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Evaluatie borgingstaken 

Niet afgerond 

Reggio Emilia in de onderbouw 
 
In iedere schoolwoonkamer wordt er in één hoek of aan een tafel een uitdagende activiteit 
aangeboden. Dit gebeurt aan de hand van, door de stamgroepleiders, vooraf uitgezochte materialen. 
Hierbij wordt er goed nagedacht over de ontwikkelfase van kinderen. 
februari Why, How, What document aanpassen Teamleider 
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Evaluatie projecten 

Verbeteren 
Onderwijs  |  Taalonderwijs 

In 2023 bieden alle scholen gepersonaliseerd leren aan in minimaal 

fase 4 - LEVEND LEZEN EN TECHNISCH LEZEN 

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. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Het afgelopen schooljaar is er veel gebeurd op het gebied van Levend taal. We zien in de hele school 
het levend lezen wekelijks terugkeren. De kinderen en stamgroepleiders zijn enthousiast. Het levend 
lezen levert een wezenlijke bijdrage aan begrijpend lezen maar misschien nog wel meer aan het 
leesplezier bij kinderen. Voor volgend schooljaar is het goed om de ingezette koers vast te houden. 
 
Tijdsplanning 

oktober Eerste Evaluatie Directie 

 OB: In de Onderbouw komt levend lezen elke dag aan bod. We lezen prentenboeken, 
recepten, gedichten, informatieve boeken, vrije teksten, tijdschriften en het dagboek. 
Heel de dag zijn we bezig met functioneel taalgebruik.  
MB: de kinderen krijgen elke donderdag een tekst van Levend Lezen aangeboden. Deze 
wordt samen met de stamgroep gelezen. Ook wordt er vanuit de tekst een opdracht 
aangeboden die passen bij de doelen van Bing, Anniek en Giel. Bing, Anniek en Giel zijn 
ook zichtbaar in de stamgroep. We lopen er tegen aan dat het lastig is om een tekst te 
vinden voor zowel groep 3 als groep 5. We willen dit graag met de MB van de 
Willibrodusschool overleggen. Hiervoor was een afspraak gemaakt, maar kon helaas niet 
doorgaan door Corona. Binnenkort maken we een nieuwe afspraak.  
Ook gaan we als MB een lijst met boeken samenstellen die we graag willen aanschaffen. 
In de stamgroepmap zijn de taaldoelen terug te vinden. 
Bovenbouw; Elke week bieden we een tekst aan passend bij het stamgroepthema. De 
opdracht die de kinderen hierbij moeten doen, verschillen elke week. De verschillende 
doelen / strategieën en leeshoudingen die we hierbij gebruiken staan in de groepsmap. 

  
december Tweede Evaluatie Directie 

 OB: zie oktober. Bij een aantal kinderen waarvan wij dachten dat zij reeds lees- en 
schrijfrijp waren hebben wij de lees- en schrijfproef afgenomen. Een aantal van deze 
kinderen was nog niet leesrijp en krijgt extra vorm- en klankspel aangeboden. Het kind 
wat wel lees- en schrijfrijp is is begonnen met het aanleren van schrijfletters.  
bovenbouw: 
Tijdens het voorbereiden van het levend lezen kwamen wij erachter dat we geen 
overzicht hadden in de aangeboden doelen. Daarom hebben we in onze groepsmap een 
doelenoverzicht gemaakt waarin wij bijhouden welke doelen we wanneer aanbieden. 
Ook vullen we de evaluatie in bij de taaldoelen, dit is terug te vinden in onze groepsmap. 

  
mei Vierde Evaluatie Directie 

 OB: De kinderen hebben de afgelopen periode extra aandacht besteed aan het klank- en 
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vormspel. In juni gaan we opnieuw de lees-schrijfproef afnemen bij de oudste leerlingen. 
 
MB: de kinderen krijgen elke donderdag een tekst van Levend Lezen aangeboden. Deze 
wordt samen met de stamgroep gelezen. We lopen er (nog steeds) tegen aan dat het 
lastig is om een tekst te vinden voor zowel groep 3 als groep 5. We willen dit graag met 
de MB van de Willibrodusschool overleggen. Hiervoor was een afspraak gemaakt, maar 
kon helaas niet doorgaan door Corona. Binnenkort maken we een nieuwe afspraak. Er 
zijn daar wat wisselingen in de MB, waardoor het maken van een afspraak lastig is.  
We gaan onderzoeken of we ook een abonnement kunnen krijgen op bijv. 
kidsweek/okki.  
 
BB: Wij hebben een overzicht in de map met alle doelen. Hierin houden wij bij welke 
doelen we wanneer aanbieden. We evalueren deze doelen in onze groepsmap. 
Wekelijks hebben wij levend lezen passend bij het thema. Ook proberen wij 
verschillende soorten teksten te gebruiken zodat de kinderen deze verschillende teksten 
aangeboden krijgen. 

  
Meetbare resultaten 
- Eenduidige aanpak door de stamgroepen heen op het gebied van Levend Lezen. De werkwijze van 
binnen een bouw zijn op elkaar afgestemd. Dit wordt gedocumenteerd in een "why-how-what-
document" en zien we terug tijdens groepsbezoeken.  
- Stamgroepleiders en leerlingen kunnen de aanpak van Levend Lezen uitleggen.  
- Opbrengsten op het gebied van lezen laten een stijging zien t.o.v. afgelopen jaar. Aan het einde van 
het jaar zijn de opbrengsten voor lezen 1F minstens gelijk gebleven, 94,1% behaald. De opbrengsten 
voor lezen 2F is gestegen naar 45% behaald. 
- Kinderen laten hoge mate van betrokkenheid zien tijdens lezen. 
- Er worden activiteiten gepland in de stamgroepen om het leesplezier te bevorderen. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Alle domeinen bevinden zich in fase 4 van het fasemodel, tenzij er vanuit visie bepaald is om in fase 3 
te blijven zitten. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Op onze school wordt er gebruik gemaakt van Levend Lezen. De opbrengsten die met deze aanpak 
gerealiseerd worden passen bij het algemeen beeld van de leerling in relatie tot haar/zijn 
ontwikkeling.  
 

Ontwikkelen 
Onderwijs  |  Taalonderwijs 

In 2023 worden ons pedagogisch klimaat en ons didactisch handelen 

binnen ons eigen kwaliteitszorgsysteem met een goed beoordeeld - 

WIJ WERKEN VOLGENS EEN DOORGAAND LIJN ALS HET GAAT OM 

ONS SPELLINGSONDERWIJS 

Aanleiding voor dit project 
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De aanleiding voor dit project is tweeledig. Enerzijds laten de resultaten zien dat wij hier als school 
aandacht voor moeten hebben, anderzijds merken we dat er geen doorgaande lijn zit in het 
spellingsonderwijs. Er wordt in verschillende groepen en bouwen, verschillend mee omgegaan.  
 
Tijdsplanning 

oktober eerste evaluatie  Taalcoordinator 
  
december tweede evaluatie  Taalcoordinator 

 MB - Iedere week komt er één spellingscategorie aan bod per leerjaar. Vrijdags wordt er 
een vijfwoordendictee afgenomen. De dictees worden geregistreerd in de groepsmap. 
Kinderen die 2 of meer fouten hebben, krijgen een rood vakje en zij krijgen extra 
instructie. 
Groep 3 leert 2 letters in de week. Deze letters komen uit een woord die gekozen wordt 
uit de tekst van de week. Met alle letters die geleerd zijn worden woorden gemaakt 
(mkm, mmkm, mkmm) en deze leren de kinderen lezen en schrijven. 
 
bovenbouw: 
De kinderen zijn individueel bezig met de spellingsdoelen. We liepen tegen een overzicht 
qua instructies en vorderingen van de leerlingen aan. Daarom hebben we nu een 
groepsoverzicht in de groepsmap zitten. Ook hebben we het spellingsaanbod in de 
groepsmap zitten. Wekelijks schrijven we op het ritmisch weekplan welke kinderen bij 
de instructies moeten zitten zodat ze allemaal de juiste instructie krijgen. 
Kinderen die moeite hebben met spelling krijgen extra begeleiding van Monique ( OA) 
Kinderen met dyslexie werken aan hun eigen begeleidingsplan. 

  
februari derde evaluatie  Taalcoordinator 
  
mei vierde evaluatie  Taalcoordinator 

 MB - Iedere week komt er één spellingscategorie aan bod per leerjaar. Vrijdags wordt er 
een vijfwoordendictee afgenomen. De dictees worden geregistreerd in de groepsmap. 
Kinderen die 2 of meer fouten hebben, krijgen een rood vakje en zij krijgen extra 
instructie. 
Groep 3 is ook begonnen met de regels van spelling.  
Volgend jaar idee: meer combineren met Vrije teksten en eigen woorden om mee te 
oefenen. 
 
BB: Spelling loopt. We doen wekelijks een instructie. Eind juni is er weer een einddictee. 
We merken dat de motivatie voor spelling wel minder wordt. We gaan er over nadenken 
hoe we dit volgend jaar beter kunnen oppakken. Wekelijks is er ook een instructie 
werkwoordspelling. We zagen nl bij de IEP-toetsen, dat veel kinderen er op uitvielen. 

  
juli eind evaluatie  Taalcoordinator 
  
Meetbare resultaten 
- Er is een document dat omschrijft hoe het spellingsonderwijs er uitziet binnen In de Manne. Dit 
wordt gedocumenteerd in een "why-how-what"-document.  
- Er is een document waarin de voortgang beschreven wordt van de kinderen. Dit wordt een levend 
document en wordt gedurende het schooljaar bijgehouden. 
- Kinderen kunnen in het tweede deel van het schooljaar uitleggen wat zij doen voor spelling en met 
welk doel. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Ons doel is om binnen de school te werken met een doorgaande lijn van de onderbouw tot en met 
de bovenbouw. Komend schooljaar moet er een methodiek ontwikkeld worden die in iedere bouw 
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gebruikt wordt waardoor kinderen op hun eigen niveau door kunnen groeien binnen het 
spellingsonderwijs.  
 

Implementeren 
Onderwijs  |  Doorgaande lijn 

In 2023 worden ons pedagogisch klimaat en ons didactisch handelen 

binnen ons eigen kwaliteitszorgsysteem met een goed beoordeeld - 

WIJ REGISTEREN DE VOORTGANG EN ONTWIKKELING VAN DE 

KINDEREN MIDDELS LOOQIN. 

Aanleiding voor dit project 
Het afgelopen schooljaar (2020-2021) hebben we hard gewerkt aan een dekkend aanbod. Met 
behulp van planningen is zichtbaar wat er op welk moment in het schooljaar is aangeboden. Er is 
goed dus goed zicht op wat er is aangeboden. Wat nog ontbreekt is een een goede vorm van 
registratie. Informatie over hoe kinderen zicht ontwikkelen staat op veel verschillende plekken. Om 
ervoor te zorgen dat de kinderen goed in beeld zijn en we optimaal bij de ontwikkelbehoefte van 
kinderen kunnen aansluiten is het van belang dat we hier een functioneel systeem voor gaan 
gebruiken. 
 
Tijdsplanning 

oktober eerste evaluatie  Intern begeleider 

 OB: de screening welbevinden en betrokkenheid is afgenomen in de onderbouw. 
Bijzonderheden en afspraken met betrekking tot de kinderen worden genoteerd in het 
logboek Looqin. Er moeten nog duidelijke afspraken worden gemaakt over het 
registreren van extra uitdaging en werkplannen. Prestaties en competenties moeten nog 
helder worden geformuleerd.  
 
MB: de screening welbevinden en betrokkenheid is afgenomen in de Middenbouw. Alle 
afspraken en gegevens worden in Looqin gezet. Parnassys alleen nog als administratie 
middel. De prestaties en competenties moeten nog helder worden geformuleerd en dan 
worden ingevuld.  
 
bovenbouw: 
We hebben de screening welbevinden/betrokkenheid afgenomen. Verder wachten we af 
welke afspraken we gaan maken over het gebruik van Looqin ook met betrekking tot 
prestaties en competenties. 

  
december tweede evaluatie  Intern begeleider 

 onderbouw: We hebben afgesproken dat wij vanaf februari 2022 de specifieke 
competenties bij de oudste kinderen gaan invullen.  
 
bovenbouw: 
Alle oudergesprekken zijn geweest. Deze zijn terug te vinden in Looqin. Ook de externe 
verslagen/ onderzoeken van dit schooljaar van kinderen staan hierin. 

  
mei vierde evaluatie  Intern begeleider 

 OB: We hebben voor alle oudste kinderen in de onderbouw de screening competenties 
ingevuld in Looqin. 
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BB: Welbevinden en betrokkenheid hebben wij ingevuld. De KIVA analyse en de IEP 
analyse staan in de groepsoverzichten. Ook staan de talentkaarten (IEP) bij de leerlingen 
in Looqin. We hebben een opstart gemaakt met de groeiplannen, hier zijn we nog mee 
bezig. ( dit loopt nog niet zoals we willen, dit pakken we volgend jaar meer op) Voor 
competentie & prestatie zouden er afspraken gemaakt worden met IB, dit is alleen nog 
niet gedaan. 

  
Meetbare resultaten 
- De ontwikkeling op het gebied van welbevinden en betrokkenheid van kinderen is terug te zien in 
LOOQIN. 
- Vanaf dit schooljaar is de cognitieve ontwikkeling van kinderen terug te zien in LOOQIN (IEP LOVS) 
- Er wordt een koppeling gemaakt tussen bovenstaande informatie. Indien nodig worden er 
groeiplannen opgesteld. 
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
De ontwikkeling op het gebied van welbevinden en betrokkenheid is terug te zien in Looqin. Dit kan 
je zien in de vorm van groepsscreenings die een aantal keer per jaar worden afgenomen. We hebben 
in Looqin de cognitieve ontwikkeling in de vorm van IEP zichtbaar gemaakt. We zijn tevens begonnen 
met het opstellen van groeiplannen. We hebben hier afspraken over gemaakt binnen het team. Het 
is echter nog niet optimaal qua gebruik. Ook zijn de screenings op competentie en prestatie nog niet 
goed genoeg besproken binnen het team.  
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
We willen dat alle gegevens die te maken hebben met de ontwikkeling van kinderen op één plek 
terug te vinden zijn. Stamgroepleiders kunnen deze informatie gebruiken in het dagelijkse werk met 
de kinderen, directie en IB kunnen deze gegevens gebruiken om zicht te houden op de kwaliteit van 
het onderwijs en tot slot geeft deze informatie een helder beeld naar ouders en eventuele andere 
externe partijen. 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
We hebben nagenoeg alle gegevens die te maken hebben met de ontwikkeling van het kind in Looqin 
gezet. Het is nu van belang om dit te borgen en verder te verbeteren. Het gebruik van Looqin kan nog 
beter worden ingezet. Bijvoorbeeld als we kijken naar de screenings op het gebied van competenties 
en prestaties en het gebruik van de groeiplannen. Daarnaast heeft dit project ook de vraag 
losgemaakt; Wie en hoe volgen we de kinderen? Hoe delen we dit met de ouders? Hoe kunnen we 
ons zorgsysteem zo efficiënt mogelijk inzetten? Gezien deze ontwikkelingen op dit gebied en het feit 
dat we een nieuwe IB'er hebben is het van belang dat we dit project doortrekken naar schooljaar 
2022-2023.  
 

Implementeren 
Personeel  |  Ontwikkeling 

In 2023 ervaren de medewerkers professionele ruimte en nemen zelf 

verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling gepresenteerd in 

een portfolio - IN SCHOOLJAAR 20/21 WERKT TEAM IN DE MANNE 

MET EEN PORTFOLIO EN IS HET PORTFOLIO TWEE KEER BESPROKEN 

Aanleiding voor dit project 
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We willen stamgroepleiders meer verantwoordelijk maken voor hun eigen ontwikkeling. 
We willen dat stamgroepleiders hun eigen ontwikkeling delen en verantwoorden. 
 
Er is veel kennis en expertise binnen de school. Alle teamleden hebben de Jenaplan opleiding 
afgerond of zijn hier mee bezig. Daarnaast hebben veel stamgroepleiders aanvullende cursussen en 
trainingen gevolgd waardoor ze veel kennis en ervaring hebben van het jenaplanonderwijs. Wat wie 
gedaan heeft en waar ieders kwaliteiten liggen is alleen niet geheel duidelijk. Daarom gaan we 
werken met een portfolio voor medewerkers. 
 
Tijdsplanning 

november Eerste evaluatie Directie 

 OB: Gerjan heeft een instagrampagina, persoonlijke doelen kunnen zichtbaarder 
gemaakt worden. Maaike heeft foto's op haar mobiele telefoon verzameld.  
MB: Dana heeft een portfolio via Stenden. Lianne gebruikt haar instagrampagina 
@jufbee. Anouk heeft een map aangemaakt.  
Binnenkort volgen er klassenbezoeken en gesprekken. 
 
Bovenbouw; Karin heeft een instagrampagina @jufkarinn, Evelien heeft een oude 
schooltas waarin ze haar portfolio bijhoudt. Meinard zoekt nog naar een passende 
vorm. 

  
juli Eind evaluatie Directie 

 OB: Gerjan heeft een instagram pagina. Maaike een portfolio op haar mobiel. Marian 
heeft een portfolio in een map.  
Josje heeft een portfolio van haar opleiding. 
 
BB: Evelien & Karin gaan verder met hun portfolio. Meinard heeft een privé insta-
account aangemaakt. 

  
Meetbare resultaten 
- Alle stamgroepleiders hebben een porfolio aan het einde van het schooljaar. 
- Er zijn twee minimaal twee gesprekken geweest over de inhoud van het portfolio. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Alle stamgroepleiders hebben een portfolio dat groei en ontwikkeling laat zien. Dit brengt voor de 
stamgroepleider helder in beeld waar de sterke kanten liggen en waar mogelijk ruimte is voor 
ontwikkeling. Daarnaast is het ook helpend voor de ontwikkeling van de school. Twee keer per jaar 
wordt het porfolio besproken.  
 

Implementeren 
NPO   |  NPO 

Implementeren: In 2023 worden ons pedagogisch klimaat en ons 

didactisch handelen binnen ons eigen kwaliteitszorgsysteem met een 

goed beoordeeld - ONS REKENONDERWIJS IS OPBEBOUWD VANUIT 

DE LEERLIJNEN (REKENKRACHT)) 

Aanleiding voor dit project 
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Het afgelopen jaar hebben we gewerkt aan een dekkend aanbod voor rekenen. We hebben een 
overzicht van de doelen gemaakt met een bijbehorende planning. Nu het aanbod volledig is, is het 
tijd voor een volgende stap. Een doorgaande lijn als het gaat om de didactiek binnen ons 
rekenonderwijs. Een goede opbouw (volgorde en strategieën) binnen rekenonderwijs is van belang, 
deze ontbreekt nu nog bij ons op school.  
 
Tijdsplanning 

oktober Eerste evaluatie  Directie 

 OB: We hebben de doelen van Rekenkracht ontvangen we zijn aan het kijken hoe we de 
deze doelen kunnen combineren met de doelen van 'dat telt' (Leerlijnen rekenen levend 
rekenen).  
bovenbouw: 
We zijn gestart met rekenkracht. We werken in de groepen aan hetzelfde doel. Hierbij 
merken we dat wij het lastig vinden dat kinderen stil staan omdat ze op elkaar moeten 
'wachten'. We denken na over een passende manier van werken. Ook zijn we nog 
zoekend naar hoe het programma in elkaar zit. 
Alle kinderen hebben een starttoets automatiseren gedaan. We merken dat veel 
kinderen dit erg lastig vinden en onder niveau zitten. Hier gaan we mee aan de slag. 

  
december Tweede evaluatie  Directie 

 OB: Na overleg met onze directie hebben we besloten om de leerlijnen van levend 
rekenen (dat telt) te gebruiken voor ons reken- en wiskunde aanbod. De 
doelen/leerlijnen hebben we van vakantie tot vakantie ingepland. Hoe we de 
doelen/leerlijnen het best kunnen evalueren zijn we nog aan het onderzoeken. 
bovenbouw: 
 
Om aan alle kinderen tegemoet te komen werken we nu per blok. De kinderen kunnen 
nu op eigen niveau doorwerken aan de doelen. Wekelijks zijn er verschillende instructies 
waar ze bij aan kunnen sluiten. In de 5 weekse planning is dit voor de kinderen duidelijk 
gemaakt. Om overzicht te houden, houden we in de groepsmap bij welke doelen 
behaald zijn. Uiteraard helpen de kinderen elkaar en maken we op die manier optimaal 
gebruik van de methode. De kinderen kunnen zelf kiezen of ze het onderdeel digitaal of 
op papier maken. 
automatiseren: De kinderen werken dagelijks aan hun eigen doelen nav de 
instaptoetsen. In januari kijken we welke groei ze hebben doorgemaakt. Dit is terug te 
vinden in onze groepsmap. 

  
februari Derde evaluatie Directie 
  
mei Vierde evaluatie  Directie 

 Middenbouw: We hebben een jaarplanning gemaakt waarin we alle doelen en werkboek 
bladzijdes hebben uitgewerkt. De kinderen beginnen om 9:00 uur allemaal met 
automatiseren. We houden dit bij in de groepsmap. De kinderen zien per dag op het 
bord wat ze moeten maken en er is bijna elke dag een instructie over de bladzijdes. 
Kinderen die het zelf kunnen, mogen het zelfstandig maken. Het is lastig in te plannen, 
omdat groep 3 een andere planning heeft dan 4/5. We zijn niet zo tevreden over deze 
methode i.c.m. met het jenaplanonderwijs. We zijn hier nog zoekende in. 
 
BB: Kinderen zijn steeds meer gewend aan het systeem. Wij hebben de methode ons 
meer eigen gemaakt, waardoor kinderen ook zelfstandig hiermee aan de slag kunnen. In 
de groepsmap houden wij de voortgang bij. Tevens is dit digitaal te volgen in het 
programma zelf. 

  
juli Eind evaluatie Directie 
  



 

In De Manne Schooljaarverslag 2021 - 2022 10 

Meetbare resultaten 
- Binnen de omgeving van Rekenkracht is het aanbod en de voortgang van de kinderen terug te 
vinden. Op basis van deze gegevens worden er analyses gemaakt. 
- De midden- en eindopbrengsten voor rekenen laten op groepsbeeld een stijgende lijn zien t.o.v. 
vorig jaar.  
- De kinderen kunnen bij de verschillende rekendomeinen strategieën benoemen zien en gebruiken 
bij het oplossen van een rekenprobleem. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Wat er nog ontbreekt is een doorgaande lijn. Rekenonderwijs kent een duidelijke opbouw met 
bijbehorende strategieën. Bij ons op school hebben wij hier weinig tot geen afspraken over gemaakt, 
dit komt de ontwikkeling van kinderen niet ten goede. Daarnaast is het lastig om in een volgende 
bouw goed aan te sluiten op dat wat de kinderen hebben aangeleerd, er zitten hier namelijk veel 
verschillen in. Vanaf dit schooljaar willen we met een doorgaande lijn voor rekenen werken. Kinderen 
krijgen op deze manier goed rekenonderwijs en kunnen zich optimaal ontwikkelen. Stamgroepleiders 
zijn beter in staat aan te sluiten bij dat wat de kinderen nodig hebben. 
 

Ontwikkelen 
NPO   |  NPO 

In 2023 werken we met een diversiteit aan vakdocenten en 

specialisten - EEN UITBREIDING IN HET AANBOD VAN SPECIALISTEN 

BINNEN DE SCHOOL. 

Aanleiding voor dit project 
Binnen onze stichting en schoolomgeving is veel (ongebruikte) expertise die ten goede kunnen 
komen aan de ontwikkeling van de kinderen op onze school. Wij willen deze expertise benutten en 
inzetten binnen onze school.  
 
Tijdsplanning 

oktober Eerste evaluatie Directie 

 Er zijn verscheidene specialisten en vakdocenten op In de Manne aanwezig.  
 
We hebben een groot aantal nieuwe NT2-leerlingen op school gekregen. Daar is iemand 
voor aangetrokken met ervaring in deze doelgroep. Zij ondersteunt de leerkrachten en 
maakt een projectplan voor deze leerlingen en eventuele toekomstige leerlingen.  
 
We hebben Elly Hoekstra voor een dagdeel aangesteld om de HB-kinderen zo optimaal 
mogelijk te kunnen bedienen. Elly zorgt voor ondersteuning en advies bij de 
stamgroepleiders. Ze begeleidt de kinderen met specifieke opdrachten. Daarnaast geeft 
ze leiding aan een aantal groepen waar HB-kinderen van In de Manne en de 
Bekkersschool samenkomen om opdrachten te maken.  
 
Voor het gymonderwijs hebben we een vakdocent die twee keer per week de lessen 
verzorgt. 

  
december Tweede evaluatie Directie 

 We hebben een presentatie gehad van de SMW en schoolverpleegkundige. Hierin is 
uitgelegd wat ze kunnen betekenen voor onze leerlingen.  
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Ook hebben we een presentatie gekregen van de ergotherapeut die bij ons op school 
werkzaam is. In deze presentatie werd uitgelegd voor welke kinderen zij ondersteuning 
kan bieden. Momenteel wordt door een aantal kinderen gebruik gemaakt van 
ergotherapie. Ook is de SMW één keer in de twee weken aanwezig om begeleiding te 
bieden aan de kinderen.  
 
Er is contact geweest met een logopediepraktijk die behandelingen onder lestijd op 
school geeft. Het was een oriënterend gesprek om te kijken of we ons aanbod aan 
specialisten kunnen uitbreiden met deze praktijk.  

  
februari Derde evaluatie Directie 

 Logopediepraktijk PraatMaat is onderdeel geworden van ons aanbod in specialisten op 
school. Elke vrijdag zijn ze de gehele dag aanwezig. Er is een presentatie geweest over 
logopedie en wanneer kinderen hiervoor in aanmerking komen. De behandelingen zullen 
op school plaatsvinden. Dit biedt ons als team de gelegenheid om nauw samen te 
werken met PraatMaat.  
 
Vakdocent gym Tim Scholtens is in gesprek met de gemeente om een 
bewegingsstimuleringsplan op poten te zetten. Tim heeft korte lijntjes met de gemeente 
rondom het bewegingsaanbod binnen de gemeente. Hier plukken wij nu indirect de 
vruchten van.  

  
mei Vierde evaluatie Directie 

 Tim (vakdocent) heeft het project Bewegingsonderwijs 2.0 in samenwerking met 
Veendam Beweegt in werking gezet. Binnen dit project zal er, naast het geven van de 
gymlessen, meer aandacht komen voor randzaken m.b.t. bewegen. Denk hierbij aan 
sportondersteuning, beweeg- & leerhulp, mogelijkheden om in gesprek te gaan na 
schooltijd en zal er in het schooljaar 2022/2023 een leerlingvolgsysteem gebruikt gaan 
worden waardoor de voortgang m.b.t. gym ook zichtbaar zal worden voor alle collega's. 
Ook qua ziekte zou er nu de mogelijkheid zijn dat de gymlessen overgenomen kunnen 
worden door een collega (sportconsulent) vanuit Veendam Beweegt. 

  
juli Vijfde evaluatie Directie 
  
Meetbare resultaten 
- Alle kinderen hebben 2 x per week gymonderwijs genoten en krijgen op deze manier voldoende 
beweging.  
- Aan het einde van het jaar hebben stamgroepleiders cursussen gevolgd op het gebied van 
hoogbegaafheid. 
- Aan het einde van het jaar hebben kinderen die hoogbegaafd zijn begeleiding gehad van een 
specialist.  
- Aan het einde van het jaar zijn de stamgroepleiders die geen Jenaplandiploma hebben gestart met 
de opleiding.  
- Aan het einde van het jaar hebben alle kinderen van de school genoten van het aanbod vanuit de 
specialist 
-We willen uitbreiding op het aanbod 'moestuin'. Naast dat de bovenbouw hierheen gaat, willen we 
dit aanbod ook aanbieden voor de onder- en middenbouw.  
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Wij willen een symbiose van stamgroepleiders en specialisten binnen onze school.  
 


