoortjes in de klas (energizers) Buitenspelen:
Beweegwijs. Leren met elkaar spelen. naschoolse activiteiten/ verbinding met de wijk (ism
Amstelveense Sportbedrijf) Beweegambassadeur: Kinderen ook buiten de school in contact
brengen met clubs en verenigingen. Young Leaders Program: Lifeskills ontwikkelen via sport en
coaching. (Eigenaarschap, Zelfsturing, Community)

Cultuureducatie - De school heeft een atelier met verschillende en inspirerende materialen zodat we de kinderen
verschillende technieken kunnen aanleren. - In iedere klas wordt er regelmatig muziekonderwijs
gegeven door middel van de methode eigenwijs. - De verkleedkist en bijbehorende leskaarten zijn
klaar voor gebruik.

Metacognitie en
zelfregulerend
leren

De leerkrachten weten welke executieve functies er zijn. De leerkrachten hebben kennis van de
verschillende executieve functies. De leerkrachten herkennen executieve functies bij de leerlingen.
De leerkrachten weten hoe zij met kinderen over executieve functies kunnen praten. De
leerkrachten weten hoe zij leerlingen kunnen ondersteunen/begeleiden binnen de verschillende
executieve functies.

Samenwerkend
leren

Leerlingen worden voorbereid om later als een respectvolle, betrokken wereldburger met een
open levenshouding deel te nemen aan en bij te dragen aan een duurzame samenleving

Interventies
gericht op
faciliteiten en
randvoorwaarden

Aandacht voor welbevinden leerkrachten, duurzame inzet personeel

Digitale
technologie

Extra inzet digitale middelen zoals devices voor de leerlingen en digiborden in de lokalen

Actiepunten (los
van menukaart)

Vervanging huidige rekenmethode voor gr 3-8

Aanpassingen buitenruimte SEL

Het school programma geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider
beschrijven (SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de
verbeterdoelen in voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens
bespreken we tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het
jaarverslag.

MKC Mio Mondo

School Programma 2020-2023 19


