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Waardering personeel
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Verantwoording

Evaluatie

Analyse en actiepunten

Kwaliteitscyclus

Dit schooljaarverslag is een verantwoordingsdocument dat past bij
de opdracht tot meervoudig publieke verantwoording, zowel horizontaal
(aan de schoolomgeving) als verticaal (bevoegd gezag, overheid/inspectie).

Voor team en directie vormt het schooljaarverslag een evaluatieve terugblik op
het afgelopen schooljaar: welke resultaten hebben we behaald, zijn de
ontwikkelingen in lijn met onze ambities en wat betekent dat voor onze
beleidsvoornemens voor het nieuwe schooljaar.

In elk hoofdstuk zoeken we naar trends, analyseren we gegevens, trekken we
conclusies en formuleren we actiepunten voor het nieuwe schooljaar.

Dit schooljaarverslag maakt deel uit van de kwaliteitscyclus:
Schoolplan - Schooljaarplan - Schooljaarverslag.
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Inleiding:
Dit schooljaarverslag staat in het teken van de analyse van de opbrengsten en gevolgen een jaar na de
coronacrisis. De invloed van de lockdowns van de school en de quarantaines van verschillende groepen.
Kort samengevat zijn de effecten nog steeds zichtbaar zoals een daling in de toetsresultaten en gevolgen op
het sociaal welbevinden van de leerlingen. Maar we komen uit het dal en zien weer een stijgende trend als
gevolg van de inzet van de interventies op basis van de NPO plannen.
We zijn wederom zeer trots op de resultaten van onze groep 8 leerlingen. De gemiddelde schoolscore was
hoger dan het landelijk gemiddelde van de referentiescholen. Vooral de stijgende trend van de resultaten 2f
en 1s.

Hoofdstuk 1: Kengetallen

1.1 Kengetallen leerlingen

Jaar

Aantal
229
219
231

1-10-19
1-10-20
1-10-21

Spreiding

Wegingsfactor
37,59
37,22
36,40

5,22
5,48
5,57

Onze weging daalt iets. Het leerlingaantal stijgt.
Gegevens landen van herkomst. ( Uit het nationaal cohorten onderzoek )

Schatting overzicht opbouw leerlingenaantallen per leerjaar
Leerjaar
Aantal ll. eind 20-21
Aantal ll. start 21-22

1
52
10

2
27
52

3
31
27

4
28
31

5
28
28
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6
34
28

7
20
34

8
22
20

Totaal
242
230

Prognose leerlingaantal

Specifieke onderwijsbehoeften

2021-2022
(Peildatum einde
schooljaar)

Aantal ingeschreven leerlingen dat gedurende het schooljaar zonder geldige reden een
aaneengesloten periode van 4 weken geen onderwijs volgde (‘thuiszitters’).
Aantal leerlingen met toelaatbaarheidsverklaring voor sbo
Aantal leerlingen met toelaatbaarheidsverklaring voor so-cluster 3
Aantal leerlingen met toelaatbaarheidsverklaring voor so-cluster 4
Aantal leerlingen met extra ondersteuning SWV
(leerlingen met wettelijk verplicht OPP voor 1 of meer vakken)
Aantal leerlingen met eigen leerlijn voor een of meer vakken.
(zonder ondersteuning SWV)
Aantal leerlingen dat tijdelijk geen onderwijs volgt op de eigen school, maar geplaatst is
in een crisis of observatieplaats of een Orthopedagogisch en Didactisch Centrum
(OPDC)
Aantal leerlingen dat ondersteuning krijgt vanuit cluster 1 (visueel)
Aantal leerlingen dat ondersteuning krijgt vanuit cluster 2 (auditief)
Aantal leerlingen met een dyslexieverklaring
Aantal leerlingen met een dyscalculie verklaring
Aantal leerlingen met DSM V indicatie (ADHD,ASS, etc.) zonder ondersteuning vanuit
SWV
Aantal leerlingen dat versnelt (aantal leerlingen dat dit schooljaar versneld is
doorgestroomd)
Aantal leerlingen met vastgestelde hoogbegaafdheid
Aantal leerlingen met een vastgestelde verminderde intelligentie (IQ < 80)

0
1
0
1
7
37
1

0
4
3
0
11
1
0
15

Analyse / trends
We zien dat het leerlingaantal ligt stijgt. Wel is de prognose lager dan de werkelijke aantallen. Door de
aardbevingverstevigings trajecten is het lastig te voorspellen wat dit gaat doen met de leerlingaantallen.
We zien jaar op jaar een verdichting en verzwaring van de problematiek en zorg rond leerlingen. Veel zij-instroom
door vluchtelingen/asiel kinderen en vanuit de Antillen.
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Conclusies en consequenties voor ons beleid
We gaan door met de wijze waarop we de leerlingen passend onderwijs bieden. We zien aan de resultaten dat dit
effectief is. Daarnaast kunnen we dankzij de subsidies van NPG en NPO ons aanbod verstevigen. Ook de inzet van
Schoolmaatschappelijk werk en de brugfunctionarissen zijn hierbij noodzakelijk.

1.2 Kengetallen personeel

Personeel 2021-2022
Functie
Directie
IB / zorg
Leerkrachten L10
Leerkrachten L11
Vrijwilligers ( Lkr)
Onderwijsassistent
Pedagogisch medewerker
Administratie
Conciërge
Totaal

M
1

V
1
2
17
1
2
5
2
1

3

1
5

Totaal
2
2
20
1
2
5
2
1
1
36

31

Onderwerp / thema teamscholing 2021-2022
Ict
rekenen
eigenaarschap

Organisatie
Basicly
Cedin
Cedin

Onderwerp/thema individuele scholing 2021-2022
Schoolleidersopleiding 2e jaar
Reken coördinator
Personele zaken
Verzuimpercentage 2021-2022

Naam
André Toxopeus
Henriëtte Hoeksema
%
6,51

Toelichting bij > 4%
Langdurige afwezigheid door Covid-19

Organisatie
NHL
Bureau meesterschap

Covid&quarantaine

1

Aantal startende leerkrachten in 20-21

3

Begeleiding door het kwaliteitsbureau:

3

Overzicht relevante personele ontwikkelingen 2021-2022
We zien dat het personeelstekort dramatische vormen aanneemt. De basisbezetting kunnen we nauwelijks rond
krijgen. En er is geen vervanging meer in geval van verlof of ziekte bij personeel.

Inzet werkdrukmiddelen.
Opbrengst van de inzet van de werkdrukmiddelen.

Samenvatting op schoolniveau leerkrachtvaardigheden in 2021-2022
(op basis van kijkwijzer en groepsbezoeken)
We zien een voortdurende verbetering is het EDI systeem. Collega’s proberen de voorbeelden van eigenaarschap bij
leerlingen uit in hun groep. Ook hierbij worden goede resultaten bereikt.
Conclusies voor ons personeelsbeleid.
Wensen t.a.v. functie of taken die de school wil uitbreiden.
We blijven inzetten op het verbeteren van de leerkrachtvaardigheden. Dit is een van de belangrijkste factoren als het
gaat om de opbrengsten.
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1.3 Totaaloverzicht analyses opbrengsten 2021-2022
(op basis van de trendanalyses)
Begrijpend lezen

Rekenen

Spelling
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6

Technisch lezen

SJV KINDCENTRUMNOORD 2021-2022

7

Driejaargemiddelde opbrengsten:

Samenvatting analyses en conclusies n.a.v. analyse opbrengsten eind- en tussenresultaten.
De effecten van de corona lockdowns zijn nog zichtbaar in een daling van de toetsresultaten.
Echter op het moment dat de lln. weer fysiek aanwezig zijn, is er een stijgende lijn zichtbaar, mede
door de inzet van de interventies (NPO plannen).
En zoals reeds in de inleiding is aangegeven zijn we zeer trots op de resultaten van onze groep 8
leerlingen, waarbij de gemiddelde schoolscore hoger was dan het landelijk gemiddelde van de
referentiescholen met een stijgende trend van de resultaten 2f, 1s.
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Monitoring Welbevinden en Sociale Veiligheid
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Samenvatting analyses en conclusies n.a.v. analyse welbevinden en sociale veiligheid.
We zien een stijgende trend in welbevinden na de coronacrisis. Voor de analyse en conclusie verwijzen
we naar de Analyse zien. De analyse en conclusies zijn niet te anonimiseren, ene daarom niet
opgenomen in het SJV. Voor gemachtigden is dit uiteraard in te zien.

Opbrengsten door- en uitstroom
Uit het NCO cohortenonderzoek 2021
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Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
Aantal leerlingen met een eigen leerlijn (OPP) dat het beoogde tussendoel haalde
Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
Aantal leerlingen met specifieke hulp van het RET
Aantal leerlingen met specifieke hulp van externen
Anders

Gegevens doorstroom en verwijzing
Percentage doublures in groep 1 en 2*
Percentage doublures in groep 3 t/m 8
Aantal
Aantal
Aantal
Aantal

leerlingen
leerlingen
leerlingen
leerlingen

dat
dat
dat
dat

is
is
is
is

uitgestroomd naar een andere basisschool (peildatum einde schooljaar)
ingestroomd vanuit een andere basisschool (peildatum einde schooljaar)
uitgestroomd naar SBO (peildatum einde schooljaar)
uitgestroomd naar het SO (peildatum einde schooljaar)

20-21

21-22

31
20-21
24
59

21-22
37
59

20-21

21-22

5
6

9
1

14
19
3
4

6
24
1
1

20-21

21-22

0

5
3
0
7
2
6
5
3

*)percentage leerlingen in groep 3 dat op 1 oktober 7 jaar is (en groep 3 voor de eerste keer doet).

Aantal
Aantal
Aantal
Aantal
Aantal
Aantal
Aantal
Aantal
Aantal

leerlingen
leerlingen
leerlingen
leerlingen
leerlingen
leerlingen
leerlingen
leerlingen
leerlingen

dat
dat
dat
dat
dat
dat
dat
dat
dat

Gegevens uitstroom VO (peildatum einde schooljaar)
vanuit groep 7 is uitgestroomd naar het VO
vanuit groep 7 is uitgestroomd naar het PRO
vanuit groep 8 is uitgestroomd naar PRO
is uitgestroomd naar het VO: VMBO /BB of KB
is uitgestroomd naar het VO: VMBO KB-GL-TL
is uitgestroomd naar het VO: VMBO /GL of TL
is uitgestroomd naar VMBO met LWOO
is uitgestroomd naar het VO: Havo
is uitgestroomd naar het VO: VWO / gymnasium

1
9
2
3
7

Analyses en conclusies n.a.v. analyse door- en uitstroom.
We hebben relatief veel in en uitstroom. Vooral uit de randstad komen en gaan gezinnen. Vaak is hier ook
intensieve zorg aan gekoppeld.
We adviseren kansrijk. We zien dat vooral de Havo advies leerlingen het moeilijk hebben. We hebben contact met
het VO om dit in kansrijke banen te leiden. Om middels het NPG plan, samen met het VO, in te steken op het
bieden van ondersteuning van deze groep leerlingen bij de overgang en in het VO.

SJV KINDCENTRUMNOORD 2021-2022

12

Hoofdstuk 2: Evaluatie Schooljaar 2019 - 2020

2.1 Evaluatie Schooljaarplan

Domein 1: Zorg voor Kwaliteit (Kwaliteitszorg – Toetsing – Opbrengsten)
Nr

Ontwikkelpunt

1

Inzetten
pedagogisch
coach

2

Inzetten VVE
coach

Doel/Resultaat
Prestatie indicator

Waarom, aanleiding

aandacht besteden aan de
Kwaliteit kinderopvang
ontwikkeling en ondersteuning van de
medewerkers op het pedagogisch
inhoudelijke vlak.
Coaching gericht op het educatieve
Educatieve kwaliteit
vaardigheden die in VVE van belang
zijn

Stappen/acties

Coördinatie

Datum
gereed

Bewaking
Borging

Kwaliteitseis IKK

Kids2b

31-7-2022

Kids2b

Kwaliteitseis 2022

Kids2b

31-7-2022

Kids2

Budget

Evaluatie jan 2022

Evaluatie jun 2022

Domein 2: Onderwijs & Leren (Leerstofaanbod, Tijd, Onderwijsleerproces, Schoolklimaat, VVE)
Nr
1

2

Ontwikkel-punt

Doel/Resultaat
Prestatie indicator

Waarom, aanleiding

Stappen/acties

Coördinatie

Updaten van de
methode Allesin1

Het aanbod in de methode
meer structureel inzetten
dan tot nu toe het geval is.
Effectief gebruik maken
van de middelen die de
methode biedt.

Bij het maken van de
onderwijsplannen merkten
we tekortkomingen in het
aanbod. De methode
Allesin1 heeft meer
mogelijkheden dan we
benutten om dit op te
lossen. En we hebben veel
additionele middelen
toegevoegd die niet
integreerden in de
methode.

Training door de uitgever.
Aanschaf extra mogelijkheden.
Vervanging van de verouderde
projecten.

Opbrengst-gericht
Passend Onderwijs
(OPO)

Passend onderwijs bieden
en planmatig volgen.

Om het aanbod beter af te
stemmen op de leerlingen
is een andere aanpak
nodig. Het OPO systeem is
hier uitermate geschikt
voor

Het maken van 2 onderwijsplannen.
Team en
Woordenschat/begrijpend lezen
directie
Het gebruiken van het schooloverzicht
middels Focus-PO
Het uitvoeren van de
schoolbesprekingen.

evaluatie Schooljaarplan (SJP) 2021–

2021

Team en
André
Toxopeus
en directie

Datum
gereed

Bewaking
Borging

1-12-2020
1-7-2021

onderwijs
plannen

Juli 2021

onderwijs
plannen

Budget
Investeri
ng
volgens
begroting

Evaluatie jan 2022

Evaluatie jun 2022

Training is geweest, daarnaast een
extra bijeenkomst vanuit
kwaliteitsbureau ter inspiratie over
tekstgebruik. Projecten zijn up to
date.
Team maakt steeds meer gebruik van
verschillende opties ter verwerking
van teksten.
Nog te doen: opening en afsluiting
projecten loopt nog niet vlekkeloos,
dit schooljaar alvast een globale
planning voor volgend schooljaar
opstellen.

Zie jan 22

Conform planning

Zie jan 22

3

De buitenschoolse
opvang van Kids2b
biedt kinderen in de
leeftijd van 4 tot en
met 12 jaar uitdagende
mogelijkheden om hun
eigen talent te
ontdekken en te
ontwikkelen. Dit doen
wij in een huiselijke
omgeving, op basis van
onze speerpunten en
samen met ouders en
samenwerkingspartners

evaluatie Schooljaarplan (SJP) 2021–

Werkvorm
Betekenisvol werken op de
BSO”.
Een aantal pm-ers van de
BSO zijn reeds geschoold in
deze werkvorm. Voor de
pm-ers die nog niet
geschoold zijn wordt deze
scholing aangeboden.

ouderbetrokkenheid
Doel is duidelijk: ouders
meer betrekken bij de BSO.
Middel is hiervoor door
meer zichtbaar te zijn voor
ouders. Laten zien wat we
allemaal doen op de BSO.
Maar ook, ouders
betrekken in de
activiteiten. Bijvoorbeeld
door hen aan het einde van
een thema uit te nodigen
op de BSO voor een spel,
een verhaal of toneelstuk,
een informatieve
ouderavond, etc.

2021

Door met uniforme thema’s
te werken kan naar buiten
toe meer aan PR gedaan
worden: posters,
activiteitenladders, FBpromotie etc.

Uniforme thema’s
Christina
Alle BSO’s gaan werken met
eenzelfde thema.
Thema’s lopen van schoolvakantie tot
schoolvakantie. In een vakantie wordt
een start gemaakt met een volgend
thema.
Afsluiting van het thema met bv een
expositie, voorstelling oid
Uitgangspunt van het aanbod zijn de
speerpunten. Iedere locatie kan zelf
bepalen op welk speerpunt de nadruk
ligt. (Dit kan bepaald worden door de
doelgroep, groepssamenstelling,
behoefte etc. ) Alle drie de
speerpunten zijn zichtbaar in de
activiteiten
Er is dagelijks een uitdagend aanbod.
Deels wordt deze aangedragen door
de werkgroep en deels door de locatie
zelf.
Samenwerking met lokale
partners
Voorbeelden hiervan zijn:
samenwerking met lokale
sportverenigingen, muziekschool,
scouting, ROC’s, etc.
Dit kan op je eigen locatie zijn of bij
de partner.
Zichtbaarheid
Door met uniforme thema’s te werken
kan naar buiten toe meer aan PR
gedaan worden: posters,
activiteitenladders, FB-promotie etc.
Actiever gebruik van ouderportaal
Konnect als middel om ouders en
kinderen te informeren vooraf, maar
ook achteraf.
Kinderparticipatie
Kinderen betrekken in het aanbod van
activiteiten. Doel is om aan te sluiten
bij de belevingswereld van de
kinderen, enthousiasme vergroten
voor de BSO en haar activiteiten.
Uitgangspunt is de werkvorm:
“betekenisvol werken op de BSO”.

31-07-2022

Jaarplan
kids2b

Exploitati
e Kids2B

4

5

6

ICT-basicly / informatie
verwerking

Natuur en buiten
Taal

Invoering nieuwe
rekenmethode.

Kinderen kunnen de juiste
informatie vinden in
teksten en media.
Leerkrachten hebben de
basis vaardigheden onder
de knie voor de ICT
toepassingen. Leerkrachten
kunnen deze vaardigheden
toepassen in het lesaanbod

Uit de analyse van de
resultaten toetsen
begrijpend lezen en ook
door de leerlingen
aangegeven in de
leesmonitor blijkt dat dit
een verbeterpunt is.
Leerkracht vaardigheden
op het terrein van digitale
geletterdheid schieten af
en toe tekort.

OPO plan begrijpend lezen /
woordenschat ontwikkelen.
Project digitale geletterdheid
Trainingen Marenland ICT
vaardigheden personeel.

*Dagelijks
buitenactiviteiten
*Gerichter aandacht voor
taalstimulatie

*Veel kinderen met
overgewicht door weinig
buiten spelen/act.
*Veel kinderen met
taalachterstand op leeftijd
van 4 jaar.
Na een half oriënteren op
de opvolger van de huidige
methode is gekozen voor
Getal&ruimte junior

Nieuw BSO plan.

Dit schooljaar is de nieuwe
rekenmethode in alle
groepen ingevoerd.

Aanjager
André
Toxopeus
Team
Directie
Basicly
Marenland
academie.

1-7-2021

Christina

31-07-2021

Onderwijs
plannen
Projectpla
n digitale
geletterdh
eid (DG)

Onderwijsplan BL is up to date.
Woordenschat is in ontwikkeling, voor
de bovenbouw geldt: Larissa en
Younes gaan de inventarisatie
omzetten tot een onderwijsplan, evt.
met hulp van Gina en André.
Voor ICT/Basicly: zie punt 5.1

Doel behaald. De visie is gereed en
teambreed geïmplementeerd. De
medewerkers zijn capabel in het
werken met de methode Basicly en
kunnen dit inzetten binnen het
onderwijsaanbod. In de praktijk is het
wel vaak een uitdaging om de tijd te
vinden om de lessen aan te bieden.
Dit betekent dat er ook in het
volgende schooljaar ruimte en tijd
gemaakt moet worden om in de
teamvergaderingen aandacht te
hebben voor Basicly om ervoor te
zorgen dat de afspraken worden
nagekomen en de lessen kunnen
worden gegeven. Dit is de
verantwoordelijkheid van de nieuwe
aanjager binnen het team en deze zal
hier dan ook zorg voor moeten dragen
in overleg met de directie

Jaarplan
kids2b

Logo 3000 integreren in piramide

Alle collega’s hebben de handleiding
van de nieuwe methode gekregen om
zich voor te bereiden. Er zijn
overgangsprogramma’s beschikbaar
die worden uitgevoerd. Er wordt
iedere maand geëvalueerd over de
voortgang.

Aanjager is Juli 2022
Henriette
Hoeksema
als reco.
Team en MT

Onderwijs
plannen
OPO

Rekenmethode wordt in alle groepen
(3 t/m 8) ingezet. Methode stelt
ambitieuze doelen, voor sommige
groepen/leerlingen is dit nog niet
haalbaar, we zijn zoekende in het
aanbod voor hen.
Voor contextsommen leren we de
“GOUD” strategie aan (gr. 5 t/m 8).
We zijn nu bezig met het inzichtelijk
maken van het automatiseringsniveau
van de leerlingen, zodat ieder
instructie kan krijgen op niveau. In
mei 2022 bespreken we dit en maken
we afspraken voor komend
schooljaar. Dit wordt geborgd in het
onderwijsplan rekenen.

Zie jan 22

Domein 3: Ondersteuning & Begeleiding
Nr

Ontwikkelpunt

evaluatie Schooljaarplan (SJP) 2021–

Doel/Resultaat
Prestatie indicator

2021

Waarom, aanleiding

Stappen/acties

Coördinatie

Datum
gereed

Bewaking
Borging

Budget

Evaluatie jan 2022

Evaluatie jun 2022

1

Invoeren
nieuw LVS
systeem (
DIA )

We hanteren voor het
leerlingvolgsysteem de DIA toetsen.

Schooljaarplan (SJP) 2021– 2021

De Diatoetsen sluiten beter
aan bij de onze doelgroep.
De toetsen zijn interactief.
Dat wil zeggen ze
moduleren als het niveau
van de leerling dat vereist.
Er hoeven dus niet steeds
andere toetsen worden
afgenomen bij niveau
verschil. En de toetsen
geven een beter beeld van
de vorderingen omdat de
taligheid van de toets bij
rekenen minder invloed
heeft

Voorbereiden van de overgang.
Scholen van de leerkrachten.
Aanschaffen van de licentie en de
documentatie en evt.
verbruiksmateriaal.

MT-IB

31-7-2022

Zorgdocu
ment.

Exploitati
e

Dit is stop gezet. De toetsen bleken
Zie jan 22
nog niet voor alle groepen gevalideerd
te zijn. Om niet met twee
verschillende systemen te moeten
werken hebben we dit uitgesteld. We
hebben de verzekering gekregen dat
het voor het schooljaar 22-23
geregeld is. Dus zullen we voor het
schooljaar 22-23 de Dia toetsen gaan
gebruiken voor het LVS.

Domein 4: Organisatie & Management
Nr

1

2

3

Ontwikkelpunt

Doel/Resultaat
Prestatie indicator

CMO plan
Bewustwording van de complexe
ondernemen/ materie.
armoede
Een pedagogisch klimaat waar
kinderen ‘gezien’ worden met
armoede problematiek.
Activering van kinderen door
ondernemerschap te benadrukken.
Niet alleen voor kinderen in een
armoede situatie.
Gedeelde aanpak met de
stakeholders: gemeente, SW&D,
besturen
Nieuwbouw
Een nieuw gebouw voor het
Kindcentrum. Een programma van
eisen is vastgesteld. Buiten de
vastgestelde normen voor nieuwbouw
moet er voldoende ruimte zijn voor
de maatschappelijke opdracht die ons
is gesteld in Delfzijl Noord.
Aansturing
Een aansturing van het kindcentrum
kindcentrum conform de notitie van KNM.
Een MT zoals nu functioneert met een
vastgesteld mandaat en budget.

Datum
gereed

Bewaking
Borging

Budget

Evaluatie jan 2022

Evaluatie jun 2022

Waarom, aanleiding

Stappen/acties

Coördinatie

We worden steeds meer
geconfronteerd met
gezinnen die rond moeten
komen van minimum- en
bijstandsuitkeringen. Vaak
is er sprake van combinatie
van verschillende
problematieken. Laag
geletterdheid, schulden
etc.

Invoeren van ondernemerschap in
ons aanbod.
Overleg met stakeholders om dit item
op de agenda te krijgen.
Samenwerking met de RUG en
Hanzehogeschool. Zie Expertmeeting
Kinderarmoede.
Uitvoering van het NPG plan

MT
Team
stakeholder
s

31-7-2021

NPG-plan

Subsidie
gemeent
e

Conform planning

Zie jan 22

Het huidige gebouw
voldoet niet volgens de
normen van
aardbevingsbestendigheid.

Het VO ( voorlopig ontwerp )
optimaliseren tot een DO (definitief
ontwerp ) en het starten van de
bouw.

Project
team
nieuwbouw
gemeente
Directie

31-07-2021

Ontwerp
Kindcentr
um Noord

Gemeent
e

Conform planning

Zie jan 22

Marenland Noordkwartier
en Kids2B hebben
afgesproken om de
aansturing van de
kindcentra af te stemmen
per locatie

Continuering van huidige praktijk.

MT
Besturen
KNM

Juli 2021

Dit is door het vertrek van de
locatieleidster eerst even gestopt. Er
is wel een betere afstemming bij de
aansluiting peuters-kleuters. Dit
proces wordt verder uitgebouwd.

Zie jan 22

Domein 5: Teamontwikkeling & Persoonlijke ontwikkeling (Scholing, Begeleiding)

Nr
1

Ontwikkelpunt
ICT-basicly

Doel/Resultaat
Prestatie indicator
De ict vaardigheden van de
medewerkers verbeteren.
Marenland heeft het gewenste
niveau bepaald wat iedere
medewerker moet bereiken
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Waarom, aanleiding

Stappen/acties

Coördinatie

Dit is het tweede jaar van
het basicly traject. We
hebben daarbij de doelen
van het eerste jaar
behaald. De coronacrisis
heeft ook een boost
gegeven in de ict
vaardigheden.

Het basicly traject jaar twee
uitvoeren. Alle medewerkers volgen
de E-module van de Marenland
academie.

Team/ mt/
Basicly/
marenland
academie
Aanjager:
André
Toxopeus

Datum
gereed
Juli 2021

Bewaking
Borging
Sjv/pop

Budget

Evaluatie jan 2022
Digitale geletterdheid (Basicly) loopt dit
schooljaar, André werkt op dit moment
aan de visie van de school. Deze zal
einde schooljaar gereed zijn. In de
meeste klassen in Basicly inmiddels
onderdeel van het vaste aanbod.

Evaluatie jun 2022
Certificaat behaald.

2.2 verantwoording NPO gelden

2.3 Evaluatie Schoolplan 19-23
3e jaar
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Evaluatie schoolplan 2019-2023

LANGETERMIJN ONTWIKKELINGEN

Beleidsvoornemens
Domein1: Onderwijs

19-20

20-21

Planning
21-22
x

Evaluatie 20-21

1

Identiteit en burgerschap

2
3

x
x

4

Effectieve instructie op maat
Planmatig handelen zorg /
klassenmanagement n.a.v. de audit.
OPO

x

x

Dit is gerealiseerd. Maar zal ook nog de komende jaren op de
planning staan

5
6

Cultuurbeleidsplan
Taal

x
x

x

7

NSA aanbod

x

x

Dit verloopt goed. De scores zijn ondanks corona
bovengemiddeld. We kunnen het effect meten van de extra
middelen die we kunnen inzetten dankzij de NPG middelen.
Dit heeft dit jaar op een laag pitje gestaan door de
beperkende regels door corona. Activiteiten waren niet meer
toegestaan.

19-20
X
x

20-21

Evaluatie 20-21

x

Dit is naar omstandigheden goed verlopen. Iedere groep
heeft een project gedaan in het kader van ondernemerschap.
Een gezamenlijk project kon wegens de corona regels.

x

Evaluatie 21-22
Er is een nieuw burgerschapsplan in
concept gereed. Dit zal het komend
schooljaar moeten worden
geïmplementeerd.

Idem

22-23
x

Evaluatie 22-23

X

x

X

8
Beleidsvoornemens
Domein 2: Ondernemerschap
1
2

CMO STAMM plan
Armoede versus ondernemerschap

Beleidsvoornemens
Domein 3: Kindcentrum ontwikkeling

Planning
21-22
x

Evaluatie 21-22
Dit is na de coronacrises weer goed
opgepakt. De projecten zijn weer hervat.

22-23
X

Planning
19-20

20-21

Evaluatie 20-21

21-22

1

Doorontwikkelen van het
kindcentrum.

x

x

X

Idem

X

2

Nieuwbouw en imago

x

x

3

Doorgaande lijn in de ontwikkeling
van de kinderen

x

x

Dit is door de bestuurlijke ontwikkelingen gestagneerd. We
werken nu toe naar de nieuwbouw. Dan zal het concept
Kindcentrum opnieuw worden bekeken en de samenwerking
met Kids2B een nieuwe vorm krijgen.
Conform de planning. September ’22 is het gebouw klaar.
We werken samen en zorgen voor verbinding met de buurt (
groen voor rood ) Schooltuintjes is daar een goed voorbeeld
van.
Conform de planning. De scores zijn bovengemiddeld. Wel
zijn de begrijpend lezen resultaten onvoldoende. Daar wordt
het schooljaar 21-22 op ingezet voor verbetering. Mede
dankzij de NPO subsidie kunnen we hier een verbeterplan
voor maken.

X

Idem. Zie ook de jaarverslagen.

x
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Evaluatie 22-23

Evaluatie 21-22

22-23

Evaluatie 22-23

Beleidsvoornemens
1

Domein 4: Personeelsbeleid
Professionalisering

2

De functiedifferentiatie

3
4

Werkverdelingsplan
Antwoord op krimp op de
arbeidsmarkt

19-20
x

20-21
x

Domein 5: Ouderbetrokkenheid
Ouderbetrokkenheid op het eigen
kind

2

Ouderbetrokkenheid preventie
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21-22
X

x

x
x

x

19-20
x

20-21
x

x

x

Beleidsvoornemens
1

Planning
Evaluatie 20-21
Dit heeft het afgelopen jaar stil gelegen. De
gesprekkencyclus is niet gevolgd. Gesprekken in teams zijn
geen goed alternatief. Wel zijn er groepsbezoeken geweest
en zijn er gesprekken gevoerd op de momenten dat de
regels dit toelieten.

Wij zijn in staat gebleken om alle reguliere beschikbare
werkplekken in te vullen. De vervanging is wel een
probleem. Diverse malen was er geen vervanging en zijn er
groepen naar huis gestuurd. We merken dat collega’s hier
graag willen werken en dat ze ook allemaal hebben
aangegeven voor het komende jaar weer bij te willen
tekenen. Marenland heeft een werkgelegenheidsplan
gemaakt met als uitgangspunt dat Marenland een
uitstekende werkgever wil zijn.
Planning
Evaluatie 20-21
Ook dit is door de corona sterk beïnvloed. Initiatieven zijn op
een laag pitje komen te staan. De taalklas voor ouders, het
voorleesproject, het project instapje voor jonge moeders. We
merken wel dat door het thuisonderwijs de contacten tussen
leerkracht en ouders zijn verbeterd. Dat geldt niet voor alle
gezinnen.
Dit jaar is het schoolmaatschappelijk werk geïntroduceerd.
We hebben een zorgteam opgezet. In dit team zit de
schoolverpleegkundige, de schoolmaatschappelijk werker, de
ib-ers en de directie. Dit heeft erg goed gefunctioneerd.

21-22
x

x

Evaluatie 21-22
Marenland en Noordkwartier ontwikkelen
gezamenlijk een nieuw systeem
gesprekkencyclus. Dit jaar hebben we daar
mee geëxperimenteerd. Komend jaar zal
dit worden ingezet als nieuw systeem
gekoppeld aan AFAS.
In het kader van de voorgenomen
besturenfusie wordt er een
nieuwfunctiebouwwerk beschreven. De
GMR van beide organisaties zullen hiervoor
instemming moeten verlenen. De
verwachting is dat dit komend schooljaar
geregeld is.

22-23
x

Evaluatie 22-23

Evaluatie 21-22
Sinds januari zijn alle beperkingen
langzamerhand opgeheven. We zien
daarmee ook de activiteiten weer toe
nemen. De taalklas is nog niet weer op
sterkte. De Antilliaanse groep daarentegen
gaat bijzonder goed.
Idem

22-23
x

Evaluatie 22-23

x

Hoofdstuk 3: Waardering belanghebbenden en betrokkenen

Conclusies en consequenties voor ons beleid

In het schooljaar 2021-2022 hebben veel activiteiten stilgelegen.
Tevredenheidsonderzoek is in juni 2021 afgenomen. Analyses en conclusies voor het beleid worden in
het begin van schooljaar 2021-2022 gemaakt en uitgevoerd.
Inspectiebezoek
In oktober 2020 is er een digitale inspectiebezoek geweest. Dit betrof een documenten onderzoek en
gesprekken met directie en IB.
Citaat van de inspecteur mevrouw Klappe:

“Ik herinner me dit onderzoek namelijk goed, omdat Kindcentrum Noord er echt uitsprong als
het gaat om een goed en helder beeld van de leerlingenpopulatie en een daarbij aansluitende
en passende kwaliteitszorg.
De focus op dat wat leerlingen nodig hebben en de vertaling naar het zicht op de
ontwikkeling van leerlingen, het aanbod en het didactisch handelen in de klas, resulteert in
prima resultaten. Met een hoge schoolweging (37) weet de school leerlingen te laten
presenteren op een niveau dat ruim boven het landelijk gemiddelde ligt (zie bijlage). Het
team maakt als geheel de beweging die nodig is om zo precies mogelijk aan te sluiten bij de
behoefte van haar leerlingenpopulatie, dit onder deskundige onderwijskundige aansturing.
Naast hetgeen er in de school en de lessen gebeurt, is er een sterke gerichtheid op
samenwerking: met ouders, maatschappelijk werk, jeugdhulp en de gemeente. Ook die
samenwerking draagt bij aan de goede resultaten, maar tevens aan de brede ontwikkeling
van leerlingen. Kindcentrum Noord laat zien dat de behoefte van de leerlingenpopulatie als
vertrekpunt en een gedegen kwaliteitszorg die daarop aansluit, een positieve uitwerking
kunnen hebben op de ontwikkeling van leerlingen, in het bijzonder leerlingen die de school
écht nodig hebben om hun talenten tot bloei te laten komen.”

Schooljaarplan (SJP) 2021– 2021

Samenvatting uitkomst ouderenquête juni 2021
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