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1. Inleiding 
 

Dit is het jaarverslag 2016-2017 van SBO de Elimschool te Rijssen. In het jaarverslag blikken we terug op het afgelopen schooljaar en 

evalueren we of en hoe we onze doelstellingen – gesteld in het jaarplan 2016-2017 - bereikt hebben.  

Het jaarverslag en jaarplan worden jaarlijks opgesteld in samenspraak met het team en voorgelegd aan de MR, de directeur-bestuurder van 

PCPO Rijssen en de onderwijsinspectie. Ook de ouders kunnen via onze website het jaarplan en jaarverslag inzien.  

 

We kijken terug op een jaar van verandering, ontwikkeling en onderzoek.  

Verandering: Na 25 jaar onder leiding van dhr. Kreuger, mocht ik dit schooljaar als directeur op de Elimschool starten. Dit schooljaar 

stond daarom in het teken van elkaar leren kennen, kwaliteiten zien en inzetten en nieuwe kansen benoemen en benutten. 

Ontwikkeling: Binnen het team vindt een continu proces van ontwikkeling plaats. Door scholing, intervisie, collegiale consultatie en 

gebruik maken van elkaar kennis en kunde heeft het team zich ook dit schooljaar verder ontwikkeld. In het bijzonder de scholing 

‘werkplekcoach’, die dit schooljaar door het team is gevolgd én positief werd afgesloten. De Elimschool is nu een gecertificeerde 

‘Opleidingsschool’. 

Onderzoek: Binnen onze school werken we steeds meer met ‘leerteams’, deelteams die onderzoek doen naar een actueel onderwerp 

binnen de school en hierover adviezen aan het team geven. Dit schooljaar waren de leerteams ‘methode zaakvakonderwijs’ en ‘leerteam 

burgerschapsvorming’ actief.  

 

In dit jaarverslag komt tot uiting dat we trots zijn op behaalde resultaten, onze bereikte ontwikkeling en de gezamenlijke 

verantwoordelijkheid voor de school. Daarnaast geeft het jaarverslag ook input voor nieuwe ontwikkeldoelen, die we meenemen naar het 

volgende jaarplan.  

 

Namens het team, 

Sylvia Minkjan 

Directeur SBO Elimschool 
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3. Verbeterdoelen 2016-2017 
 

De 3 belangrijkste speerpunten van dit schooljaar waren: 

1. Voortgang digitalisering in office 365 

2. Thematisch werken voor de zaakvakken 

3. Verder onderzoek begrijpend lezen 

Hieronder de verslaglegging van deze (en andere punten): 

 

3.1 Verbeterdoelen Onderwijs en Kwaliteit  

Evalueren jaarplan  

‘16-‘17 

Evalueren van het Jaarplan, aan het einde van het schooljaar. Dit met het oog op het jaarplan ’17-‘18 

Opbrengst: jaarverslag ’16-’17 

Eindevaluatie: Het jaarplan is geëvalueerd op de teamvergadering van 2 mei 2017, hierna is het jaarverslag opgesteld.  

Opstellen jaarplan  

’17-‘18 

 

Opstellen van een nieuw jaarplan, aan het einde van het schooljaar, voor het volgende schooljaar, mede op basis van het  schoolplan 

en het bovenschools jaarplan 

Opbrengst: Jaarplan 2017-2018 

Eindevaluatie: Het concept jaarplan is besproken op de teamvergadering van 4 juli 2017, hierna is het jaarplan afgerond en vastgesteld. 

Rekenonderwijs De rekentijd blijft een aandachtspunt evenals het gebruik van met sprongen vooruit en rekenprikjes. Het beheersen van de tafels blijft 

een lastige knelpunt mn wanneer geef je een tafelkaart. De reken coördinatoren zullen hier beleid op gaan zetten zodat dit voor 

iedereen duidelijkheid verschaft. 

Opbrengst: Implementatie van de nieuwe rekenmethode en beleid omtrent beheersen van tafels en gebruik overige hulpmiddelen 

Eindevaluatie: De rekenmethode ‘Reken Zeker’ is geïmplementeerd. Het combineren met ‘Met Sprongen Vooruit’ is soms nog zoeken.  

We werken volgens de handleiding, wat betekent dat we insteken op automatisering (ook van de tafels). Voor sommige kinderen is dit 

niet haalbaar, daarom is hier beleid over afgesproken wanneer er – in uitzonderingsgevallen – wel een tafelkaart gebruikt mag worden. 

Dit beleid is vastgelegd op de IB-schijf in SharePoint. 

Handelingsgericht 

werken  

Tweemaal per jaar worden de groepsplannen besproken en geëvalueerd. Evt vindt er een tussentijdse bijstelling plaats. 

In het OPP zijn de didactische gegevens verwerkt en worden de belemmerende en protectieve factoren beschreven. Ons OPP is echter 

te weinig geïntegreerd in het groeiformulier en het HIA document. In ons OPP zullen duidelijke doelen worden gesteld en zal de nodige 

aanpassing komen zodat integratie in het groeiformulier eenvoudiger zal zijn. Bij het nieuwe OPP zal hier een eerste aanzet worden 

gegeven door de intern begeleiders. 

Opbrengst:  Verdere integratie van OPP in het groei – en HIA formulier  

Eindevaluatie: Het nieuwe OPP is gestart in OB1 en groeit mee met de leerlingen. Ook nieuwe leerlingen krijgen het vernieuwde OPP.  

Het groepsplan is nog vooral een los document, dit zouden we nog graag praktischer/concreter willen zien. Dit nemen we mee naar het 

volgende jaarplan. 
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Implementatie 

leerlijnen 

Tweemaal per jaar wordt er een analyse worden gemaakt naar aanleiding van de toetsresultaten om te kijken of deze in de lijn liggen 

van het individuele ontwikkelingsperspectief van elke leerling. Iedere leerkracht zal in eerste instantie zelf de analyses maken.  

Afgelopen schooljaar is het streven van 80% binnen de marge van eigen leerlijn blijven lang niet gehaald. Hierop zal dit schooljaar 

nader onderzoek plaatsvinden en zal er een stappenplan komen voor kinderen die na 2 toets momenten onder hun eigen leerlijn 

scoren 

Opbrengst: De leerlijnen van de kinderen zijn beter afgestemd op hun mogelijkheden. 

Eindevaluatie: De IB-ers hebben beleid vastgelegd voor wat er gaat gebeuren wanneer er onder en/of boven de leerlijn gescoord wordt. Dit beleid is 

te vinden op de IB-schijf in SharePoint en is besproken in de teamvergadering op 14-03-2017.  

Een leerlijn voor ZML-leerlingen mist nog. 

Opbrengst- en 

handelingsgericht 

werken in OB1 

Afgelopen jaren is onderbouwd voor het eerst gebruikt in OB1. De ervaringen zijn positief. Komend schooljaar zal de digitale software 

beter worden gebruikt en de koppeling met Parnassys zal worden verbeterd in overleg met de makers van onderbouwd. 

Opbrengst: Meer gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die onderbouwd biedt.  

Eindevaluatie: De koppeling met ParnasSys loopt nu. Er is nu op de leerlingenkaart zichtbaar wat er in Onderbouwd online is ingevuld. Er is nog geen 

koppeling met de groepskaart, dan zou er in 1 overzicht veel van de groep zichtbaar worden.  

Onderbouwd online wordt eigenlijk dagelijks gebruikt, voor het gebruik van doelen en lessen en het registreren van de aangeboden 

doelen. 

Kwaliteitszorg Het huidige instrument voor kwaliteitszorg voldoet niet meer. Bovenschools is afgesproken om de module Integraal van Parnassys te 

gaan gebruiken. Het management team heeft afgelopen schooljaar hiervoor de nodige nascholing gevolgd. In het najaar zullen 

voorlichtingen voor het personeel komen zodat dit instrument door de personeelsleden gebruikt kan worden.  

Opbrengst: Introduceren van het instrument Integraal van Parnassys middels (bovenschoolse) voorlichting zodat in de teams het 

instrument gebruikt kan worden. 

Eindevaluatie: Integraal is op dit moment vooral bovenschools in gebruik. Onderzocht is of Integraal gebruikt kan worden als instrument bij de 

functioneringsgesprekken, maar omdat Integraal door de uitgever niet verder doorontwikkeld zal worden, gaan we voor de 

functioneringsgesprekken een ander instrument gebruiken. Verder wordt Integraal gebruikt tijdens de kwaliteitsgesprekken 

bovenschools. Binnen Parnassys zal nu samengewerkt worden met WMK (kwaliteitskaarten). Integraal zal minder ingezet worden.  

NIO-toets De school evalueert de (eenmalige) afname van de NIO-toets in de groep BB2 en 3 en maakt op basis hiervan keuzes samen met de 

CITO toets resultaten en de drempeltoets. 

Komend schooljaar zal ook de CITO eindtoets worden afgenomen zodat er een bevestiging komt van het gegeven advies. 

Opbrengst: helder beeld en vergelijking van CITO/NIO wat betreft verwijzing naar VO 

Eindevaluatie: Er is gekozen om niet de Cito-eindtoets, maar de eindtoets van Route 8 af te nemen. Na deze afname is de uitslag besproken wat 

betreft vergelijking met de gegeven adviezen en de uitslag van de NIO. Het is gebleken dat onze leerlingen moeite hadden met de 

digitale component van de toets (in overzicht, vooruit-/terugkijken, tempo, ict-verbinding). De adviezen van Route 8 vallen soms 

(vooral op rekengebied) lager uit. De gedragsvragenlijst van Route 8 valt juist vaak hoger uit, maar geeft in onze ogen geen reëel 

beeld. In de verwijzing geeft Route 8 evenveel gewicht aan elk onderdeel van de toets. Voortgezet Onderwijs geeft juist meer gewicht 

aan rekenen en begrijpend lezen, waardoor de plaatsing anders uit kan vallen dan het advies dat uit de eindtoets komt.  
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Route 8 is door de digitale component voor onze leerlingen (op dit moment) geen passende eindtoets. Daarnaast hebben we gezien 

dat de NIO een beter passend advies geeft voor Voortgezet Onderwijs dan de eindtoets van Route 8. 

Begrijpend lezen Onderzoeksvragen opstellen betreffende het begrijpend lezen. Wat is nodig en zinvol voor het begrijpend leesonderwijs aan de 

kinderen op onze SBO school. Sinds vorig schooljaar is dit een belangrijk aandachtpunt. Helaas heeft dit tot dusver nog niet veel 

opgeleverd zodat wij teambreed een nascholing gaan oppakken om meer duidelijkheid hierover te krijgen. Opbrengst: Helder beeld 

waar het begrijpend leesonderwijs aan moet voldoen en keuze maken voor een evt. methode. 

Eindevaluatie: Dit schooljaar heeft het team een nascholing begrijpend lezen gevolgd. Deze scholing geeft vooral handreikingen in toe te passen 

strategieën. Voor begrijpend lezen is besloten om dit op te nemen in het groepsdoorbrekend werken vanaf komend schooljaar, om 

instructie passend bij het niveau van de leerling te kunnen geven. Het aanschaffen van een (andere) methode lijkt op dit moment geen 

toegevoegde waarde te hebben. 

De gezonde school Aanvragen van het deelcertificaat: Sport en Bewegen! Dit aan de hand van het ingezette beleid en activiteiten waarbij voldoende 

beweging (doorgaande lijn bewegingsonderwijs, clinics sportverenigingen, 0-meting) middelen zijn. 

Het ingezette beleid wordt voortgezet met toekenning van de subsidie. 

Opbrengst: Meer bewustwording van het belang van sporten en bewegen. Streven naar meer leerlingen met een gezond gewicht en 

betere condities van leerlingen (in vergelijking met de 0-meting). 

Eindevaluatie: De combifunctionaris van PCPO is gestopt met haar werkzaamheden bij PCPO. ‘De Gezonde School’ wordt nu niet meer bovenschools 

begeleidt. Voor het aanvragen van het certificaat ‘Sport en Bewegen’ is een naschools sportaanbod vanuit school een must. We 

onderzoeken komend schooljaar in wat voor vorm dat bedoeld is en of dit voor ons haalbaar is. 

Coöperatief leren Coöperatief leren blijft een aandachtspunt dit schooljaar. Er zijn 2 coördinatoren aangesteld om de implementatie in de gaten te 

houden. De meerwaarde zullen zij in beeld proberen te brengen en de ontwikkelingen zoals nascholing en materialen zullen zij 

nauwgezet volgen. 

Opbrengst: Implementatie van coöperatief leren in het SBO en de meerwaarde hiervan. 

Eindevaluatie: In drie teamvergaderingen is aandacht besteed aan ‘coöperatief leren’. De coördinatoren hebben een powerpoint gemaakt waar allerlei 

werkvormen in taal en beeld uitgewerkt zijn. Deze powerpoint wordt steeds bijgewerkt en is voor ieder teamlid toegankelijk via 

SharePoint. De coördinatoren hebben op 16 mei een scholing over ‘coöperatief leren’ gevolgd. 

Engels Uitbreiding van het aanbod Engels vanaf de groep MB 2. De nieuwe methode Real English wordt vanaf groep 5 gebruikt en de 

ervaringen zullen in de teamvergaderingen worden gedeeld en evt. Aanpassingen genoteerd. 

Opbrengst: Doorgaande lijn Engels waarborgen middels gebruik van een methode en betere resultaten  

Eindevaluatie: De methode Engels wordt in vanaf MB2 in alle groepen ingezet en staat vast op het rooster. Leerlingen zijn enthousiast en betrokken. 

Het niveau van de methode is hoog, het past niet altijd bij het niveau van de groep. De leerkracht past de les dan aan of kiest in 

sommige groepen voor een lager niveau van de lessen. Eén les is meestal te lang om in één lestijd te behandelen; de meeste lessen 

worden daarom in twee lessen opgedeeld. 

Begeleiding 

leerkrachten 

Voortzetting van het beleid dat alle leerkrachten worden begeleid (minimaal 2x p.j. middels klassenbezoeken a.d.h.v. een kijkwijzer) 

o.a. gericht op het nakomen van afspraken en advisering. Tevens is er de mogelijkheid tot collegiale consultatie en intervisie groepen. 
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De directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering en verdeelt taken met het MT. De intern begeleider bovenbouw zet de intervisie 

momenten voort voor minimaal 2x p.j. In het Taakbeleid worden de individuele nascholingen en de duurzame inzetbaarheid weggezet. 

Opbrengst: Implementatie van het beleid dat alle personeelsleden hun ontwikkelpunten in beeld hebben en werken volgens de nieuwe 

CAO (professionalisering en duurzame inzetbaarheid.) 

Eindevaluatie: Dit jaar is er 4x intervisie ingepland wat aangestuurd werd door de IB-er onderbouw.  

In alle groepen heeft een klassenbezoek d.m.v. een kijkwijzer plaatsgevonden (gericht op inzet van de inloop en vormgeven van de 

christelijke identiteit d.m.v. bijbelvertelling/dagopening). Daarnaast heeft met elk teamlid een functionerings-/ontwikkelgesprek 

plaatsgevonden waarin o.a. ontwikkelpunten en –processen besproken zijn en afspraken zijn gemaakt.  

Zaakvakken Dit schooljaar zal een werkgroep zich gaan verdiepen in het thematisch aanbieden van de zaakvakken. Afgelopen jaren zijn de 

themaweken dermate succesvol gebleken dat het aanbieden van geïntegreerd onderwijs t.a.v de zaakvakken een meerwaarde kan 

hebben. Er zal onderzoek plaatsvinden naar een evt methode of ander materiaal zodat er wel een doorgaande lijn gewaarborgd is. 

Opbrengst: Helder beeld omtrent de voor- en nadelen van thematisch zaakvak onderwijs en evt. keuze van een methode die dit 

geïntegreerd aanbiedt. 

Eindevaluatie: De werkgroep, bestaande uit 3 leerkrachten, heeft verschillende methodes onderzocht.  In de teamvergadering van 1-12-2016 zijn 

uitgangspunten voor een te kiezen methode opgesteld. Op dit moment is één methode, ‘Wijzer’, uitgeprobeerd in de groepen. Er is nog 

niet één methode gevonden die aan al onze uitgangspunten en wensen voldoet. De commissie gaat verdere methodes onderzoeken en 

een adviseur van Heutink vragen om mee te denken.   

Uitwisseling Bao en 

VO 

In het kader van Passend onderwijs is er de behoefte aan meer uitwisseling met Bao en VO. Komend schooljaar zal er onderzocht 
worden hoe deze uitwisseling met bao kan plaatsvinden en geconcretiseerd kan worden. Contacten met VO zal bovenschools worden 
georganiseerd middels een programma uitwisseling leerkrachten uit groep 7 en 8  met docenten leerjaar 1 en 2 van het VO 
Reggesteyn.  
Opbrengst: meer kennis van elkaar (bao en sbo)en betere aansluiting naar het VO 

Eindevaluatie: Er heeft een collegiale uitwisseling plaatsgevonden tussen leerkrachten van groep 7 en 8 van PCPO en leerkrachten van Reggesteyn. 

Komend schooljaar krijgt dit een vervolg met opnieuw twee uitwisselingen.  

Burgerschaps-

vorming 

Een onderdeel van burgerschapsvorming is seksuele voorlichting. Een werkgroepje zal zich gaan oriënteren op een geschikte methode 

voor de leerlingen in het SBO. Uitgangspunt is dat er flexibel mee om gegaan kan worden vanwege de diverse populatie op het SBO  

(o.a laag gemiddeld niveau) 

Opbrengst: een methode voor seksuele voorlichting die geschikt is voor het SBO. 

Eindevaluatie: De werkgroep, bestaande uit 3 leerkrachten, heeft gezocht naar bestaande methodes voor seksuele voorlichting. Hier blijken weinig 

methodes, passend bij onze doelgroep en identiteit, voor te zijn. De werkgroep heeft ook ervaringen van andere PCPO-scholen 

opgevraagd. Van de enige methode die er is, ‘wonderlijk gemaakt’, is een zichtzending aangevraagd. Deze methode lijkt niet passend 

bij onze visie en uitgangspunten. Komend schooljaar gaat de werkgroep verder met het uitzetten van een doorgaande lijn en aanbod 

in lesmateriaal passend bij onze visie en doelgroep. 
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Opleidingsschool Binnen PCPO wordt er samen gewerkt met Scope. Hierdoor is er nauwe samenwerking tussen de PABO VIAA en de basisscholen. Om 

studenten op de juiste wijze te begeleiden en om de juiste onderzoekende cultuur in de scholen te krijgen zullen de collega’s in het 

schooljaar 2016-2017 de werkplekcoach training volgen. Deze zal afgestemd worden aangeboden. Vele collega’s hebben al ervaring 

met het begeleiden van studenten maar door met elkaar deze training te volgen zal er eenduidigheid in het begeleiden ontstaan. Er zal 

ook gekeken worden hoe e.e.a. toegepast kan worden op studenten van andere opleidingen.  

Opbrengst: gecertificeerde  WPC-ers door de hele school.  

Eindevaluatie: De werkplekcoach training is door alle leerkrachten en de logopediste gevolgd. De training was intensief, maar is als waardevol 

ervaren. Door de training hebben leerkrachten meer kennis gekregen over het principe van ‘opleiden in de school’ en de eisen en 

werkwijze van hogeschool VIAA. Bovenal zijn gespreksvaardigheden intensief geoefend en heeft men hier feedback op gekregen. Dit 

geeft verdieping in begeleidingsgesprekken en meer eenduidigheid in begeleiden naar zowel VIAA-studenten als studenten van andere 

opleidingen binnen onze school. Alle deelnemers hebben hun certificaat ontvangen. Daarnaast is een visie opgesteld betreffende 

‘Elimschool als opleidingsschool’. 

 

Verbeterdoelen Identiteit (2) 

Betrokkenheid van 

kinderen 

Voortzetting van de maandelijkse vieringen in de gymzaal waarbij verhalen en liederen aan de orde komen. Voortzetting uitproberen of 

de betrokkenheid vergroot kan worden door kinderen een eigen inbreng te geven en ideeën te inventariseren. 

Opbrengst: aantoonbare vergroting van de betrokkenheid  

Eindevaluatie: Aan elke maandviering was dit schooljaar een specifieke groep gekoppeld. Deze groep nam– op een eigen, passende manier - een rol 

op zich in de uitwerking van het thema. 

 

 

Verbeterdoelen organisatie & communicatie (3) 

Tijdelijke 

toelaatbaarheid –

verklaringen (TLV’s) 

Vanaf de invoering Passend onderwijs op 1 augustus 2014 zijn er geen PCL beschikkingen meer afgegeven. Hiervoor zijn de 

toelaatbaarheidsverklaringen (TLV) gekomen voor een bepaalde periode, meestal 2 jaar. 

Na 1,2 of 3 jaar zal er opnieuw worden gekeken of een leerling nog gebruik mag maken van het speciaal basisonderwijs. Dit zal extra 

veel werk met zich meebrengen voor SBO scholen. Onderzocht gaat worden of er een format moet komen voor herindicering of 

terugplaatsing in het Bao. Hierover in gesprek gaan in het SWV Twente Noord en andere SBO scholen.  

Opbrengst: een vast format voor herindicatie en een vaste procedure om deze herindicatie opnieuw aan te vragen 

Eindevaluatie: Er is dit schooljaar een procedure vastgelegd t.a.v. de herindicaties. Deze procedure is besproken met de andere scholen binnen het 

SWV. De procedure is dit schooljaar gevolgd voor de 15 leerlingen waarvan dit jaar de TLV afliep. Voor al deze leerlingen is in een 

gezamenlijk gesprek - tussen ouders; groepsleerkracht, IB-er, orthopedagoog en directeur van de Elimschool en als zij wilden de 

school van herkomst - een nieuwe TLV voor het SBO aangevraagd.  

De voorbereiding hiervan en de gesprekken hebben veel tijd gekost, maar hebben ook betrokkenheid, samenwerking en soms nieuwe 

afspraken opgeleverd.   
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Ouderbetrokkenheid De afgelopen jaren zijn er geen informatieavonden gehouden en ook de huisbezoeken zijn structureel afgeschaft. Alleen op verzoek 

van de leerkracht en/of ouders worden er huisbezoeken afgesproken. 

In plaats hiervan zijn er verwachtingsgesprekken aan het begin van het schooljaar gevoerd en opbrengst gesprekken aan het einde 

van het schooljaar. De ervaring leert dat ouders het lastig vinden om verwachtingen uit te spreken aan het begin van het schooljaar. 

Enkele richtlijnen en handvatten zullen daarom worden uitgereikt aan ouders.  Dit betekent dat wij dit beleid voortzetten en dat alles in 

Parnassys zal worden geregistreerd. 

Opbrengst: Grotere ouder betrokkenheid en SMART geformuleerde verwachtingen van ouders.  

Eindevaluatie: In het nieuwe OPP staan de verslagen van de verwachtingsgesprekken erbij in. Een kopie van het OPP komt aan het einde van het 

schooljaar in Parnassys te hangen. Huisbezoeken vinden incidenteel nog plaats; dit schooljaar één keer in BB1. 

Interne 

communicatie 

middels office 365 

Na de invoering van office 365 zijn nog lang niet alle mogelijkheden gebruikt omtrent office 365. Komend schooljaar zal de 

jaarplanning, agenda’s en notulen van personeelsvergaderingen in office 365 staan.  

Opbrengst: meer gebruik maken van office 365  

Eindevaluatie: In office 365 zijn dit schooljaar alle schooldocumenten, IB-documenten en groepsdocumenten komen te staan. Er is gebruik gemaakt 

van werkgroepen in office 365 (‘staf’, ‘WPC’, ‘verwijzingen’). 

Wel worden nog regelmatig moeilijkheden geconstateerd met het gebruik van office 365 in snelheid en uploadmogelijkheden. Een 

externe ICT-er doet onderzoek naar de oorzaak van de gesignaleerde problemen. 

 

 

Verbeterdoelen Personeel (4) 

ICT - vaardigheden Onderzoeken wat leerkrachten nodig hebben als minimumdoel wat betreft de 21e eeuwse vaardigheden. Hoe is de beginsituatie van de 

diverse personeelsleden en hoe kan hierin worden gedifferentieerd. Onderzoeken en plannen van onlinecursussen die worden 

aangeboden en welke de ICT 'er zelf gaat aanbieden. 

Opbrengst: duidelijk beeld van deze noodzakelijke vaardigheden die ook haalbaar zijn en op ind. niveau worden gevolgd. 

Eindevaluatie: Er is een voorlopige lijst gemaakt met vaardigheden die een leerkracht op de Elimschool minimaal moet hebben. Deze vaardigheden 

zijn gericht op de software waarmee gewerkt wordt, en op de software waarmee we de kinderen willen leren werken. Komend jaar 

willen we deze lijst aan het team voorleggen, en samen een definitieve lijst samenstellen. 

De trainingen voor deze vaardigheden zullen door de ICT-er zelf gegeven worden.  

Professionaliteit Alle personeelsleden oriënteren zich op nascholingen die nodig zijn om geregistreerd te worden in het lerarenregister. Diverse 

teamnascholingen zijn ingepland die in punten meetellen voor deze registratie. Verder zal integraal van Parnassys ook een onderdeel 

zijn om de kwaliteit van hun professioneel handelen in beeld te brengen 

Opbrengst: Leraren zijn zich bewust van deze registratie en zijn hier actief mee bezig. 

Eindevaluatie: Dit schooljaar heeft er vanuit de Onderwijscoöperatie een voorlichting plaatsgevonden over het lerarenregister. Sommige leerkrachten 

hebben zich al ingeschreven, anderen zijn zich aan het oriënteren. Alle personeelsleden hebben dit jaar nascholingen gevolgd (zie 

bijlage 1). 
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Verbeterdoelen Huisvesting (5) 

Huidige huisvesting Het onderhoud en de inrichting van de binnen en buitenzijde van de school wordt verder verbeterd, dit in overleg met de 

onderhoudsmedewerker van de vereniging. Er is een meerjarenplanning voor onderhoud gemaakt door Bouwkundig adviesbureau 

Twente. Volgens deze planning wordt het onderhoud over meerdere jaren verspreid en uitgevoerd.  

Opbrengst: realisatie van een deel van de plannen. 

Eindevaluatie: In de zomervakantie van 2017 wordt het hele buitenschilderwerk vernieuwd. Er zijn dit jaar nieuwe dakpannen op voorraad gekomen 

en de kapotte dakpannen op de daken zijn vervangen. De meerjarenplanning voor het onderhoud is bijgewerkt voor de komende jaren. 

Er is onderzoek gedaan naar het hoge energieverbruik van het gebouw. Hieruit blijkt dat er veel energie verloren gaat via de grote 

ramen en via radiatoren die niet goed werkten (in de gymzaal). De radiatoren zijn bijgesteld, verder is binnen het huidige gebouw  hier 

niet veel winst in te halen. 

 

Verbeterdoelen Financiën (6) 

Meerjarenbeleid Op basis van het schoolplan 2015-2019 wordt een meerjarenoverzicht opgesteld, waarin o.a vervanging van methodes staat vermeld. 

Ook meerjarenbeleid voor onderhoud en ICT-investeringen zullen dit jaar gerealiseerd worden. 

Opbrengst: meerjarig-investeringsoverzicht wordt voortgezet. 

Eindevaluatie: In het team is een planning gemaakt voor komende methodevervangingen. Hierin is uitgesproken dat voor het schooljaar 2017-2018 

de methodes wereldoriëntatie en seksuele voorlichting vervangen/aangeschaft worden. Dit is verwerkt in de begroting. In het 

schooljaar 2018-2019 willen we de taalmethode vervangen. In de jaren daarna komen verkeer, muziek en creatieve vaardigheden aan 

bod. Meerjarenbeleid voor ICT (m.n. gericht op aanschaf van chromebooks en vervanging van verouderde digiborden) is verwerkt in de 

begroting. Bovenschools is een meerjarenbeleid voor onderhoud opgesteld. 
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Bijlage 1   Overzicht professionalisering 
 
1.  Verschillende vormen 

Op de school zijn afgelopen schooljaar diverse vormen van professionalisering gehanteerd. Een belangrijk onderdeel betreft de scholing, 

hierbij een overzicht: 

  
Teamscholing 

 
Onderwerp Datum 

 WPC training  6x namelijk: 28-9, 2-11,11-1,15-2, 5-4,17-5 

 Begrijpend lezen  
  

3 x een dagdeel namelijk 26-10, 8-2,  
24-5 + 3x  middag voorbereiding 

 Leerkracht ICT vaardigheden  2 scholingen, gegeven door ICT-er 

                                                                                                             
Individuele scholing 

 
Onderwerp Wie 

 Woordenschat  Anke 

 3 daagse ‘leren leren’ Anja 

 Herhaling BHV  Anja, Denise, Harold, Sylvia 

 Studiemiddag co-teaching Elaine en Fenice 

 Studiemiddag ZML-leerlijnen Dientje 

 Scholing ‘gedeeld verdriet’ en ‘rouw op je dak’ Henriet 

 Gymopleiding Esther en Denise 

 Cursus IB  Laura 
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 Cursus JRL  Angela, Elaine en Jeanine 

 Cursus executieve functies en TOS Elaine, Angela  

 Studiedag ‘een krachtig SOT’ Laura, Jeanine, Anne, Anja en Sylvia 

 3 daagse SBO directie  Sylvia 

 Studiedag ‘Passend Onderwijs’ Sylvia 

 Scholing ‘in relatie staan tot de omgeving’ Sylvia 

 Cursus ‘executieve functies’  Anne 

 Kinderneurologie/kinderorthopedie Kirsten 

 Cursus Estill Voice training Hotske 

 Studiereis PDS/co-teaching  Angela en Laura 

 Coöperatief leren Elaine en Fenice 

 Kanjertraining Anneloes, Esther, Fenice 

 DGM (Denkstimulerende gespreks methode) Jeanine, Anneloes, Fenice 
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2.        Overige vormen van professionalisering 
  
Onderwerp Uitwerking  
Persoonlijk ontwikkelingsplan 
 

Alle teamleden werken doelgericht aan hun persoonlijke ontwikkeling. In het personeelswensen-

inventarisatieformulier hebben zij hun wensen aangegeven t.a.v. scholing en duurzame 

inzetbaarheid. In het taakbeleid zijn deze uren weggezet. In het functioneringsgesprek zijn de 

persoonlijke ontwikkeling en (nieuwe) ontwikkeldoelen besproken. 
Intervisie en zelfreflectie 
 

4x per jaar heeft er intervisie plaatsgevonden in kleine groepjes binnen de school. De IB-er 

onderbouw roostert dit in en stuurt dit aan.   

Collegiale consultatie 
 

Er heeft afgelopen schooljaar intervisie plaatsgevonden tussen leerkrachten van groep 7 en 8 en 

leerkrachten van Reggesteyn. Daarnaast is er altijd ruimte voor teamleden om – op eigen initiatief 

– bij elkaar te kijken en van elkaar te leren.  
 


