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Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag over schooljaar 2016.
Dit jaarverslag heeft als doel verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid het
afgelopen schooljaar. Dit jaarverslag bestaat uit verschillende onderdelen die reeds tijdens
het schooljaar zijn gepasseerd en/ of zijn vastgesteld.
Het jaarverslag is met zorg samengesteld en wij willen u hiermee zo volledig mogelijk
informeren. Het jaarverslag wordt aan de medezeggenschapsraad, het bestuur,
bovenschoolse directie en het team gepresenteerd.
Dit jaar werd gekenmerkt door een bezoek van de inspecteur. Dit omvatte een gehele dag met
als resultaat dat wij op een aantal onderdelen goed scoorden en op het resterende deel
voldoende. Als team, leerlingen en management zijn wij heel trots op dit behaalde resultaat.
De Cornelis Zeemanschool biedt Waarde(n)vol en B(l)oeiend onderwijs, zodat leerlingen zich
naar hun vermogen, optimaal ontwikkelen en als zelfstandige en betrokken burgers kunnen
functioneren in de samenleving.
•
•
•
•

Waardenvol; we hanteren Gods Woord als bron en hanteren Bijbelse normen &
waarden;
Waardevol; de liefde voor jezelf, de ander en een waardevolle relatie met de DrieEnige God speelt een belangrijk rol.
Boeiend; we bieden zo boeiend en aantrekkelijk mogelijk onderwijs.
Bloeiend; we bieden onderwijs dat gericht is op het zo optimaal mogelijk ontwikkelen
en ontplooien van talenten en kernkwaliteiten van de leerlingen

Op basisschool de Cornelis Zeeman draait alles om de leerlingen, om de kwaliteit van hun
leren en leven op school en de vorming van een hecht fundament voor hun latere sociaal en
maatschappelijk leven. Daarom willen we de kinderen op hun weg naar volwassenheid
begeleiden via een uitgestippelde weg, die ruimte geeft aan, en rekening houdt met, de
verschillen tussen kinderen. De school doet dat vanuit protestants christelijk onderwijs, op
zoek naar een eigen identiteit met ruimte voor een persoonlijke ontwikkeling. Basisschool de
Cornelis Zeeman is niet alleen een instituut waar kennisoverdracht centraal staat, maar zeker
ook een betrokken school waarin een veilig en vertrouwd klimaat heerst. Een school waar het
voor kinderen, ouders, leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel goed vertoeven
is.
We hopen dat u dit jaarverslag met plezier leest!
Directie van de school:
Anneke Stoll-Meun, Intern Begeleider en plaatsvervangend directeur
Daniëlle Bakker -Ras, Team coördinator
Dittie Hoekstra, directeur
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Onderwijs en identiteit
1. Uitvoeren identiteitsbeleid zoals beschreven in identiteitsdocument.
Identiteit en gesprekkencyclus
Dit jaar is er voor gekozen om met elkaar van gedachten te wisselen over “ Identiteit in de
gesprekkencyclus”.
Tijdens de teammeeting van dinsdag 13 en donderdag 15 december zijn de volgende vragen
besproken:
 Hoe ervaar je het spreken over identiteit in de gesprekkencyclus, met name bij het
functioneringsgesprek?
 Gebeurt het op een respectvolle wijze?
 Zijn er nog aandachtspunten welke meegenomen kunnen worden tijdens de volgende
gesprekkencyclus?
Het onderwerp Identiteit komt structureel aan de orde tijdens de functioneringsgesprekken.
Hierover wordt open en eerlijk gesproken. Sommige teamleden ervaren dat de persoonlijke
geloofsovertuiging van de directeur soms meespeelt in het gesprek. Daarentegen ervaren alle
leerkrachten in de loop der jaren echter een positieve omslag in de gespreksvoering rondom dit
onderwerp. Er wordt geluisterd en er is ruimte om iets ter bespreking in te brengen.
Het is een divers team wat betreft geloofsbeleving, maar ieder deelt openlijk en vrijelijk zijn/haar
geloofsbeleving. In het bijzonder tijdens de weekopening/sluiting is dit merkbaar. Het team geeft aan
dat deze gesprekken en momenten het gevoel van verbinding versterkt.
Vormgeven aan christelijke identiteit
Wat betreft het vormgeven aan de christelijke identiteit heeft het team soms vragen rondom de
huidige methode Hoor het Woord. Het is goed dat er een verdeling en opbouw van 1 t/m 8 in het
vertelrooster, echter er mag wel meer variatie in de verhalen komen. VB: in de groepen 1 t/m 4 vertelt
men nu al vanaf de zomervakantie over de Koningen, hetgeen nogal bloederige verhalen zijn. Hier wil
men graag op team/bouwniveau op door praten en evt. aanpassingen maken. Bijv. Advent-rooster
standaard 3 weken voor kerst mee starten. Dit zal worden opgepakt door het MT.
De gespreksvragen bij de Bijbelverhalen uit deze methode gaan in op zondebesef, maar men ervaart
dat het stuk verlossing en dankbaarheid soms onderbelicht wordt. Hier mag en neemt de leerkracht
dan ook zijn/haar persoonlijke vrijheid om dit ook toe te lichten in het nagesprek.
Het team vraagt informerend naar de huidige visie van het bestuur op de formulieren van Enigheid. In
hoeverre zijn deze nog leidend als het gaat om sollicitaties, lid worden van de vereniging etc.?
Tijdens recente sollicitatiegesprekken is de ervaring dat er relatief veel vragen gesteld worden over
kerk/geloof. Dit in verhouding met de vragen die gesteld worden over kennis en vaardigheden in het
lesgeven
Wat betreft de vieringen op de CZ heeft het MT besloten dat het huidige beleid rondom vieringen blijft
bestaan met de toevoeging dat de kleutergroepen een gecombineerde kerstviering mogen
organiseren.
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2. Passend onderwijs
In 2016 is het Schoolondersteuningsplan van de CZ herzien; in dit document staat de
basisondersteuning van de school uitvoerig omschreven. Daarnaast wordt hierin ook verwoord welke
extra ondersteuning de school kan bieden, met name t.a.v. de profilering op het onderwijs aan
Cluster 1 leerlingen.
Het streven van de school is om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften zoveel mogelijk
binnen de school te houden. Daarnaast is het echter wel belangrijk om reëel te zijn en blijven .
Daarom heeft de school in 2016 ook grenzen aan haar ondersteuning opgesteld:
 Verstoring van rust en veiligheid;
 Verstoring van het leerproces van andere kinderen;
 Gebrek aan zorgcapaciteit.
Op kleine schaal zijn er binnen de basisondersteuning van de school enkele verbeteringen gedaan:
- Onderwijs voor ‘hoofd, hart en handen’: structurele inzet vervolgen van kook –en
technieklessen onder leiding van onderwijsassistenten, ouders en vrijwilligers. Geld voor
duurzame materialen koken en techniek wordt gebudgetteerd in jaarlijkse begroting.
Boodschappen etc. moet bekostigd worden vanuit OOP.
- Ontwikkelperspectief: Binnen het IB-netwerk is er gekeken naar een nieuw format. Uit het
onderzoek is gebleken dat het huidige format prima voldoet. In de nieuwe OPP’s die
opgesteld zijn, wordt meer nadruk op de inhoud van de leerdoelen afkomstig van de
betreffende leerlijn gelegd. De doelstelling om het OPP een meer 'levend' document te laten
zijn, blijft staan. Dit blijkt iets wat een langer proces nodig heeft, ook gezien het aantal
wisselingen van leerkrachten/nieuwe leerkrachten binnen het team
Passend onderwijs voor de hoogbegaafde leerlingen: Er wordt nu structureel instructie
gegeven door leerkracht en onderwijsassistent over het verdiepend materiaal wat deze
leerlingen aangeboden krijgen. In eerste instantie op rekengebied. Daarnaast worden de
mogelijkheden onderzocht voor het aanbod van verbredend materiaal op verschillende
vakgebieden, waarbij er zowel binnen als buiten de groep begeleiding plaatsvindt.
- Verdieping geven aan fasen ‘Analyseren’ (fase HGW) : Op vakgebied wordt nu gehandeld
op basis van verbeterplannen per vakgebied, waarbij data en observaties leidend zijn voor de
aanpassingen op schoolniveau. Op Rekengebied gebeurt dit periodiek n.a.v. de
methodetoetsen. Op zorggebied wordt er op groepsniveau tijdens groepsbesprekingen
inhoudelijk gekeken naar uitkomsten van Cito i.p.v. alleen naar de cijfers. Uitdaging is daarbij
de vertaalslag naar de fase ‘Realiseren’ en de consequenties die dit heeft voor de dagelijkse
lespraktijk en de organisatie in de groep. Hierdoor groeit de behoefte om in de nabije
toekomst groepsoverstijgend te werken.
- Nieuwe tussentoetsen: Er is verenigingsbreed gekozen voor de tussentoetsen van Cito 3.0.
Deze zullen vanaf januari 2017 in de groepen 3 t/m 5 afgenomen worden en vervolgens in de
komende jaren gefaseerd in de groepen 6 t/m 8

4

Jaarverslag 2016
3. Schoolontwikkeling
Als Cornelis Zeemanschool zijn wij een officieel gecertificeerde List school. Ons doel is om de
leerlingen door veel lezen en leesplezier een betere geletterdheid te laten bereiken en daardoor de
kans op een betere maatschappelijke positie verhogen.
Opbrengstgericht werken (OGW) is ook dit jaar weer verder vormgegeven. Aan het begin van het
nieuwe schooljaar hadden alle leerkrachten een groepsmissie met daarbij door de leerlingen
bedachte groepsregels op het databord hangen. In alle groepen zijn 3 leerinhoudelijke groepsdoelen
en 1 sociaal/emotioneel groepsdoel van de groep op het databord beschreven. Een aantal
leerkrachten werkt daarbij ook nog met persoonlijk doelen van de leerlingen. De groepsdoelen en
toet gegevens zijn geëvalueerd tijdens een professionele leergemeenschap (PLG) vergadering en
tijdens een teammeeting. Werkpunten en verbeterpunten vanuit de PLG zijn verwerkt in
verbeterplannen en zijn opgeplakt op de gemeenschappelijke PDCA cirkel.
Dit jaar is een eenduidig databord in alle groepen gerealiseerd. Dit geeft meer duidelijkheid aan
leerlingen, ouders en leerkrachten over waar de groep aan werkt en wat het resultaat van de
inspanningen is.
Tijdens dit kalenderjaar is er twee keer gewerkt met het datateam( welke de resultaten op
schoolniveau volgt), groepsbespreking (zie boven) en in de bovenbouw groepen op individueel
niveau.
Werkgroepen
Om de verbetering van de onderwijskundige processen leiding te geven zijn in 2016 twee nieuwe
werkgroepen ingesteld:
- De Rekenwerkgroep
- De Taalmethode werkgroep
De Rekenwerkgroep bekijkt hoe het rekenonderwijs in de diverse groepen verbeterd kan worden
waardoor de resultaten omhoog gaan. Er wordt kritisch gekeken naar de rekenmethode Alles Telt en
naar het didactisch vermogen van de leerkracht. Bij dit laatste is Gert Gelderblom ( Expertis ) nauw
betrokken. Hij observeert de leerkrachten tijdens de rekenles en bespreekt met elke leerkracht wat
hij gezien heeft en welke verbeteringen aangebracht kunnen (moeten) worden. Daarnaast heeft hij
studiebijeenkomsten met het hele team geleid. Met de bevindingen van Gert Gelderblom kan de
rekenwerkgroep weer zijn voordeel doen en lijnen uitzetten.
De taalmethode werkgroep geeft leiding aan het proces om te komen tot de keuze van een nieuwe
taalmethode. De leerkrachten krijgen gelegenheid de methode goed te bestuderen en proeflessen
uit de methodes te geven. De werkgroep verzamelt de ervaringen om tenslotte tot een
weloverwogen keuze te komen.
Om inzicht te krijgen welke methodes het best bij het onderwijsconcept ( missie, visie, werken in de
praktijk) van onze school passen, heeft het team voorlichting ontvangen van Jeroen Kale, contactman
van onze schoolmiddelenleverancier Heutink.
Het werken met Kernreflecties
In het cursusjaar 2015-2016 zijn we voor het 2e jaar aan het werk gegaan met de implementatie van
Kernreflectie. Nieuw was dit jaar de koppeling van kernreflectie met de cursus Werkplek begeleiding.
Deze cursus is door alle leerkrachten gevolgd.
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Onder leiding van Tiemen Zijlstra ( VIAA ) is verder ingegaan op de vraag hoe je in de dagelijkse
onderwijspraktijk handen en voeten kunt geven aan het herkennen en ontwikkelen van
kernkwaliteiten, het liften tussen ‘denken, voelen en willen’ en het omgaan met interne
belemmeringen. Dit geschiedt op individueel, -groeps- en schoolniveau. De focus lag op:
- Leerlingniveau: Wat is de onderliggende oorzaak van gedrag van een leerling; welke behoeften
heeft deze leerling, hoe kan de leerkracht hierbij aansluiten en de leerling contact te laten
maken met de juiste kernkwaliteit die op dat moment nodig is? Welke belemmeringen ervaart
het kind, wat wil het kind graag en wat is daarvoor nodig?
- Groepsniveau: hoe kunnen de kernkwaliteiten ingezet worden tijdens de lessen? Voorafgaand,
tijdens en na de les hieraan refereren en d.m.v. good practise en modelling de kinderen hier
in verder bewust van laten worden.
- Schoolniveau: Toepassen van kernreflectie en het liften tijdens vergaderingen en
teammeetings. Structureel starten met een moment van kernreflectie, aanstellen van
procesbewaker, tussentijds feedback en feedforward geven.
- Ouders: Dit jaar hebben we tijdens de startgesprekken ouders uitgenodigd om kernkwaliteiten
bij hun kind te benoemen. Op deze wijze hopen we de lijn richting thuis ook door te zetten.
Het hele proces rondom werken met kernreflectie werd het afgelopen jaar mede vormgegeven door
een aantal CIO’s (coach in opleiding). Twee MT-leden en twee leerkrachten lopen mee met Tiemen
Zijlstra, krijgen les in achtergrond van de principes van kernreflectie en oefenen in het coachen en
opleiden van nieuwe collega’s binnen de CZ. Doel is dat zij zorg kunnen dragen voor de verdere borging
binnen de school en het opleiden van nieuwe werknemers.
Conferentie Krachtgericht Coachen
Op maandag 14 november zijn we met het hele team naar de VIAA geweest. Hier hebben wij diverse
teams ontmoet welke ook met kernreflecties werken. Daarnaast hebben wij als school twee
workshops gefaciliteerd rondom ‘werken met kernreflectie in de groep’ en ‘kernreflectie tijdens
vergaderingen en studiemiddagen’. Het was een dag welke in het teken stond van kennisoverdracht.
In het kader van het borgingsproces is de school momenteel bezig met het ontwikkelen van een leerlijn
kernreflectie.
Kwaliteitsonderzoek onderwijsinspectie:
In maart 2016 heeft de CZ de inspecteur op bezoek gehad, waarbij gekeken is naar 5 indicatoren. Zoals
al eerder is vermeld, waren de uitkomsten heel positief voor de CZ. Hieronder kunt u zien hoe de
inspecteur de school heeft beoordeeld:
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Daarnaast heeft de inspecteur ook een aantal aanbevelingen gegeven waarmee het team direct aan
de slag is gegaan.
Aanbevelingen:
 Stel met elkaar ook eigen streefdoelen op voor de eindopbrengsten, bv. voor
referentieniveaus die je wilt behalen, passend bij de kenmerken van jullie leerlingenpopulatie.
Bv: 90% van de leerlingen beheerst bij uitstroom 1F niveau. Hiervan beheerst 80% het 2F/1S
niveau.
 Na methode gebonden toetsen én methode-onafhankelijke toetsen: onderzoek de oorzaak
van leerproblemen (analyseren én diagnosticeren).
 Kijk hierbij ook naar de impact van het didactisch handelen van de leerkracht.
 Bepaal vervolgens het te bereiken doel, de specifieke aanpak en op welke wijze je de
begeleiding gaat evalueren.
 Aanbeveling bij de kleuters: stem werkvorm en lesdoelen af op de ontwikkelingsfase van de
leerlingen. Zorg voor betekenisvolle activiteiten, die afgestemd zijn op het lesdoel. Dus meer
vanuit spel, dan vanuit lesjes.
 Leg de focus bij verbeteractiviteiten op het effect ervan op het leren en de vorderingen van
leerlingen.
 Bepaal gezamenlijk hoe je de kwaliteitsverbetering wilt evalueren.
 Zorg ervoor dat in het schoolplan de wettelijke vastgestelde onderdelen staan beschreven! =
Belangrijke wettelijke eis!
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4. Cultuurschool
Het verdiepen van cultuur vinden wij erg belangrijk omdat het past binnen de pedagogische opdracht
van onze school en de mogelijkheid biedt om inhoud te geven aan onze (levensbeschouwelijke)
identiteit. Tevens biedt het de kans om zich als school te profileren, door accenten te leggen op
bepaalde vormen van cultuureducatie en bevordert het de sociale cohesie binnen en buiten de school.
Gelijktijdig versterkt het de band tussen de school en haar (culturele) omgeving.
We kunnen vaststellen dat een verdieping van cultuureducatie een positieve bijdrage aan het
schoolklimaat levert. Het draagt bij aan de ontwikkeling van de creativiteit van kinderen, het stimuleert
de nieuwsgierigheid van kinderen en leert hen genieten en waarderen.
De sociale vaardigheden van leerlingen worden positief beïnvloed en kan bij verschillende groepen
leerlingen het onderling begrip voor elkaars cultuur vergroten. Kinderen die minder goed kunnen leren
kunnen meer zelfvertrouwen krijgen door de cultuurlessen.
Voor cultuur is er namens de vereniging een algemeen cultuurcoördinator aangesteld. Tijdens 2
vergaderingen samen met de cultuurcoördinatoren van de andere scholen is er gekeken hoe cultuur
het beste ingezet kan worden binnen de scholen, welke aanbod er is en hoe we samen ook financieel
er vorm aan kunnen geven.
Begin 2016 zijn we als CZ begonnen aan een 2 jarig project “de Culturele Haven”. De Culturele Haven
is de doorlopende cultuurleerlijn van Flevolandse bodem. In De Culturele Haven leren kinderen over
de unieke geschiedenis van hun polderland in relatie tot zichzelf en kunst van nu. Deze
multidisciplinaire leerlijn biedt cultuurlessen, workshops en excursies over erfgoed, theater,
beeldende kunst en muziek. 28 september was de Kick off voor het 2e jaar. Samen met andere scholen
van onze schoolvereniging, die voor het eerst beginnen met het project, is er een bezoek gebracht aan
de Kubus te Lelystad.
In week 39 en 40 stond het UCCF (Uganda Child Care Foundation) project centraal. UCCF is een stichting
die hulp biedt aan kinderen in Uganda. Het project werd afgesloten met een Afrikamarkt en ’s avonds
met het concert van het Mwangaza kinderkoor in samenwerking met andere koren en onze school.
Activiteiten in 2016
CUMA-weken
Week 10 en 11: Culturele haven
27 mei: rommelmarkt ten bate van het nieuwe speelplein.
Week 39, 40: CUMA week UCCF
28 September: Kick off Culturele haven
8 oktober Afrikamarkt
Kinderboekenweek
Week van de mediawijsheid

5. Ondersteuningsprofiel CZ:
De Cornelis Zeemanschool biedt naast de basisondersteuning, extra ondersteuning aan kinderen met
een visuele beperking:
- De binnenkant van het gebouw is aangepast aan de behoeften van deze doelgroep;
- 95% van het team is geschoold in het werken met deze leerlingen;
- Er is speciale apparatuur aanwezig;
- Er is een onderwijsassistent werkzaam die ruime ervaring heeft in het begeleiden van deze
kinderen en tevens het brailleschrift beheerst;
- Twee medewerkers bieden mobiliteitsbegeleiding in de winterperiode;
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-

-

-

Er is een goede samenwerking met Bartimeüs , het organiseren van activiteiten zoals de
landelijke “Witte Stokkendag” is een voorbeeld van de samenwerking. In 2015 is deze dag in
uitgebreide vorm uitgevoerd, in 2016 is deze in afgeslankte vorm gehouden op 10 november.
In de groepen is er aandacht aan besteed in de vorm van spel, film of
documentatiemateriaal;
Als nieuwe activiteit in het kader van ons ondersteuningsprofiel zijn we vanaf de
herfstvakantie gestart met het inzamelen van doppen van flessen en potten. Van het geld dat
we daarvoor ontvangen, kunnen blindengeleidehonden opgeleid worden;
De school is tevens een informatiepunt voor onderwijs aan blinden en slechtzienden;
Vanaf 2016-2017 zijn binnen de vereniging afspraken gemaakt om nieuwe leerlingen met
visusproblemen door te verwijzen naar de Cornelis Zeemanschool.

6. Ouderbetrokkenheid
In het jaar 2015 hebben wij een eigen enquête ontworpen en deze is afgenomen onder de ouders van
de Cornelis Zeemanschool. Als school wilden wij graag weten hoe ouders de school ervaren, of de
informatie welke gegeven wordt doeltreffend is en of wij als school ook gemakkelijk toegankelijk zijn
voor ouders.
Naar aanleiding van deze enquête is er een beleidsplan ouderbetrokkenheid gemaakt, in overleg met
het team, waarin het volgende staat omschreven:
1. Een startgesprek aan het begin van ieder schooljaar: met ouders, leerling en leraar.
Het gesprek kan gaan over wat het kind wil leren in het komende jaar, welke uitdaging ouders zien
voor hun kind en welke kansen op cognitief of intellectueel gebied de leraar van het kind verwacht in
de komende periode. Zo’n interactief contactmoment aan het begin van het seizoen werpt vruchten
af voor het hele jaar.
2. Startformulier invullen door ouders waar op ze de kernkwaliteiten van hun kind beschrijven.
Het startformulier wordt meegenomen naar het startgesprek waarop leerkracht en ouders samen een
doel opstellen voor de komende periode
3. Een individueel gespreksarrangement: op basis van de ontwikkelingsbehoefte
van de leerling spreken school, ouders en leerling de frequentie en vorm van
contact af.
In hetzelfde startgesprek worden contactmomenten tussen school, leerling en ouder(s)
vastgesteld op basis van de ontwikkelingsbehoefte van het kind.
-huisbezoek
-10 minuten gesprek(ken) waar leerling bij aanwezig is
-telefoon
- …………………
3. Een nieuwschooljaarontmoeting in augustus: in iedere groep leren ouders en kinderen
elkaar direct in augustus (opnieuw) kennen waardoor de betrokkenheid op
elkaar al vanaf het begin van het jaar ontstaat.
We kunnen concluderen dat betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kind(eren) een
groeiend proces is. Wij zien dat ouders meer initiatief nemen m.b.t. de voortgang van de ontwikkeling
van hun zoon of dochter. Daarnaast zien wij ook dat de 10-minutengesprekken goed worden bezocht.
Het voordeel van deze nieuwe manier van werken is dat beter met ouders de leerkrachten kunnen
communiceren
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Het initiatief om aan het begin van het cursusjaar een gesprek met de ouders en het kind te houden is
als bijzonder waardevol ervaren. Voortaan willen we dit elk jaar als vast onderdeel aan het begin van
het cursusjaar instellen en de informatieavonden van voorheen laten vervallen.
Een ander nieuw ouderbetrokkenheid vergrotend middel dat ingevoerd wordt, is het gebruik van de
app Klasbord op de telefoon en tablet
Via de app kan de leerkracht communiceren met de ouders. Bijvoorbeeld het sturen van foto’s van
leuke onderwijsmomenten, een lijstje met huiswerkdata, enz.
Om de betrokkenheid van ouders te onderhouden is het goed om ze ook te betrekken bij het schrijven
en ontwikkelen van het schoolplan.
In aangepaste vorm hebben we de ouderenquête ook in november 2016 gehouden.
40% van de ouders heeft gereageerd. De enquête is twee keer digitaal verstuurd. In 2015 was de
respons op de papieren versie 90%.
Over het algemeen waren de ouders positief over de ingezette koers, de nieuwschooljaarontmoeting
en de startgesprekken. Wat betreft de tijdsduur van de startgesprekken wil het MT de ouders laten
aangeven of het 10 of 15 minuten moet gaan duren. Dan kan vervolgens de leerkracht daar rekening
mee houden bij de planning van de gesprekken.

7. Meerpresteerders
Bovenschools is er een beleidsplan vastgesteld voor meerpresteerders. Het signaleringsproces met
behulp van intake bij de kleuters en het invullen van SIDI 3-lijsten is geïmplementeerd binnen de
school. Op basis hiervan wordt per leerling gekeken, in overleg met leerkracht en ouders, op welke
wijze er extra uitdaging en compacten/verrijken toegepast kan worden. Daarnaast nemen een aantal
leerlingen deel aan de bovenschoolse Plusklas:
- 1 leerling uit groep 5
- 2 leerling uit groep 6
- 1 leerling uit groep 8
Bij het onderdeel ‘Passend onderwijs verder ontwikkelen’ is al eerder genoemd welke aanpassingen
de CZ in gang heeft gezet t.a.v. meerpresteerders.
8. Schorsing en verwijdering leerlingen.
Wij hebben geen leerlingen hoeven te schorsen of te verwijderen dit jaar.
9. Samenvatting incidenten registratie.
Dit jaar hebben wij geen calamiteiten gehad. Wat betreft ongelukken waren dit een aantal
incidenten die afgedaan kon worden met het plakken van een pleister. Er waren geen ingrijpende
gebeurtenissen.
Veiligheid
Het afgelopen jaar is het beleidsplan “Schoolklimaat & Veiligheid” geschreven. In dit beleidsplan staat
beschreven welke preventieve en curatieve maatregelen de school hanteert en op welke wijze ze de
sociale veiligheid monitort. Tijdens het Inspectiebezoek heeft de inspecteur het plan als goed
beoordeeld voor het handelen in de dagelijkse praktijk.
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-

-

-

Bij de start van het nieuwe cursusjaar wordt er door alle groepen de eerste weken intensief
gewerkt aan groepsvorming en de groepsmissie, met de daarbij behorende groepsdoelen;
Tijdens de levensbeschouwelijke lessen komen tal van sociale vraagstukken en onderwerpen
aan bod;
In alle groepen wordt gewerkt met kernreflectie. Dit heeft een positieve invloed op het aantal
incidenten rondom het pesten en het welbevinden en zelfbeeld van de leerlingen; zie eerdere
info rondom ‘kernreflectie’;
In februari wordt jaarlijks een tevredenheids-enquête afgenomen onder de leerlingen van
groep 1 t/m 8;
De methode Wonderlijk Gemaakt is verder geïmplementeerd en geborgd. Met de ouders is
afgesproken dat er het eerste halve jaar aandacht wordt besteed aan groepsvorming. Vanaf
februari wordt gestart met de methode “Wonderlijk gemaakt”. In januari worden de
onderwerpen naar de ouders gemaild;
De leerling raad heeft een meer actieve, structurele en prominente rol binnen de school
gekregen.

Scholen met Succes enquête
Ons schoolklimaat wordt positief gewaardeerd. Meer dan 70% van de kinderen gaat met plezier naar
school: Als school hebben wij van de ouders een 7,6 gekregen.
Van al onze leerlingen geeft 22% aan met plezier naar school te gaan; 40% antwoordt ‘gaat wel’ en
38% vindt schoolgaan niet zo leuk. Landelijk zijn deze cijfers respectievelijk: 43%, 41% en 14%. Op de
vraag of er genoeg leuke dingen op school te doen zijn antwoord 48% ‘Ja’; 40% ‘gaat wel’ en 13%
‘niet zo’.
68% van de leerlingen voelt zich veilig in de school, 16% is wel eens bang op het schoolplein.
Ten aanzien van het pesten op school geeft 17% aan soms wel eens gepest te worden, 2% geeft aan
vaak gepest te worden. Landelijk is dit resp. 26% en 6%. Tevens geeft 17% aan soms zelf wel eens te
pesten en 2% pest zelfs vaak. Landelijk is dit resp. 18% en 1%. Via internet wordt 6% soms gepest en
3% vaak. 27% van de leerlingen vertelt niet aan de juf of meester als hij/zij gepest wordt
Identiteit: Volgens > 70% van kinderen, ouders en medewerkers zijn de christelijke waarden en
normen voldoende herkenbaar
Onze school wordt door relatief veel ouders gewaardeerd ten aanzien van 'Omgang leerkracht met de
leerlingen' (96% van de ouders is hierover tevreden). Ook zijn relatief veel ouders tevreden over
'Aandacht voor normen en waarden' (94%), 'Sfeer in de klas' (91%) en 'Omgang van de kinderen
onderling' (86%). Relatief veel ouders zijn ontevreden ten aanzien van 'Aandacht voor pestgedrag'
(16%). Onze school wordt door relatief veel ouders gewaardeerd ten aanzien van 'Aandacht voor
godsdienst/ levensbeschouwing' (94% van de ouders is hierover tevreden).
Ouderbetrokkenheid 60 % van de ouders voelt zich betrokken bij en mee-verantwoordelijk voor
het succes van het onderwijs van hun kind.
Als school zien we de volgende uitkomsten m.b.t. ouderbetrokkenheid n.a.v. de enquête Scholen met
Succes:
52% v.d. ouders is actief als hulpouder
65% v.d. ouders bezoekt een ouderavond of open dag
88% v.d. ouders leest de nieuwsbrief
94% v.d. ouders helpt regelmatig met huiswerk en/of werkstukken
- Het verwijzingspercentage naar het SBO is < 2 %
Wat betreft het verwijzen van leerlingen naar het SBO, zijn in 2016 geen leerlingen naar het SBO
verwezen. Per 1/10/2016 waren er 232 leerlingen = < 0% verwijzing.
- Het percentage zittenblijvers is < 2%
Op de Cornelis Zeemanschool is het percentage lager dan het landelijk gemiddelde, namelijk < 1% Voor
de toekomst betekent dit dat ons streven is om onder het landelijk gemiddelde te blijven.
- > 60 % van de leerlingen ontvangt het onderwijs dat voor hem of haar passend is.
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Het onderwijs wat de leerlingen ontvangen wat voor hen passend is, bedraagt 68%. Voor goede
leerlingen betekent dit dat 64% onderwijs ontvangt waar zij tevreden over zijn.
In 80 % van alle groepen wordt bij spelling, lezen, taal en rekenen gewerkt met het directe
instructiemodel en met groepsplannen .
- > 80 % van de ouders vindt de sfeer veilig op school
Uit de enquête is gebleken dat de ouders tevreden zijn met de veiligheid op school.
Begeleiding en sfeer
Onze school wordt door relatief veel ouders gewaardeerd ten aanzien van 'Omgang leerkracht met de
leerlingen' (96% van de ouders is hierover tevreden). Ook zijn relatief veel ouders tevreden over
'Aandacht voor normen en waarden' (94%), 'Sfeer in de klas' (91%) en 'Omgang van de kinderen
onderling' (86%). Relatief veel ouders zijn ontevreden ten aanzien van 'Aandacht voor pestgedrag'
(16%).
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Personeel
1. Mobiliteitsbeleid: intern en extern
Vanaf 2012 functioneert het mobiliteitsbeleid voor schoolvereniging Rehoboth. Alle zaken
betreffende interne en externe mobiliteit zijn hierin geregeld. Interne mobiliteit werd al veelvuldig
toegepast op de scholen. Externe mobiliteit vond minder plaats dan interne mobiliteit. Eén regel van
de externe mobiliteit kan na vaststelling van het beleid voor een aantal personeelsleden belangrijke
consequenties hebben De regel dat men na een periode van 8 tot 12 jaar op één school werkzaam te
zijn geweest het goed is om te overwegen om naar een andere school van de vereniging te gaan, dit in
het kader van je professionalisering.
Stand van zaken 2016
Eén collega bereikte de pensioengerechtigde leeftijd. Aan het eind van het cursusjaar hebben alle
geledingen van de school afscheid van hem genomen.
Gertrud Tuin is naar de Frits Bodeschool vertrokken, Cees Snoek, Feikje Hoogkamp en Jaap den Engelse
zijn als groepsleerkrachten ingekomen. Hendrik Romkes is ingekomen als ondersteuner beleidszaken
en het vervullen van een aantal duurzame uren.
Integriteitscode
Ten behoeve van zorgvuldige omgangsvormen ten opzichte van elkaar alsmede externe contacten
heeft schoolvereniging Rehoboth een aantal gedragsregels vastgesteld voor medewerkers van de
vereniging. Het belangrijkste uitgangspunt daarbij is het denken en handelen vanuit onze christelijke
identiteit. Alle zaken rond integriteit zijn samengebracht in het document “Algemene Integriteit en
gedragscode” Dit document is toegezonden aan alle teamleden en uitvoerig besproken tijdens een
vergadering.

Coaching begeleiding leerkrachten
Dit jaar heeft onze school de beschikking over twee SVIB coaches. Deze kennis willen wij gaan
toepassen in de school, door een aantal collega’s te coachen om zo nog beter tegemoet te komen aan
de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Bovenschools is vanaf dit cursusjaar een coach aangesteld
en wel Lumanda Snoek. Zij begeleidt startende leerkrachten, maar ook zittende leerkrachten wanneer
zij een hulpvraag hebben rondom bijv. didactische vraagstuk.
De SVIB coaches Anneke en Daniëlle hebben groepsbezoeken afgelegd, daarvan zijn video-opnames
gemaakt en besproken met de betrokken leerkrachten. Positieve zaken werden benoemd en
eventuele verbeterpunten.
Lumanda is aan de slag geweest met een beginnende leerkracht.
Ziekteverzuimcijfers en de verklaring
In het afgelopen schooljaar hebben wij te maken gehad met weinig ziekverzuim van leerkrachten. Het
ziekteverzuimcijfer van de Cornelis Zeemanschool van het jaar in 2016 is 5,37 %. Landelijk is het
minimum 6%. Ons streven is om volgend jaar op dit percentage te blijven scoren.
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2. Individuele scholing en teamscholing inclusief opbrengsten
Vier leerkrachten hebben de Master Sen afgerond, 1 leerkracht en onderwijsassistent hebben de
opleiding reken coördinator afgerond, de IB-er heeft de opleiding SVIB afgerond. Daarnaast heeft het
gehele team een cursus gevolgd bij Bartimeὒs.
Teamscholing: - List
- Werken met Kernreflecties o.l.v. Tiemen Zijlstra
- Verbetertraject Rekenonderwijs o.l.v. Gert Gelderblom
- Werkplekcoach (individueel)
Wat betreft de opbrengsten zijn wij als school enigszins gedaald. Voor ons blijft de vraag: “Doen wij de
dingen goed, zo niet hoe kunnen wij dit beter doen”. Daarom hebben wij als team besloten om het
Opbrengst Gericht Werken meer handen en voeten te geven binnen de school en ook hierbij de
verenigingsdoelen bij te betrekken. De rol van het datateam is een hele belangrijke. Hierdoor weten
wij als team welke ontwikkelingen er binnen de school spelen, maar ook hoe wij door kennis delen
elkaar kunnen helpen om zo de opbrengsten te verhogen. De gegevens zijn besproken in een PLG
(persoonlijke leergemeenschap). Hier zijn samen afspraken gemaakt hoe de ontwikkelingen in de
groep vormgegeven kunnen worden en verwerkt in verbeterplannen. Hierbij wordt o.a. gebruik
gemaakt van de PDSA cyclus.
Gaandeweg 2016 heeft de school een eigen kwaliteitskader opgesteld. Deze staat verwoord in het
kwaliteitsbeleid. Bij de analyse, beoordeling en planning van onderwijskundige activiteiten volgt de
school het stappenplan van het kwaliteitskader (blz. 10-13).
Daarnaast werken wij als MT met de 5 indicatoren van de onderwijsinspectie inzake het meten van de
kwaliteit van het onderwijs: didactisch handelen, onderwijsresultaten, schoolklimaat & veiligheid,
evaluatie en verbetering en zicht op ontwikkeling. Ieder kwartaal worden deze indicatoren
geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.
3. Knelpunten personeel en wijze waarop daarop geanticipeerd is
Door mobiliteit in de achterliggende jaren is er veel kennis de school uitgevloeid. Hier wordt zoveel
mogelijk op geanticipeerd door collega’s te motiveren tot nascholing. Daarnaast hebben wij weinig
mannen in ons team. Aan het eind van het cursusjaar zou zelfs de laatste man verdwijnen vanwege
pensionering. Gelukkig konden door externe mobiliteit en het vervullen van een vacature weer drie
mannen instromen, twee met een behoorlijke weektaak in de groep en één voor een dag per week
ondersteunende taken voor het MT vervulling van een aantal duurzame uren.
Indicatoren
De waardering van de directie voor de werknemers van de Cornelis Zeemanschool is hoog. Als team
zijn wij al een aantal jaren ervan bewust dat de kwaliteit van de leraar cruciaal is voor de kwaliteit van
het onderwijs.. Vanuit de HGW en de OGW gedachte wordt een leerkracht geacht om gedifferentieerd
les kunnen geven, zodat ze in staat zijn om binnen één groep zowel de zwakkere leerlingen, de
hoogbegaafde leerlingen als de basisleerlingen op hun eigen niveau aan te kunnen spreken. Maar ook
om uitdagend en doelgericht onderwijs te geven.
Als team vinden wij het belangrijk dat wij rijke leeromgevingen ontwerpen. Wij zijn ons daarbij er
terdege van bewust dat daar een reflectieve en onderzoekende houding bij hoort en dat deze zich
steeds verder ontwikkelt. Uit de enquête blijkt dat het beroep van leraar steeds moeilijker en zwaarder
wordt en waarbij de roep om kwaliteitsbewaking steeds luider wordt.
De (blijvende ontwikkeling van de) professionaliteit van de leraar is daarmee een relevant
onderwerp. Vanuit de lerende organisatie wordt er steeds vaker toegepaste kennis ontwikkeld op de
werkvloer, samen met collega’s. Daarom wordt de interactie tussen leraren gestimuleerd. Wij vinden
het belangrijk dat er aandacht is voor: samenwerken, ideeën uitwisselen, elkaar feedback geven,
problemen oplossen, zelf kennis ontwikkelen en werken in leerteams. Daarnaast is onderzoek nodig
naar welke kennis en vaardigheden de hedendaagse leerkracht moet bezitten om zijn vak optimaal
te kunnen uitoefenen.. Daarbij hoort een houding die getuigt van voortdurend in ontwikkeling willen
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blijven, willen verbeteren en kritisch willen zijn naar het eigen handelen. Als leerkracht ben je
voortdurend alert op de leerling betrokkenheid en de onderwijsbehoeften van een leerling. Daarnaast
stelt de leerkracht zich de vraag: Wat voor leerkracht hebben deze lln. nodig? Is dat iemand die veel
structuur biedt, of heeft de groep veel behoefte aan pedagogische vaardigheden?
Het ziekteverzuim op de Cornelis Zeemanschool is 5,37 %. Dit is lager dan het landelijk gemiddelde.
Dit percentage stemt tot grote tevredenheid van de directie en het team.
Welbevinden:
De uitkomsten omtrent het welbevinden zijn van een gedateerd onderzoek van Scholen met succes.
Hierin staat het percentage dat 70 % van personeelsleden ervaart Rehoboth als een goede werkgever
En oordeelt positief over werkklimaat, werkbelasting en collegiale samenwerking.
‘Werkklimaat’ wordt door het personeel van de Cornelis Zeemanschool het meest gewaardeerd ten
aanzien van ‘Sfeer in het team’ (3.32) en ‘Aantal personeelsleden’ (3.19); het meest kritisch zijn onze
personeelsleden over ‘Groepsgrootte’ (2.05) en over ‘Werkdruk binnen team’ (2.20).
‘Arbeidsvoorwaarden’ wordt door het personeel van onze school het meest gewaardeerd ten aanzien
van ‘Mogelijkheden voor parttime werken’ (3.33)en ‘Aandacht jubilea’ (3.24); het meest kritisch zijn
onze personeelsleden over ‘Kinderopvang’ (2.43) en over ‘Reiskostenregeling’ (2.64).
‘Loopbaanmanagement’ wordt door het personeel van onze school het meest gewaardeerd ten
aanzien van ‘Mogelijkheid voor nascholing’ (3.32) en ‘Ontplooiingsmogelijkheden’ (3.23); het meest
kritisch zijn onze personeelsleden over ‘Opvang bij ziekte’ (2.94) en over ‘Loopbaan en parttime
werken’ (3.00).
Tijdens de persoonlijke gesprekken, maar ook gedurende de gesprekscyclus wordt aan dit onderdeel
ruimschoots aandacht besteed.
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Beheer en financiën
1. Realisatie MOP’s en overig onderhoud
Werkzaamheden/ pleinaanpassingen
De school is de afgelopen jaren aangepast voor leerlingen met een visuele beperking. Dit heeft erin
geresulteerd dat wij nieuwe linoleum vloeren hebben gekregen. Ook de muren zijn niet vergeten,
deze zijn witgeverfd waardoor het voor de visueel beperkte leerlingen beter is om contouren te zien.
Voor ons als personeel heeft het erin geresulteerd dat wij een verfrissend interieur hebben gekregen
waardoor het een verademing is om op school te werken.
Een knelpunt zijn de dakgoten van de school. Deze overstromen bij een pittige regenbui en kunnen
het water niet goed afvoeren. Het gevolg is dat door deze overstroming het water zijn weg baant op
de muren van de klaslokalen, met alle nadelige gevolgen van dien. Daarnaast zijn de goten toe aan
vervanging, er zitten n.l. veel gaten in de goten. De vraag is ook om deze op zo kort mogelijke termijn
te laten vervangen.
Een ander knelpunt is een radiator in de middenruimte, deze is veel te klein om deze grote ruimte te
verwarmen en hij is niet goed aangesloten, hierdoor ontstaat er een geluid wat lijkt op een
naderende ontploffing, wat door de lln. en de leerkrachten als niet fijn wordt ervaren.
2.

Vandalisme

In het afgelopen jaar hebben wij haast geen vandalisme gehad. De vernielingen welke gepleegd zijn,
zijn niet noemenswaardig. Het gevolg hiervan is dat wij weinig troep hebben moeten opruimen. Ook
hier mogen wij constateren dat wij blij en opgelucht zijn bij deze ontwikkelingen.
3. Pleinaanpassing
In 2016 hebben we als school diverse acties ondernomen om financiën te realiseren voor het nieuwe
speeltoestel. De planning was om het nieuwe speeltoestel in 2016 te plaatsen, maar gezien de
geringe financiën van de school met daar tegenover het grote bedrag van het nieuwe speeltoestel
hebben wij besloten om dit in 2017 te realiseren.
Indicatoren
Wat betreft onze formatie zijn wij binnen het quotum gebleven. Onze jaarlijkse uitgave is binnen de
afspraken van de begroting gebleven. Dit betreft ook onze investeringen, wij zijn binnen de grenzen
van de begroting gebleven.
De uitkomsten inzake het uiterlijk van het schoolgebouw zijn gedateerd.. De cijfers van deze enquête
waren: 60 % van kinderen, ouders en personeel is tevreden over de verzorgde en aantrekkelijke
uitstraling van schoolgebouw
Het ‘Schoolgebouw’ wordt door het personeel van onze school het meest gewaardeerd ten aanzien
van ‘Sanitaire voorzieningen personeel’ (3.36) en ‘Uiterlijk van het gebouw’ (3.32); het meest kritisch
zijn onze personeelsleden over ‘Hygiëne binnen de school’ (2.91) en over ‘Sfeer en inrichting
schoolgebouw’ (3.00).
Het ‘Schoolklimaat’ wordt door het personeel van onze school het meest gewaardeerd ten aanzien
van ‘Duidelijkheid schoolregels’ (3.50) en ‘Rust en orde op school’ (3.50); het meest kritisch zijn onze
personeelsleden over ‘Aanpak pestgedrag’ (3.14) en over ‘Aanpak ordeproblemen’ (3.24).
Onze school wordt door relatief veel ouders gewaardeerd ten aanzien van 'Veiligheid op het plein'
(98% van de ouders is hierover tevreden). Ook zijn relatief veel ouders tevreden over 'Sfeer en
inrichting schoolgebouw' (93%), 'Speelmogelijkheden op het plein' (93%), 'Uiterlijk van het gebouw'
(93%) en 'Hygiëne en netheid binnen de school' (91%). Relatief veel ouders zijn ontevreden ten aanzien
van 'Veiligheid op weg naar school' (18%).
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Ten aanzien van het schoolgebouw en het schoolplein zijn de leerlingen het meest enthousiast over
‘Veiligheid van de weg naar school’ en ‘Hygiëne in school’;
Het meest kritisch zijn de leerlingen over ‘Uiterlijk van de school’ en over ‘Inrichting van de school’.
> 60 % van kinderen, ouders en personeel is tevreden over ondersteunende voorzieningen in school
(ICT, methoden, plein).
Ouders:
Door de ouders wordt de veiligheid op het plein gewaardeerd met 98%. De speelmogelijkheden krijgen
88%. Hier zal in de toekomst gekeken worden of er bijv. met behulp van een klimtoestel of andere
materialen hier meer speelmogelijkheden en uitdagingen voor de leerlingen weet te creëren. Om de
speeltoestellen te bekostigen zijn er acties georganiseerd. Leerkrachten en leerlingen hebben o.a. een
rommelmarkt gehouden en een zalmverkoop.
Voor het onderdeel rekenen geven de ouders aan dat 90% tevreden is met het onderwijs zoals dat nu
gegeven wordt. Het onderdeel taal wordt iets hoger gewaardeerd n.l. 91%. Het vak Wereld Oriëntatie
krijgt als waardering 81%. Hier zullen wij als team naar kijken om het beter onder de aandacht van de
ouders te brengen.
Werken met de computer vraagt een investering van ons als team. De ouders geven aan dat 79%
tevreden is hoe of er nu gewerkt wordt met de computer. Gezien de maatschappij waarin wij leven,
vergt dit onderdeel onze aandacht om hier een verbetering in aan te brengen.
Het afgelopen jaar zijn wij gestart met de nieuwe godsdienstmethode “Hoor het Woord”. Uit de
waardering van de ouders blijkt dat dit positief is, 94% vindt het goed zoals wij werken rondom het
godsdienstonderwijs.
Personeel/leermethoden:
Van de leerkrachten is 91% tevreden over de leermethoden welke binnen ons onderwijs centraal
staan. De kwaliteit van de leermiddelen en het materiaal wordt ook hoog gewaardeerd, nl. 91%.
Ook het personeel vindt dat de ICT mogelijkheden niet volledig worden benut binnen de school. Voor
het komende jaar is dit een ontwikkelpunt om hier samen afspraken over te maken.
Communicatie en kwaliteit:
De Cornelis Zeemanschool is een professionele lerende organisatie. We streven voortdurend naar
verbetering van onze onderwijskwaliteit. Dit betekent, dat zowel de medewerkers, de ouders als de
leerlingen, betrokken worden bij de schoolontwikkeling
Als school zijn wij ons bewust dat het belangrijkste uitgangspunt voor ons handelen is het kind. Wij
realiseren ons dat kinderen sterk van elkaar verschillen. Verschillen die liggen op het vlak van leeftijd,
ontwikkelingsfase, aanleg, tempo en culturele achtergrond.
We dragen er zorg voor dat, rekening houdend met deze verschillen, elk kind zich zoveel mogelijk in
zijn of haar richting kan ontwikkelen. Elk kind is uniek en we willen dat ieder kind tot zijn recht komt.
Naast leerinhouden hechten we veel belang aan de persoonlijkheidsontwikkeling van de kinderen.
We willen de kinderen voor de toekomst voorbereiden, zodat ze uitgroeien tot sociale-,
verantwoordelijke-, maatschappij- kritische jonge volwassenen. Met een positieve kijk op de wereld
en mogelijkheden ziet en benut om zich maatschappelijk te ontwikkelen.
In 2016 is er weer een nieuwe leerlingenraad gekozen, dit zijn lln. uit groep 7 en 8. Zij geven de
directeur gevraagd en ongevraagd advies over schoolzaken. De komende tijd is bijvoorbeeld de keuze
van een speeltoestel op het plein een belangrijk item om de raad bij te betrekken.
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Bijlage 1 verantwoording uitgaven onderwijsleerpakket en
onderwijskundige software

Naam school: Cornelis Zeemanschool
4300 Verbruiksmateriaal
Budget 2016
Uitgaven 2016

€16.600,00
€ 19.393

Overschot/overschrijding*
Meer dan € 1.000? Zo ja, toelichten

Toelichting
Door de aanschaf van 2 niet begrote apparaten heb ik
mijn budget lichtelijk overschreden.
(vaatwasser en stofzuiger)
Daarnaast is er een grote aanschaf van reken didactisch
materiaal geweest, dit ter ondersteuning van de
nascholing “Verbetering didactiek leerkrachten” van
Gert Gelderblom.

4300 Verbruiksmateriaal cultuureducatie kostendrager 1322 en financieringsbron 179
Budget 2016
Uitgaven 2016

€2788,75

Toelichting n.v.t.

€ 2491,44

Overschot/overschrijding*
Meer dan € 500? Zo ja, toelichten

4305 ICT (onderwijskundige software)
Budget 2016
Uitgaven 2016

€ 3595,00

Toelichting n.v.t.

€3365,68

Overschot/overschrijding*
Meer dan € 500? Zo ja, toelichten

4311 Kleine inventaris
Budget 2016
Uitgaven 2016

€610,00

Toelichting
N.v.t.

€ 440,79
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Overschot/overschrijding*
Meer dan € 500? Zo ja, toelichten

4315 Bibliotheek en documentatiecentrum
Budget 2016
Uitgaven 2016

€ 940,00

Toelichting
N.v.t.

€ 992,03

Overschot/overschrijding*
Meer dan € 500? Zo ja, toelichten

4316 Abonn/lectuur en tijdschriften
Budget 2016
Uitgaven 2016

€ 380,00

Toelichting n.v.t.

€ 399,60

Overschot/overschrijding*
Meer dan € 500? Zo ja, toelichten

4320 Reproductiekosten/drukwerk
Budget 2016
Uitgaven 2016

€ 5240,00

Toelichting
N.v.t.

€5368,00

Overschot/overschrijding*
Meer dan € 500? Zo ja, toelichten

4120 Afschrijvingskosten OLP
Budget 2016
Uitgaven 2016

€ 8721,-

Toelichting

€ 8786.-

Overschot/overschrijding*
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Meer dan € 500? Zo ja, toelichten

4130 Afschrijvingskosten ICT
Budget 2016
Uitgaven 2016

€ 692,-

Toelichting

€ 192,-

Overschot/overschrijding*
Meer dan € 500? Zo ja, toelichten

4135 Afschrijvingskosten onderwijskundige apparatuur
Budget 2016
Uitgaven 2016

€ 100,-

Toelichting
N.v.t.

€ 100,-

Overschot/overschrijding*
Meer dan € 500? Zo ja, toelichten

4160 Afschrijvingskosten huishoudelijke apparatuur en machines
Budget 2016

Toelichting

Uitgaven 2016

Overschot/overschrijding*
Meer dan € 500? Zo ja, toelichten

Aanschaffingen OLP met een meerjaarlijks karakter
Budget 2015
Uitgaven 2015

€4600,00

Toelichting n.v.t.

€4127,78

Overschot/overschrijding
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Meer dan € 1.000? Zo ja, toelichten

Bijlage 2 Verantwoording uitgaven meubilair

Naam school Cornelis Zeemanschool
4310 Onderhoud inventaris en meubilair
Budget 2016

Toelichting n.v.t.
€1310,00

Uitgaven 2016
€ 1371,01

Overschot/overschrijding*
Meer dan € 500? Zo ja, toelichten

4140 Afschrijvingskosten kantoormeubilair
Budget 2016
€1500,Uitgaven 2016

Toelichting
De congresstoelen zijn niet aangeschaft, ik heb met de
collega van de Wilhelminaschool afgesproken dat ik van
haar de stoelen kan lenen wanneer ik deze nodig heb.

€0,-

Overschot/overschrijding*
Meer dan € 500? Zo ja, toelichten

4150 Afschrijvingskosten schoolmeubilair
Jaarbudget 2016
€

Toelichting
N.v.t.

Uitgaven 2016
€
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Overschot/overschrijding*
Meer dan € 500? Zo ja, toelichten

Aanschaffingen meubilair met een meerjaarlijks karakter
Jaarbudget 2015
€ 1500,00
Uitgaven 2015

Toelichting
Leverancier (Galvanitas) is failliet verklaard. Gezien de
uniformiteit van het meubilair wil ik mij het komende
jaar oriënteren op eventueel bijpassend meubilair.

€ 0,00

Overschot/overschrijding*
Meer dan € 1.000? Zo ja, toelichten

Conclusie: het overgrote deel van de begroting is binnen de gestelde budgetten gebleven. Het
OLP vormt daarop een uitzondering. Deze overschrijding was nodig omdat het reken didactisch
materiaal ontbrak of niet volledig was. Daarom heb ik deze overschrijding uitgevoerd om de
leerlingen te helpen bij het verinnerlijken van rekenstrategieën.
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Bijlage:
Enquête ouders november 2016
1. Ik voel mij welkom op deze school.

Helemaal eens

36 (69.23 %)

Eens

15 (28.85 %)

Neutraal

1 (1.92 %)

Oneens

0 (0 %)

Helemaal oneens

0 (0 %)

2. De leerkrachten op deze school zijn vriendelijk tegen mij.
Helemaal Eens

33 (63.46 %)

Eens

16 (30.77 %)

Neutraal

3 (5.77 %)

Oneens

0 (0 %)

Helemaal oneens

0 (0 %)

3. Als ik de school bel, word ik vriendelijk te woord gestaan.
Helemaal Eens

33 (63.46 %)

Eens

18 (34.62 %)

Neutraal

1 (1.92 %)

Oneens

0 (0 %)

Helemaal oneens

0 (0 %)

4. De toon in de brieven en de mails van de Cornelis Zeemansschool is vriendelijk.
Helemaal Eens

31 (59.62 %)

Eens

17 (32.69 %)

Neutraal

2 (3.85 %)

Oneens

2 (3.85 %)

Helemaal oneens

0 (0 %)

5. De school legt de dingen die ik als ouder moet weten zo uit dat ik het goed
begrijp.
Helemaal Eens

26 (50 %)

Eens

22 (42.31 %)

Neutraal

3 (5.77 %)

Oneens

1 (1.92 %)

Helemaal oneens

0 (0 %)

6. Ik weet hoe ik in contact kan komen met de leerkracht van mijn kind.
Helemaal Eens

36 (69.23 %)

Eens

14 (26.92 %)

Neutraal

2 (3.85 %)

Oneens

0 (0 %)

Helemaal oneens

0 (0 %)
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7. Ik vind het makkelijk om contact op te nemen met de leerkracht van mijn kind.
Helemaal Eens

34 (65.38 %)

Eens

13 (25 %)

Neutraal

5 (9.62 %)

Oneens

0 (0 %)

Helemaal oneens

0 (0 %)

8. De leerkracht heeft altijd tijd voor een afspraak met mij als ik een gesprek wil
hebben over mijn kind. Als ouder word ik voldoende bij zijn/haar ontwikkeling
betrokken.
Helemaal Eens

25 (48.08 %)

Eens

22 (42.31 %)

Neutraal

3 (5.77 %)

Oneens

2 (3.85 %)

Helemaal oneens

0 (0 %)

9. Ik heb de ontmoeting aan het begin van het nieuwe schooljaar als prettig
ervaren.
Helemaal Eens

34 (65.38 %)

Eens

11 (21.15 %)

Neutraal

5 (9.62 %)

Oneens

2 (3.85 %)

Helemaal oneens

0 (0 %)

10. Het tijdstip van de ontmoeting begin dit schooljaar (van 15.15 - 15.45u) is
juist gekozen.
Helemaal Eens

18 (34.62 %)

Eens

19 (36.54 %)

Neutraal

10 (19.23 %)

Oneens

4 (7.69 %)

Helemaal oneens

1 (1.92 %)

11. Om kennis te maken met de nieuwe leerkracht en leerlingen vind ik het fijn
dat er aan het begin van elk jaar een ontmoeting plaatsvindt.
Helemaal Eens

26 (50 %)

Eens

19 (36.54 %)

Neutraal

6 (11.54 %)

Oneens

1 (1.92 %)

Helemaal oneens

0 (0 %)

12. De startgesprekken samen met de leerkracht en mijn kind heb ik als prettig
ervaren.
Helemaal Eens

31 (59.62 %)

Eens

14 (26.92 %)

Neutraal

4 (7.69 %)

Oneens

2 (3.85 %)

Helemaal oneens

1 (1.92 %)

25

Jaarverslag 2016
13. De duur van de startgesprekken, 10 minuten vind ik prima.
Helemaal Eens

21 (40.38 %)

Eens

20 (38.46 %)

Neutraal

5 (9.62 %)

Oneens

4 (7.69 %)

Helemaal oneens

2 (3.85 %)

14. De duur van de startgesprekken mag korter.
Helemaal Eens

1 (1.92 %)

Eens

1 (1.92 %)

Neutraal

11 (21.15 %)

Oneens

30 (57.69 %)

Helemaal oneens

9 (17.31 %)

15. De duur van de startgesprekken mag langer.
Helemaal Eens

5 (9.62 %)

Eens

11 (21.15 %)

Neutraal

20 (38.46 %)

Oneens

15 (28.85 %)

Helemaal oneens

1 (1.92 %)

16. Het formulier wat ik vooraf aan het begin van het startgesprek moest invullen
heb ik als prettig ervaren.
Helemaal Eens

13 (25 %)

Eens

25 (48.08 %)

Neutraal

9 (17.31 %)

Oneens

3 (5.77 %)

Helemaal oneens

2 (3.85 %)

17. Ik vind het fijn om de kwaliteiten van mijn kind op het formulier te
beschrijven.
Helemaal Eens

15 (28.85 %)

Eens

20 (38.46 %)

Neutraal

14 (26.92 %)

Oneens

1 (1.92 %)

Helemaal oneens

2 (3.85 %)

18. Door vooraf het formulier in te vullen kon ik gerichter het gesprek in gaan.
Helemaal Eens

15 (28.85 %)

Eens

21 (40.38 %)

Neutraal

12 (23.08 %)

Oneens

2 (3.85 %)

Helemaal oneens

2 (3.85 %)

26

Jaarverslag 2016
19. In het gesprek met de leerkracht werd er goed naar mij geluisterd.
Helemaal Eens

26 (50 %)

Eens

21 (40.38 %)

Neutraal

3 (5.77 %)

Oneens

2 (3.85 %)

Helemaal oneens

0 (0 %)

20. Mijn kind werd betrokken bij het startgesprek.
Helemaal Eens

29 (55.77 %)

Eens

20 (38.46 %)

Neutraal

3 (5.77 %)

Oneens

0 (0 %)

Helemaal oneens

0 (0 %)

21. De leerkracht is geïnteresseerd in hoe het thuis gaat met mijn kind.
Helemaal Eens

21 (40.38 %)

Eens

25 (48.08 %)

Neutraal

4 (7.69 %)

Oneens

2 (3.85 %)

Helemaal oneens

0 (0 %)

22. De leerkracht en ik zoeken samen naar een oplossing als er een probleem is
met mijn kind rond school.
Helemaal Eens

21 (40.38 %)

Eens

22 (42.31 %)

Neutraal

9 (17.31 %)

Oneens

0 (0 %)

Helemaal oneens

0 (0 %)

23. De manier waarop de leerkracht over mijn kind praat, helpt mij om hoge,
haalbare verwachtingen van mijn kind.
Helemaal Eens

12 (23.08 %)

Eens

27 (51.92 %)

Neutraal

13 (25 %)

Oneens

0 (0 %)

Helemaal oneens

0 (0 %)

24. De manier waarop de leerkracht over mijn kind praat, helpt mij om
vertrouwen te hebben in de toekomst van mijn kind.
Helemaal Eens

21 (40.38 %)

Eens

27 (51.92 %)

Neutraal

4 (7.69 %)

Oneens

0 (0 %)

Helemaal oneens

0 (0 %)

25. De leerkracht vertelt mij ook dingen over mijn kind die me trots maken op
mijn kind.
Helemaal Eens

24 (46.15 %)

Eens

21 (40.38 %)
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Neutraal

6 (11.54 %)

Oneens

1 (1.92 %)

Helemaal oneens

0 (0 %)

26. Ik durf de vragen die ik heb ook aan de orde te laten komen bij de
leerkrachten.
Helemaal Eens

23 (44.23 %)

Eens

24 (46.15 %)

Neutraal

4 (7.69 %)

Oneens

1 (1.92 %)

Helemaal oneens

0 (0 %)

27. De leerkrachten bieden een luisterend oor voor wat ik over mijn kind te
vertellen heb.
Helemaal Eens

22 (42.31 %)

Eens

25 (48.08 %)

Neutraal

5 (9.62 %)

Oneens

0 (0 %)

Helemaal oneens

0 (0 %)

28. Ik het gevoel dat de leerkrachten hun manier van onderwijs geven aanpassen
aan mijn kind.
Helemaal Eens

12 (23.08 %)

Eens

22 (42.31 %)

Neutraal

15 (28.85 %)

Oneens

3 (5.77 %)

Helemaal oneens

0 (0 %)

29. Samen met mijn kind en de leerkracht is er een doel afgesproken voor de
komende periode.
Helemaal Eens

13 (25 %)

Eens

31 (59.62 %)

Neutraal

6 (11.54 %)

Oneens

2 (3.85 %)

Helemaal oneens

0 (0 %)

30. De leerkracht heeft met mij en mijn kind afspraken gemaakt over hoe het
contact tussen school en thuis verder verloopt voor het komende jaar.
Helemaal Eens

18 (34.62 %)

Eens

22 (42.31 %)

Neutraal

9 (17.31 %)

Oneens

3 (5.77 %)

Helemaal oneens

0 (0 %)
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Het kwaliteitsbeleid van de Cornelis Zeemanschool
Wij leveren kwalitatief goed onderwijs en leggen verantwoording af over de wijze waarop wij
omgaan met de middelen die wij ontvangen en de (onderwijs)resultaten die wij daarmee realiseren.
Daarbij houden wij zo veel mogelijk rekening met de individuele onderwijsbehoeften van kinderen.
1. Ruimte voor verbetering
Goed onderwijs kan altijd beter. Geïnspireerd door onder andere de inzichten van Jay Marino werken
onze medewerkers, scholen en de vereniging continu aan kwaliteitsontwikkeling. Dat doen we aan
de hand van een planmatige cyclus van kwaliteitszorg op basis van de principes van ’continu
verbeteren’ en onder andere ook door middel van Action Learning. Door te doen en te ervaren
bieden we onze medewerkers de mogelijkheid om zich continu te ontwikkelen. De methodiek van
Action Learning is een effectief instrument om continu te verbeteren. Binnen de vereniging zijn
voldoende trainers opgeleid om dit te realiseren. We zetten instrumenten als visitatie, consultatie en
intervisie in. Daarnaast hebben we stuurcijfers waarmee we onze kwaliteit borgen. Deze cyclische
benadering van kwaliteitsbeleid is in overeenstemming met de afspraken die de PO-Raad en het
ministerie van OCW in het Bestuursakkoord hebben gemaakt.
2. Kwaliteitszorg CZ
Binnen de kwaliteitszorg is het belangrijk om gedegen en systematisch analyses te maken van de
resultaten van het geboden onderwijs. Hoe worden de dingen gedaan, doen we het goed of moeten
er aanpassingen komen? Als team zijn we samen verantwoordelijk voor het aanbod en de resultaten
en de stappen die genomen zijn om de kwaliteit te waarborgen en/ of te verbeteren. Om de kwaliteit
te blijven waarborgen ondernemen we stappen op school-, leerkracht- en leerling niveau.
3. Werkplekleren
Werkplekleren is leren dat plaatsvindt in de praktijk van de school. In samenwerking met Hogeschool
VIAA creëert de CZ een leeromgeving waarin studenten te maken krijgen met de werkelijke
problemen uit de praktijk. Ze ontdekken samen met collega’s van de school hoe je al die wel of niet
geplande situaties die zich daar voordoen het hoofd biedt en hoe je ervan leert. Het leren op de
werkplek staat naast het leren op de opleiding (de Pabo). De kunst is dat (aanstaande) leraren
theorie en praktijk leren integreren.
Voordelen van het leren op de werkplek voor de leerkracht en student zijn:
Het helpt kennis meer te ‘automatiseren’.
Het bouwt vertrouwen op door nieuwe onderwerpen en vaardigheden uit te proberen.
Het helpt je de theorie eigen te maken.
Men leert routines waardoor je taken eerder en sneller kunt voltooien.
Men krijgt meer aandacht voor details die ertoe doen inde uitvoering in de school.
Men doet kennis en ervaring op van de praktijk.
Men krijgt een impuls om theorie meer te gaan toepassen gebruiken in je werk.
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De komende periode investeert de CZ investeert in goede begeleiders, extra tijd binnen en buiten –
het werken in- de klas. CZ werkt doelgericht aan innovaties: nieuwe kennis creëren en toepassen in
de organisatie. Er is sprake van een op leren georiënteerd werkklimaat. Leraren zijn gemotiveerd om
het en hun onderwijs beter te maken en daar samen met collega’s en studenten aan te werken. Er is
gelegenheid voor studenten om allerlei taken uit te voeren die in het beroep van leraar belangrijk
zijn. Daarnaast zijn er binnen de CZ bronnen aanwezig met wie of waarvan de student kan leren zoals
goede leraren als voorbeelden, methoden en materialen.
4. Ambities CZ Kwaliteit
Voor het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van de Cornelis Zeemanschool streven we de
komende periode naar een uniforme en zichtbare werkwijze volgens de principes van
opbrengstgericht werken op school- groeps- en leerlingniveau. Hierbij hanteert de CZ een toets
structuur van formatieve en summatieve toetsen om zo de kwaliteit van haar onderwijsaanbod te
meten en vervolgstappen te formuleren. Om de kwaliteit van de onderwijskundige processen te
waarborgen wordt daarom op structurele wijze coaching ingezet op directie – en leerkrachtniveau.
Daarnaast worden leerkrachten, ouders en leerlingen actief betrokken bij het waarborgen en
evalueren van de kwaliteit en de ambities van de school. Daarnaast monitoren de leerkrachten van
de CZ hun professionele ontwikkeling met behulp van o.a. registratie in het leerkrachtregister.
Er wordt systematisch gewerkt aan behoud en verbetering van de kwaliteit door zicht op behoeften
populatie, risico-inventarisatie & evaluatie, jaarlijkse evaluatie kwaliteit opbrengsten (school- en
bestuursniveau), regelmatige evaluatie van leren en onderwijzen (proces), planmatig werken, borgen
van kwaliteit, rapportage aan belanghebbenden, waarborgen sociale veiligheid. Er wordt hierbij
voldaan aan de volgende kwaliteitsvoorwaarden: schoolleiding stuurt aan, er is relatie tussen
kwaliteitszorg en visie op leren en onderwijzen, er is sprake van een professionele schoolcultuur en
betrokkenheid van personeel, directie, leerlingen, ouders/verzorgers en bestuur.
Collegiale consultatie wordt onderling gestimuleerd, maar ook dat leerkrachten op andere scholen
gaan kijken hoe of zij bijv. het Opbrengst Gericht werken hebben georganiseerd. Deze kennis wordt
uiteindelijk toegepast in het onderwijs op de eigen school.
De kwaliteitszorg wordt intern geëvalueerd aan de hand van de opbrengsten (2x per jaar) op
schoolniveau (directie- mt – datateam), op leerkrachtniveau (m.b.v. professionele leergemeenschap),
het leren en onderwijzen op de school, de kwaliteitszorg wordt gespiegeld aan de missie/visie, zoals
geformuleerd is in het schoolplan, het professionele gedrag en het handelen is hierbij het
uitgangspunt., er is sprake van functionerings- en beoordelingsgesprekken met het personeel, er
worden tevredenheidpeilingen onder leerlingen, ouders en medewerkers gehouden en er wordt
gewerkt met het PDSA cyclus in het kader van Opbrengstgericht Werken.
De kwaliteitszorg wordt extern geëvalueerd aan de hand van kwaliteitsonderzoek door rijksinspectie
op grond van de Wet op Onderwijstoezicht, door middel van jaarlijks onderzoek, periodiek
kwaliteitsonderzoek naar alle aspecten; eens in de vier jaar of nader onderzoek indien er sprake is
van kwaliteitstekort geconstateerd in het periodieke onderzoek. Het onderzoek richt zich tevens op
het domein beleid en organisatie. Daarnaast kan er gekozen worden voor incidenteel onderzoek op
eigen verzoek van de inspectie.
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Hoe werkt het kwaliteitsbeleid in de school?
1. Kwaliteitsbeleid is een cyclus:
•
•
•
•

Wat beloven we?
Doen wat we beloven
Doen we wat we beloven?
Vasthouden en verbeteren

–
–
–
–

doel (plan)
uitvoering (do)
evaluatie (check/ study)
borging (act)

We plannen een verbetering, we gaan met die verbetering aan de slag. Vervolgens kijken we of de
verbetering goed is en resultaat geeft om tenslotte vast te stellen op welke wijze de verbetering een
plekje krijgt in de dagelijkse gang van zaken.
Doel
Verbeteringen worden vaak op een hoog abstractieniveau beschreven. Dat maakt het lastig om vast
te stellen of de verbetering ook geslaagd is. Verbeteringen moeten daarom zo concreet mogelijk
beschreven worden, zo mogelijk in termen van leerkrachten en/of leerlingengedrag.
Uitvoering
De geplande verbeteringen moeten vertaald worden naar kijkwijzers aan de hand waarvan
klassenconsultaties en eventueel coaching het verbeteringsproces begeleiden (zie bijlage).
Evaluatie
Een concrete beschrijving maakt de evaluatie in de vorm van een discrepantieanalyse veel
gemakkelijker.
Borging
De verbetering wordt vastgelegd, vastgesteld in een teamvergadering en dient als basis voor een
beschrijving in een schooldocument voor het primaire proces (m.n. voor het didactisch handelen, het
pedagogisch klimaat en het leerklimaat).
2. Hoe kom je tot kwaliteitsbeleid?
Stap 1: De situatie in kaart brengen
Vanuit de laatste opbrengsten wordt er door de directeur en het datateam gemeten hoe het staat
met de onderwijskwaliteit, deze resultaten worden vastgelegd in een rapportage.
Wat zijn belangrijke activiteiten?
•
De resultaten in kaart brengen,
•
De kwaliteit van het onderwijsleerproces in kaart brengen (lesbezoeken, enquêtes,
gesprekken met leerkrachten en leerlingen)
•
Beoordeel meetuitkomsten (op welke punten voldoet kwaliteit wel/niet?)
•
Medewerkers betrekken bij de metingen, beoordelingen en analyses.
Wie bij deze stap betrekken, en hoe?
•
Bovenschoolse directie.
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•
Datateam draagt bij aan de uitvoering van metingen en analyses
Welke instrumenten en tools gebruiken?
•
Inspectiedoelen
•
Bovenschoolse doelen (strategisch beleidsplan)
•
Schooldoelen (inspectienormen)
•
Kijkwijzer lesobservatie
•
Tevredenheidsmetingen leerlingen/ouders
Welke informatiebronnen raadplegen?
•
Informatie Toezichtskader Primair Onderwijs (Onderwijsinspectie)
•
Meest recente Inspectierapport van de school of andere scholen
•
Tevredenheidsmetingen leerlingen/ouders (Vensters voor Verantwoording)
Stap 2: Bewustwording en erkenning
Wat betekent deze stap?
De uitkomsten van de gehouden metingen worden geanalyseerd en besproken binnen de school.
Hierdoor ontstaat er een bewustwording en draagvlak bij het team voor kwaliteitsverbetering. Door
het nieuwe toezicht kader van de inspectie te bespreken leren de leerkrachten en het MT wanneer je
onderwijskwaliteit voldoende of onvoldoende is.
Wat zijn belangrijke activiteiten?
Informeren over (inspectie)eisen aan onderwijskwaliteit
Informeren over het toezichtkader inspectie en hoe de school daarop scoort
Bespreek gesignaleerde tekortkomingen in de kwaliteit
Wie bij deze stap betrekken, en hoe?
De directie bespreekt meetuitkomsten binnen diverse geledingen van de school en analyseert
oorzaken van tekortkomingen in de kwaliteit
De professionele leergemeengeschap bespreekt samen en met de schoolleiding de
(kwaliteits)situatie van de school en dragen bij aan de analyse
Stap 3: Verbeterdoelen en maatregelen bepalen
Wat houdt deze stap in?
Op basis van de analyse wordt bepaald aan welke verbeterpunten de komende periode wordt
gewerkt. Het resultaat wordt verwoord in een verbeterplan met daarbij verwoord de gemaakte
afspraken. Daarbij staan de verantwoordelijken en uitvoerders vermeld. Als de doelen en activiteiten
zijn vastgelegd, heeft de school een stip aan de horizon en kan ook worden vastgesteld wanneer de
school succes behaalt.
Wat zijn belangrijke activiteiten?
De samenwerking tussen het MT en de leerkrachten:
Formuleren van ambities, tussendoelen en streefdoelen
Afspraken omtrent verbetermaatregelen om de ambities en doelen te bereiken
De doelen en maatregelen worden vastgelegd in een verbeterplan
Dit wordt verzonden naar de teamleden.
Wie bij deze stap betrekken, en hoe?
Directie en leerkrachten stellen binnen de school verbeterplan op
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Stap 4: Aan de slag met verbeteractiviteiten
Wat houdt deze stap in?
Aan de hand van het verbeterplan worden de afspraken uitgevoerd. De hele school is volop bezig
met het verbeteren van de processen en de opbrengsten.
Wat zijn belangrijke activiteiten?
Spreek verantwoordelijkheden af
Plan verbeteractiviteiten (jaarkalender)
Voer verbeteractiviteiten uit
Het MT monitort d.m.v. groeps-en flitsbezoeken
Wie bij deze stap betrekken, en hoe?
Directie en teamleiders sturen de uitvoering van verbeteractiviteiten inhoudelijk en procesmatig aan
en betrekken alle relevante partijen
Directie, teamleiders en medewerkers voeren de verbeteractiviteiten uit waar zij
(mede)verantwoordelijk voor zijn
Stap 5: Voortgang en resultaten realiseren
Wat houdt deze stap in?
Het verbetertraject wordt in gang gehouden. Men heeft grip op het verbetertraject en ligt op koers.
Er wordt bijgestuurd indien de voortgang vertraagt en de (tussen)doelen niet worden bereikt. Toets
de voortgang en tussenresultaten regelmatig.
Wat zijn belangrijke activiteiten?
Meet voortgang van verbeteractiviteiten
Monitor tussen- en eindresultaten
Leg verantwoording af over voortgang en resultaten
Ga na of voortgang en resultaten aanleiding geven voor bijstelling
Spreek met leerlingen en docenten om effecten te toetsen
Stel waar nodig verbeteractiviteiten bij
Wie bij deze stap betrekken, en hoe?
De directeur en het MT regisseert het verbetertraject, monitort de voortgang en resultaten en stuurt
waar nodig bij
Welke instrumenten en tools gebruiken?
De interne school kwaliteitszorg- en monitorinstrumenten
Informatie uit leerlingregistratiesysteem (Parnasys)
Kijkwijzer lesobservatie
Stap 6: Onderwijskwaliteit op peil houden
Wat houdt deze stap in?
De verbeterresultaten worden een integraal onderdeel van het schoolproces. Een goed
functionerend kwaliteitszorgsysteem zorgt ervoor dat de school alert blijft.
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Wat zijn belangrijke activiteiten?
Continu blijven bewaken van de leeropbrengsten
De kwaliteit van het onderwijs controleren met behulp van lesobservatie en enquêtes
Blijf met elkaar in gesprek
Spreek elkaar aan op resultaten en afspraken
Verhoog de deskundigheid over kwaliteitszorg
Wie bij deze stap betrekken, en hoe?
Het bestuur houdt zicht op onderwijskwaliteit en resultaten
De directie geeft sturing aan continue evaluaties van onderwijskwaliteit
Leerkrachten zijn eigenaar van onderwijskwaliteit
Leerlingen, ouders e.a. betrokkenen geven feedback op kwaliteit
Welke instrumenten en tools gebruiken?
Collegiale consultaties en audits (intern en/of extern)
School instrumenten voor kwaliteitszorg/kwaliteitsbeleid, gebruikmakend van de enquêtes.
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