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Evaluatie projecten 

Ontwikkelen 
Onderwijs  |  Alle kansen voor ieder kind // Onderwijsontwikkeling 

Actief en betrokken onderwijs 

Aanleiding voor dit project 
Op 't Span werken wij met acht groepen en hebben we de beschikking over acht lokalen en ruime 
gangen om in te werken. De ruimten zijn voornamelijk gevuld met tafels en stoelen, er is weinig 
ruimte voor leerlingen om te bewegen, te bouwen en samen te werken. Voor leerkrachten is er 
weinig ruimte om in kleine groepen te werken. Bij het team van 't Span bestaat de behoefte om de 
ruimtes op de school anders in te richten. 
 
Tijdsplanning 

augustus Jaarplanning opstellen Actief en Betrokken 

 De jaarplanning is opgesteld. Bij drie bijeenkomsten wordt er tussentijds geëvalueerd 
over de betrokkenheid van de leerlingen, good practice, stimulerende en belemmerende 
factoren.  
Bij de laatste bijeenkomst worden ook vervolgstappen in kaart gebracht. 

  
septembe
r 

Ondersteuning bieden aan collega's bij inrichten lokaal Actief en Betrokken 

 Collega's geholpen bij het opzetten en uitvoeren van een circuit waarbij bewegende 
activiteiten en een actieve instructie centraal staan. 

  
oktober Teamoverleg: Tussentijdse evaluatie Team 't Span 

 De ingeruimde tijd bleek niet te passen bij het aanbod van de projectgroep Actief & 
Betrokken. Er was veel tijd over. 
 
Bij de verschillende onderdelen voor het creëren van betrokken leerlingen kwam de 
woorden 'in gesprek met de leerling' zeer vaak naar voren. Dit is voor projectgroep Actief 
& Betrokken een duidelijk signaal. Het uitwerken van de verschillende onderdelen lijkt 
niet passend. Er is meer behoefte aan het neerzetten van een duidelijk beleid mbt 
kindgesprekken.  
 
De rest van het schooljaar zal het kindgesprek centraal staan in de geplande 
overlegmomenten. 

  
oktober Voorbereiden en evalueren teamoverleg Actief en Betrokken 

 We hebben het gehad over betrokkenheid in het onderwijs, de Leuvense 
betrokkenheidsschaal kwam naar voren. Om betrokkenheid in het onderwijs, in het team 
bespreekbaar te maken hebben we een activiteit bedacht voor op de studiedag.  
 
Collega’s van ‘t Span, bespreken met elkaar 7 onderwerpen die betrokkenheid in het 
onderwijs verhogen. Dit doen ze door middel van een actieve werkvorm, aan de hand van 
3 vragen: Wat betekent dit voor jou? Wat betekent dit voor het kind? Wat betekent dit 
voor de school?  
 
De 7 onderwerpen zijn: 
 
1 Werken aan een positief leerklimaat  
2 Afstemming op de mogelijkheden van elk kind 
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3 Werkelijkheidsnabijheid 
4 Leerling-activiteit 
5 Expressie 
6 Samen leren 
7 Leerling initiatief 
 
Werkvorm: In een tweetal heb je een wandelend gesprek over 1 van de 7 onderwerpen, 
vult op een Post-it iets in en kiest daarna een volgend onderwerp.  
 
In de volgende bijeenkomsten van actief en betrokken wordt steeds één onderwerp 
uitgediept. We koppelen dan terug naar deze studiedag aan het begin van zo’n 
bijeenkomst. Wat dachten we toen over dit onderwerp? 

  
januari Teamoverleg: Tweede tussentijdse evaluatie Team 't Span 

 Het team heeft aangegeven zich competent te voelen in het creëren van een open sfeer 
(scoort zichzelf gemiddeld 4 van de 5).  
Daarnaast geven zij aan dat zij zich groeiend voelen in: 

• vragen stellen - doorvragen 

• eigenaarschap bij de leerling creëren 

• doelen stellen 

• feedback geven 

• verslaglegging  

• tijdsmanagement 
 
Het team scoort zich gemiddeld 3 van de 5. 
Bovenstaande onderdelen komen terug op volgende teamoverleggen, waarbij theorie, 
verdieping, ervaringen en afspraken aan bod komen. 
 
Op het gebied van vragen stellen - doorvragen heeft het team gebruikt gemaakt van 
elkaars kennis, ervaring en talenten door elkaar te bevragen en elkaars vragen te zien. 
Hier is een vervolgopdracht uitgekomen waar de teamleden mee gaan experimenteren. 
 
Het team heeft daarnaast een opzet gemaakt om de gesprekken in een tijdlijn 
(schooljaar) te plaatsen.  

  
januari Voorbereiden en evalueren teamoverleg Actief en Betrokken 

 De projectgroep heeft doelen vastgesteld voor het teamoverleg op 27-01-2022. 

• delen van ervaringen (terugkoppeling van huiswerkopdracht) 
o binnen- en buitenkring (vragensteller/verteller) 

▪ Wat heeft je verwonderd tijdens/na het gesprek? 
▪ Wat heeft het jou en/of het kind opgeleverd? 
▪ Wat vond je nog niet makkelijk? 

o Wat moet er nog centraal gedeeld worden? 
 

• inzichtelijk krijgen verschillende vormen van gesprek en verschillende vragen 
(mentimeter) (Kelly maakt de mentimeter) 

o Welbevinden - leren 
o Welke vragen passen er bij een gesprek over het welbevinden van de 

leerling? 
o Welke vragen passen er bij een leergesprek? 

• opzetten tijdlijn (Miranda maakt de tijdlijn) 
o wanneer voeren we welke gesprekken en met wie? 
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▪ startgesprek 
▪ eindgesprek 
▪ leergesprek 
▪ welbevinden 
▪ resultaat 

  
februari Voorbereiden en evalueren teamoverleg Actief en Betrokken 

 We hebben in het team geconstateerd dat de huidige planning m.b.t.rapportgesprekken 
niet voldoet met hetgeen wij in het schooljaar 2022 en 2023 van plan zijn als het gaat om 
de kind / oudergesprekken een impuls te geven, waardoor wij de betrokkenheid van 
ouder en kind willen vergroten. De WG heeft de opdracht meegekregen om met de input 
van het team een de soorten kindgesprekken in de tijd weg te zetten. 

  
maart Teamoverleg: tussentijdse evaluatie Team 't Span 

 WG bijeenkomst. Planning voor volgend schooljaar gemaakt incl. het "soort" gesprek. 
Gespreksmogelijkheden zijn: betrokkenheid, welbevinden, resultaat gesprekken, 
doelgesprekken en evaluatie/feedback gesprekken. Volgend schooljaar schooljaar gaan 
we deze thema's verder uitdiepen. 

  
april Teamoverleg: Tussentijdse evaluatie Team 't Span 

 De planning voor volgend schooljaar is akkoord, evenals het type gesprek. Dit is in het 
jaarschema 2022 - 2023 geborgd. 

  
april Voorbereiden en evalueren teamoverleg Actief en Betrokken 

 actief-en-betrokken-19-april 
  
mei Teamoverleg: Vervolgstappen bespreken Team 't Span 

 GertJan gaat met Onderwijs Maak je Samen in gesprek om een scholing op maat te 
krijgen. Er is genoeg interesse, moet wel praktisch zijn. 

  
mei Voorbereiden en evalueren teamoverleg Actief en Betrokken 

 Verdieping van kindgesprekken:  
 
https://academie.onderwijsmaakjesamen.nl/academie/kindgesprekken 
https://www.onderwijsmaakjesamen.nl/uploads/2020/01/Download_LeergesprekkenMa
trix.pdf 

• Teamscholing of specialist? 

• Opdracht aan A & B matrix maken? 

• Boek bestellen? 
 

  
juni Jaarevaluatie Actief en Betrokken 
  
Meetbare resultaten 
In drie groepen is zichtbaar wat de gewenste manier van werken is. Gemiddeld werken de leerlingen 
50% van de tijd actief en betrokken. 
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
De gedachten bij actief en betrokken gingen binnen deze werkgroep aanvankelijk over het actief 
krijgen van kinderen, door bewegend leren en flexibele werkplekken. Hierbij hebben we meubilair 
uitgeprobeerd om dit te kunnen realiseren. Binnen deze werkgroep zijn we dit jaar meer ingezoomd 
op betrokkenheid, door het voeren van kindgesprekken. Het doel wat we beschreven hebben is op 
dit moment niet meetbaar.  
 
Uiteindelijk gewenste situatie 

https://login.schoolmonitor.nl/project/9A6F1EEB-5934-7CAE-18C5-F5A9A54F5705/1532/actief-en-betrokken-19-april.docx
https://academie.onderwijsmaakjesamen.nl/academie/kindgesprekken
https://academie.onderwijsmaakjesamen.nl/academie/kindgesprekken
https://www.onderwijsmaakjesamen.nl/uploads/2020/01/Download_LeergesprekkenMatrix.pdf
https://www.onderwijsmaakjesamen.nl/uploads/2020/01/Download_LeergesprekkenMatrix.pdf
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Flexibele werkplekken/bewegend leren in en om de school. 
Meer betrokken leerlingen, leeraanbod dat aansluit bij de behoeftes van de leerlingen, zodat het 
aanbod beter beklijft. 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
Achteraf gezien was het thema bewegend leren en het behalen van meer beweeg rendement aan de 
hand van flexibel meubilair een niet realistisch doel. Een meer dynamische omgeving zit niet alleen in 
meubilair maar ook in de mensen zelf. Met name de betrokkenheid van kinderen door met hen in 
gesprek te gaan vinden we van een hogere prioriteit. Er is een planning voor de hele school gemaakt 
om het een belangrijke plek in ons onderwijs te geven. We hebben gemerkt dat de leerkrachten het 
belang van deze gesprekken weten te waarderen en dat is een mooie aanloop voor het nieuwe 
schooljaar. 
 

Implementeren 
Onderwijs  |  Alle kansen voor ieder kind // Onderwijsontwikkeling 

Kunst en Cultuur 

Aanleiding voor dit project 
Door een medewerker van Cultuur met Kwaliteit (CMK) zijn wij benaderd om het traject CMK3 te 
volgen. Dit sluit aan bij de fase waarin het cultuuronderwijs op 't Span op dit moment georganiseerd 
is. CMK is onze partner en begeleidt ons bij het creatieve proces. De medewerkers coachen 
leerkrachten om inzicht te krijgen in hoe we Cultuur meer kunnen integreren in het onderwijs op 't 
Span. Zij helpen ook mee om dit uit te voeren in de klas. Daarnaast willen we de samenwerking met 
diverse Culturele instellingen/verenigingen uit de buurt versteken. We willen dat de leerlingen op 't 
Span op meerdere manieren in aanraking komen met de verschillende kunstvormen en culturele 
disciplines. Cultuur willen we integreren in de thema's en in de Wereldoriënterende vakken. Ieder 
kind krijgt hierbij de kans om zich te verdiepen en hun kennis te verbreden. 
 
Tijdsplanning 

augustus Jaarplanning opstellen Kunst en Cultuur 

 Op de vergadering hebben we besproken wat we aan cultuur gaan doen dit jaar. We 
bezoeken een voorstelling, hebben het project CMK3, geven extra aandacht aan drama 
tijdens de Kinderboekenweek. We blijven wekelijks de lessen van 123zing geven.  

  
september Bezoek aan voorstelling in theater Team 't Span 

 De hele school heeft genoten van een spannende en leerzame voorstelling die past bij 
de Kinderboekenweek, thema beroepen. Alle kinderen zijn in een echt theater geweest! 

  
september Contact met de kunstenaar Kunst en Cultuur 

 In het team hebben we het CMK3 project besproken. Beeldend kunstenaar Willeke is 
langs geweest om met de leerkrachten van de onderbouw te praten. Zij gaat in gesprek 
met iedereen om te inventariseren welke vragen er zijn. Hoe geef je een beeldende les? 
Wat heb je daar voor nodig? Wat weet je al van het creatieve proces? Ook kan ze een 
voorbeeldles geven in de klas. Willeke houdt de uren bij en onderhoud het contact met 
iedereen. 

  
oktober Overleg Cultuur tijdens studiedag, bijpraten huidige zaken Kunst en Cultuur 

 We hebben besproken hoe het project CMK3 verloopt. Ook hebben we het 
theaterbezoek geëvalueerd. 

  
januari Overleg Cultuur tijdens vergadering, bijpraten Kunst en Cultuur 

 We hebben de vragen die we aan Willeke hebben gesteld behandeld. Deze zijn terug te 
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lezen in de notulen. Ook hebben we het over het budget gehad. Iedere klas heeft 
budget om een uitstapje te maken. 

  
juni Jaarevaluatie Kunst en Cultuur 

 Tijdens de studiedag gaan we evalueren hoe het CMK3 project is verlopen met de 
onderbouw. Volgend schooljaar is de bovenbouw aan de beurt. 
Na de zomer gaan we vanaf het begin inplannen welke uitjes/musea/voorstellingen leuk 
zijn om te koppelen aan de schoolthema's. 

  
Meetbare resultaten 
Tijdens het uitwerken van de thema's wordt de gewenste manier van werken zichtbaar. 
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
Alle doelen die we dit jaar hebben gepland zijn behaald.  
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Cultuur heeft dan een vaste plek tijdens de thema's en kan ingezet worden tijdens andere vakken. 
Daarnaast wordt tijdens het thematisch werken vooral gekeken naar het proces dat de leerlingen 
doormaken in plaats van de focus te leggen op het eindresultaat. 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
Hier zijn we volop mee bezig en is een mooi proces waar we aan werken.  
 

Verbeteren 
Onderwijs  |  Alle kansen voor ieder kind // Onderwijsontwikkeling 

Wereldoriëntatie 

Aanleiding voor dit project 
Om leerlingen meer te betrekken bij het onderwijs en hun motivatie om te leren te verhogen bieden 
wij de doelen op het gebied van wereldoriëntatie op de OOL (Onderzoekend & Ontwerpend leren) 
manier aan. Via een kerndoelenregistratie werd in alle groepen bijgehouden aan welke doelen 
gewerkt was. Dit project werd opgezet omdat er nog twijfel was bij het team is of deze manier van 
werken kerndoelen dekkend is. Nu er gestart wordt met het werken met Blink Geïntegreerd valt deze 
twijfel weg en heeft het team meer verdieping nodig voor het formatief toetsen en het zichtbaar 
maken van het leerproces van de leerlingen. 
 
Tijdsplanning 

augustus Jaarplanning opstellen Wereldoriëntatie 

 We hebben afgesproken om dit jaar te starten met eigen thema en daarna vier Blink 
thema's. 
We volgen bij Blink de A thema's. 

  
augustus Webinar formatief toetsen Wereldoriëntatie 

 We hebben een webinar over formatief toetsen gevolgd.  
  
september Teamoverleg: Uitwisseling webinar formatief toetsen Team 't Span 

 Tijdens de vergadering hebben Leonie en Ester verteld over het webinar wat ze gevolgd 
hebben. Uitgelegd wat Formatief toetsen in houdt. 

  
oktober Teamoverleg: formatief/summatief toetsen + praktijkopdracht Team 't Span 

 Ester en Leonie hebben verteld over formatief toetsen en een opdracht meegegeven 
voor 6 december. "Iedereen kijkt in zijn klas wat hij / zij al doet over formatief toetsen." 
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oktober Voorbereiden en evalueren teamoverleg Wereldoriëntatie 

 Uitleg veranderplan en formatief toetsen: doel-toets-gevolg. 
 
Meer info bij Leonie/Ester of CPS 
 
Opdracht:  
1 praktijk.vb ‘onbewust’ formatief toetsen → 6 dec 
 
Leonie zet het veranderplan in de gedeelde drive → TWOP 

  
december Teamoverleg: formatief/summatief toetsen praktijkopdracht/Blink Team 't Span 

 16 december 2021; vergadering ging niet door ivm lockdown. 
 
Hier ook besloten om Formatief toetsen uit te stellen omdat we Blink eerst goed in de 
vingers moeten en willen hebben. 

  
december Voorbereiden en evalueren teamoverleg Wereldoriëntatie 

 Teamvergadering voorbereid; 
- Hoe is het 1e thema van Blink geïntegreerd verlopen? 
- Wat hebben we nodig om het 2e thema te gaan draaien? 
 
Formatief en summatief toetsen: 
- Bespreken huiswerkopdracht 

  
februari Studiedag: Formatief/summatief toetsen + themaontwerpschema Team 't Span 

 Als werkgroep hebben we besloten om verder te gaan met het integreren van Blink, dit 
nav. de starttraining van Blink geïntegreerd (20 januari 2022). 
Hier kregen we tips / ideeën om verder te gaan met de groei in vaardigheden van 
kinderen. 
- Hoe kunnen we de vaardigheden per kind in beeld brengen en gebruiken in / op het  
 rapport / portfolio. 
- Blijven we alle 5 de thema's van Blink geïntegreerd per jaar volgen of gaan we keuzes  
 maken en goed letten op de kerndoelen. 
- Als we Blink gaan volgen, vervalt dan het thema ontwerpschema? Hoe doen we het 
dan  
 met de evaluaties? 

  
februari Voorbereiden en evalueren studiedag Wereldoriëntatie 

 Op de studiedag was er geen tijd voor Wereldoriëntatie. Dus geen voorbereiding nodig 
geweest. 

  
mar - apr Vaardigheidslijsten Wereldoriëntatie 

 De werkgroep heeft een vaardigheidslijst gemaakt, op 1 A4tje. 
Deze aankruisen per jaargroep, de aangeboden vaardigheden (vanuit Blink) 
 
https://docs.google.com/document/d/1dFYD13_V_XJr_vzr-
mvOGvfWA9JyV7OfzPTuvVkOV7I/edit 
 
Maryanne (groep 7) en Leonie (groep 7/8) gaan dit met het thema uitproberen. 

  
mei Vaardigheidslijsten Wereldoriëntatie 

 11 mei teamvergadering. 
Maryanne en Leonie gaan in het komende project de 2 vaardigheidslijsten met kinderen 
invullen en kijken hoe het reilt en zeilt. 
 

https://docs.google.com/document/d/1dFYD13_V_XJr_vzr-mvOGvfWA9JyV7OfzPTuvVkOV7I/edit
https://docs.google.com/document/d/1dFYD13_V_XJr_vzr-mvOGvfWA9JyV7OfzPTuvVkOV7I/edit
https://docs.google.com/document/d/1dFYD13_V_XJr_vzr-mvOGvfWA9JyV7OfzPTuvVkOV7I/edit
https://docs.google.com/document/d/1dFYD13_V_XJr_vzr-mvOGvfWA9JyV7OfzPTuvVkOV7I/edit
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De werkgroep heeft een A4tje gemaakt met daarop alle vaardigheden die je bij Blink 
kunt aanbieden. Op dit A4tje gaan we per groep aankruisen welke vaardigheden er 
aangeboden zijn bij de jaargroep. Deze staat in de gedeelde drives --> groep --> map 
registratie kerndoelen / vaardigheden. 
Onder het A4tje staan links die de uitleg geven over de vaardigheden, voor kinderen. 
Deze moeten de kinderen zelfstandig kunnen doorlopen. 
 
Maryanne en Leonie geven uitleg over hoe het heeft gewerkt en hoe ze het hebben 
ingevuld. 
Het is handig om de beginsituatie van een kind te bepalen. Aan het eind van het thema 
kan het kind het weer invullen. Hier staan dan ook steeds de volgende fase in. Dit geeft 
ons als leerkracht ook overzicht wat de volgende stap moet / kan zijn. 
Aan het eind moeten we de papieren versie van de evaluatie innemen, dit stoppen we 
per kind in een snelhechter. Dit wordt dan een soort portfolio. Als de vaardigheid dan 
nog een keer aan bod komen, kunnen ze op dat formulier weer verder. Dit mapje gaat 
dan jaarlijks mee naar de volgende groep. 
Moeten we de vaardigheden gaan nummeren zodat het makkelijker is op te zoeken? 
Willen we dit op papier houden of digitaal gaan doen? En hoe en waar dan op te slaan? 
 
We hebben nu ook besloten dat we de registratie van de kerndoelen nu niet meer 
invullen. Dit omdat Blink kerndoeldekkend is. 
Voor de groepen 1/2 staan de doelen in het thema ontwerpschema. 

  
juni Jaarevaluatie Wereldoriëntatie 

 We gaan volgend jaar weer door met de thema's van Blink, dan de B versie. Wel goed 
kijken hoeveel thema's we gaan doen? Want 4 of 5 is erg veel. Op de studiedag van 7 
juni kiezen we de thema's voor volgend schooljaar 2022 - 2023. 
De thema´s voor volgend schooljaar vanuit versie B zijn; 
- Een groene wereld (thema 1) / Gi-Ga Groen (KBW) → start 19 september, eind 18 
november (beeldende kunst) 
- Slimme communicatie (Thema 2) → start 9 jan, eind 24 feb. (media / audiovisueel) 
- Wereldse kwesties (Thema 3) → start 20 maart, eind 17 mei 

  
juni Teamoverleg: Formatief/summatief toetsen + 

themaontwerpschema/Blink 
Team 't Span 

 Formatief toetsen; Dit laten we nog even zitten. 
 
Komend schooljaar staat op de planning hoe we de resultaten in beeld kunnen krijgen. 
Willen we dit met een veranderd rapport of portfolio? 

  
juni Voorbereiden en evalueren teamoverleg Wereldoriëntatie 

 In dit schooljaar hebben we voor het eerst gewerkt met Blink geïntegreerd. We hebben 
4 thema´s van Blink A uitgeprobeerd. Dit is goed bevallen. We merken wel dat er best 
tijd in gaat zitten en dat 6 weken te kort is. Ook gemerkt dat 4 thema´s te veel is en dat 
we dat volgend jaar minder moeten doen, zodat er ook tijd en ruimte over blijft om in de 
klas nog spelende 'projecten' te draaien. 
 
Het informatief toetsen is opgestart, maar hebben we uitgesteld om meer uit de 
methode wilde halen. We kregen tijdens de starttraining ook een lijst te zien, hierin 
werden alle vaardigheden die Blink aanbiedt genoemd. 
Hier zijn we verder op in gegaan en een overzicht gemaakt met de vaardigheden. Dit 
zodat we kunnen bijhouden in welke groep welke vaardigheid wordt aangeboden. 
Voor volgend schooljaar gaan we aan de slag met de visie en missie van ´t Span, dan 
nemen we mee hoe we de aangeboden stof kunnen ´toetsen´ / meten. Moeten we een 
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ander rapport of een portfolio, enz. 
  
Meetbare resultaten 
Geregistreerde doelen en uitgewerkte en geëvalueerde thema planningen. 
Formatieve toetsing maakt het leerproces van de leerlingen zichtbaar. 
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
Blink geïntegreerd bevalt goed, is wel veel en we moeten een selectie gaan maken van het aantal 
thema´s die we per jaar gaan doen. 
Het onderzoeken van de onderzoeksvragen die de kinderen stellen vraagt meer tijd dan we hadden 
verwacht. Komt dit omdat we, leerkrachten en leerlingen er aan moeten wennen? Of is dit steeds 
zo? 
Willen minimaal wel zo´n 8 weken met een thema bezig zijn. 
 
De kerndoelenregistratie hield voor ons bij aan welke kerndoelen we als school aan gewerkt hebben. 
Omdat we Blink geïntegreerd doen / volgen zijn we kerndoeldekkend bezig. Hier stoppen we nu mee. 
Ook het invullen van een thema-ontwerpschema is onnodig omdat Blink het heel overzichtelijk, 
duidelijk en uitgebreid heeft uitgewerkt. 
 
Wel hebben we n.a.v. de starttraining een registratieformulier gemaakt, dit zodat we overzicht 
krijgen in welke groep welke vaardigheden zijn aangeboden. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
In de gewenste situatie geven leerlingen en leerkrachten op een onderzoekende en ontwerpende 
manier invulling aan aan de thema's. De leerlingen blijven nieuwsgierig en zijn betrokken bij hun 
eigen leerproces. Er vindt formatieve toetsing plaats en het leerproces van de leerlingen is zichtbaar, 
door het inzetten van de vaardigheidskaarten van Blink geïntegreerd. Deze vaardigheidskaarten 
willen we in een portfolio / rapport in beeld brengen, zodat we samen met de leerlingen hun 
vorderingen kunnen volgen per vaardigheid.  
De 21e eeuwse vaardigheden van de leerlingen en leerkrachten worden ingezet. 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
De leerkrachten werken met Blink geïntegreerd. In het schooljaar 2021 - 2022 hebben we alle 5 de 
thema´s van de serie A gedaan.We kwamen erachter dat 5 erg veel is en dat er weinig ruimte / tijd 
overblijft om andere thema´s / projecten te draaien. In het schooljaar 2022 - 2023 gaan we 3 thema´s 
draaien van de serie B van Blink. De kinderen zijn betrokken bij de thema´s, zijn nieuwsgierig en 
onderzoeken de onderwerpen. 
We hebben in het schooljaar 2021-2022 een overzicht gemaakt van alle vaardigheden die Blink 
aanbiedt. Dit zodat we niet alleen met onderzoekend leren bezig zijn maar ook een ´leerlijn´ van de 
vaardigheden en we daar de kinderen ook stappen mee verder kunnen helpen. Elk thema worden er 
2 vaardigheden centraal gesteld, de kinderen schalen zelf in waar ze bij die vaardigheid in staan en 
dan kunnen we zo naar de volgende stap toe werken. Aan het eind schalen ze zich weer in en dan 
kijken of ze er meer van weten. 
 

Implementeren 
Onderwijs  |  Alle kansen voor ieder kind // Onderwijskwaliteit 

Goed gelezen! 

Aanleiding voor dit project 
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Op het gebied van technisch lezen en begrijpend lezen laten de opbrengsten geen stijgende lijn zien 
en wordt er gewerkt met verouderde methoden. Er is onderzoek nodig naar de effectiviteit van de 
huidige technisch leesmethode en naar een nieuwe, meer geïntegreerde, manier van werken op het 
gebied van begrijpend lezen. 
 
Tijdsplanning 

augustus Aanvragen licenties Goed gelezen! 

 De licenties zijn aangevraagd op donderdag 19 augustus via de Rolfgroep. 
  
augustus Jaarplanning opstellen Goed gelezen! 

 29 september 2021 
26 oktober 2021 
15 februari 2022 
19 april 2022 
30 juni 2022 

  
september Teamoverleg Kinderboekenweek + Blink Lezen Team 't Span 

 Besproken in teamoverleg. 
  
september Voorbereiden teamoverleg Kinderboekenweek + Blink Goed gelezen! 

 Team meegenomen en enthousiast gemaakt over de kinderboekenweek.  
Bestelling Blink Lezen liet op zich wachten. 
Overzicht gemaakt van de thema's voor de verschillende groepen, dit schema is gedeeld 
met alle leerkrachten 

  
oktober Teamoverleg Blink Lezen Team 't Span 

 Blink Lezen verloopt nog niet vlekkeloos. Materialen zijn nog niet geleverd. Groep 7/8 
kon nog niet meedoen vanwege het ontbreken van materialen, de materialen waren 
nog niet uitgebracht.  

  
oktober Voorbereiden teamoverleg Goed gelezen! 

 Voorbereiden teamoverleg. 
Bestelling nog niet geleverd.  
Projectgroep Goed Gelezen heeft zich bezig gehouden met contact met de Rolf groep en 
het leveren en uitzoeken van de bestelling. 

  
februari Analyse toetsresulaten BL+TL Team 't Span 

 De resultaten op de Cito begrijpend lezen zijn matig. De resultaten zijn zeer wisselend.  
Interventies:  
-Methode Blink Lezen wordt ingezet met ondersteuning van close-reading. 
-Methode Blink Lezen wordt verder onderzocht door de werkgroep en leerkrachten, is 
dit wel de juiste methode voor onze populatie en leerkrachten? 
-Inzetten op nauwkeurig lezen, zelf leren vragen stellen bij teksten,  
-Onderwijsassistent inzetten voor extra ondersteuning en verwerking in kleine groepen.  
-Nader onderzoek, hoe kunnen de resultaten zo tegenvallen en individuele leerlingen 
achteruit zijn gegaan? 
-Methode wordt ingezet zoals bedoeld. 
 
Standaard wordt Cito leestechniek en tempo afgenomen in groep 4 t/m 8. 
Deze Cito ronde hebben leerkrachten zelf gekozen voor wat zij gingen afnemen. Aantal 
groepen DMT en aantal groepen leestechniek en tempo. Over leestechniek en tempo is 
het team niet te spreken.  
De resultaten zijn wisselend, DMT gaat redelijk. Leestechniek en tempo niet, veel 
kinderen gokken. 
Afgesproken eind van het jaar alle groepen DMT en eventueel AVI bij uitval op DMT. 
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februari Voorbereiden studiedag BL+TL Goed gelezen! 

 geen bijzonderheden.  
  
april Teamoverleg Blink Lezen Team 't Span 

 De methode omvat heel veel inhoud. Is nog steeds in ontwikkeling. Materialen waren 
nog niet altijd allemaal aanwezig/op orde. Komend thema wordt uitgevoerd zoals 
bedoeld. 
De vragen die nog niet beantwoord zijn: 
-welke thema's draaien we volgend schooljaar? 
-Welke materialen gaan we gebruiken? (digitaal/papier) 
-Volgend schooljaar eerste 2 thema's draaien zoals de methode is bedoeld, inclusief alle 
materialen. 

  
april Voorbereiden teamoverleg Blink Lezen Goed gelezen! 

 Gedaan. 
  
juni Analyse en evaluatie toetsresultaten BL+TL Team 't Span 

 Cito begrijpend lezen is in groep 4 t/m 7 afgenomen. 
De resultaten liggen ver onder landelijk gemiddelde, er is geen stijgende lijn zichtbaar.  
De methode Blink Lezen is wisselend ingezet en zeer leerkracht afhankelijk.  
Het blijkt dat Blink Lezen (nog) niet aansluit bij onze manier van werken, waardoor er 
volgend schooljaar niet meer met Blink Lezen zal worden gewerkt.  
 
Cito DMT is in groep 3 t/m 7 afgenomen. 
De resultaten liggen ver onder het landelijk gemiddelde. 
Deze afname wordt gezien als nulmeting voor volgend schooljaar omdat voor de eerste 
keer in jaren alle kinderen de DMT hebben gedaan. 
Voorgaande jaren werd Cito leestechniek en tempo afgenomen.  
Het lezen is dit jaar minimaal van de grond gekomen door de methode Blink Lezen. 
In alle groepen is de methode wisselend ingezet. 
 
Groep 3 volgt VLL.  

  
juni Jaarevaluatie Goed gelezen! 

 Het invoeren van de methode Blink Lezen is moeizaam verlopen. Aan het begin van het 
schooljaar waren de materialen niet aanwezig of onvoldoende aanwezig om te methode 
goed in te zetten. De methode was nog niet ontwikkeld voor alle groepen, waardoor 
groepen een ander leerjaar moesten gaan volgen in de methode.  
Corona, thuisonderwijs en quarantaine hebben er toe bijgedragen dat kinderen 
wisselend op school aanwezig waren en dus niet optimaal van de methode/lesstof 
hebben kunnen profiteren.  
 
Vanaf mei is de methode ingezet zoals is bedoeld.  

  
juni Voorbereiden studiedag BL+TL Goed gelezen! 

 Op de teamvergadering van 31 mei is Blink Lezen besproken. 
Vragen die nog open staan: 
-Wat is er mogelijk qua aanschaf, hele pakket of losse onderdelen? 
-Welke thema's sluiten aan bij WO? 
-Gaan we verder met Blink Lezen volgens methode? 
 
Het nieuwe schooljaar wordt er niet meer met Blink Lezen gewerkt. De methode is nog 
niet volledig ontwikkeld, waardoor het niet aansluit bij de thema's die wij volgend 
schooljaar gaan doen. Tevens moet de gehele methode aangeschaft worden (5 
thema's), terwijl wij geen 5 thema's gaan draaien. 
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In het schooljaar 2022-2023 wordt Nieuwsbegrip ingezet.  

  
Meetbare resultaten 
De leerlingen op 't Span hebben merkbaar plezier in lezen en de resultaten op het gebied van 
technisch lezen laten een stijgende lijn zien. 
De resultaten op het gebied van begrijpend lezen laten een stijgende lijn zien. 
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
De kinderen beleven meer plezier aan het lezen. De nieuwe leesboeken slaan aan bij de kinderen, er 
wordt positieve feedback gegeven door de kinderen aan de leerkracht. De verschillende soorten 
boeken zijn in trek.  
 
Cito begrijpend lezen is in januari afgenomen. De resultaten laten nog geen stijgende lijn zien.  
Dit is ook geen haalbaar gegeven gezien het thuisonderwijs de afgelopen 2 jaar en de wisseling van 
de methode.  
De methode is minder meetbaar, er zijn geen toetsen aanwezig.  
 
Over 2 jaar zal moeten blijken of de resultaten groeien.  
 
In januari/februari is Cito leestechniek/tempo en/of DMT en/of AVI afgenomen. Iedere groep heeft 
een eigen toets afgenomen, sommige groepen dubbel. De leesresultaten zijn over het algemeen op 
niveau. 
In juni wordt Cito DMT afgenomen in groep 3 t/m 7.  
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Het technisch leesonderwijs op 't Span is eenduidig, kent een doorgaande lijn en de toetsresultaten 
laten een stijgende lijn zien. 
Het begrijpend leesonderwijs is geïntegreerd in alle vakken. De nieuwe methodiek wordt 
breedgedragen door het team en het team is geschoold om volgens de methodiek te werken. De 
resultaten op het gebied van begrijpend lezen laten een stijgende lijn zien. 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
Technisch lezen is op niveau, afgelopen schooljaar zijn er diverse afnames geweest van diverse Cito 
toetsen. Er is nog geen doorgaande lijn aanwezig mbt toetsen. 
Volgend schooljaar wordt IEP afgenomen en wordt de methode Blink Lezen verder geïntegreerd.  
Over 2 jaar zal moeten blijken of de resultaten op niveau blijven en wellicht groeien.  
 
Voor begrijpend lezen is een doorgaande lijn aanwezig mbt het afnemen van Cito toetsen. Het team 
is afgelopen schooljaar geschoold in Blink Lezen en heeft verschillende webinars gevolgd. Volgend 
schooljaar wordt de Cito vervangen door IEP.  
De methode Blink Lezen komt te vervallen, Nieuwsbegrip komt er voor in de plaats.  
Over 2 jaar zal moeten blijken of de resultaten een stijgende lijn laten zien. 
 

Ontwikkelen 
Onderwijs  |  Alle kansen voor ieder kind // Onderwijskwaliteit 

Kwaliteitsimpuls taalonderwijs onderbouw ‘t Span 

Aanleiding voor dit project 
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Inzetten op verbetering van aanbod, didactiek en doorgaande lijn op het gebied van 
taal/woordenschat in de groepen 1, 2 en 3.  
 
Tijdsplanning 

augustus In samenwerking met een expert van de OBD wordt het project 
opgezet en een jaarplanning gemaakt. 

Kwaliteitsimpuls onderbouw 

 Startvergadering 19 augustus. 
Susanne heeft kennisgemaakt met de leerkrachten van groep 1/2/3.  
Verkennend en oriënterend gesprek, wat leeft er, wat gaat er goed en waar zitten 
knelpunten die de leerkrachten willen aanpakken. 
 
Data bijeenkomsten zijn besproken.  
Zijn ingepland in teamvergaderingen, zie overzicht teamvergadering 

  
septemb
er 

Observaties in de groep Kwaliteitsimpuls onderbouw 

 Susanne is in de groepen 1/2 en 3 wezen kijken en overleg gehad wat we gaan aanpakken 
en gaan verder ontwikkelen 

  
oktober Bijeenkomsten leerkrachten 1/2 en 3  Kwaliteitsimpuls onderbouw 

 Met groep 1/2 op 27 oktober overleg gehad 
  
novembe
r 

Bijeenkomsten leerkrachten 1/2 en 3 Kwaliteitsimpuls onderbouw 

 3 november overleg met leerkrachten groep 3, hoe spel verder implementeren tijdens 
werktijd, hoe inzichtelijk maken van de stappen / groei in het thema. 
 
 
16 november--> tussenevaluatie Susanne OBD en Yvonne 

  
decembe
r 

Bijeenkomsten leerkrachten 1/2 en 3 Kwaliteitsimpuls onderbouw 

 Groep 3; bijeenkomst 8 december. 
- terugkoppeling van thema van Blink; gezellige tradities. 
 Goede taalactiviteiten, goed overzicht van het verloop van het thema. 
- Wat te doen bij kerst? 
 - Kerstkaarten schrijven; doelwoorden die ze goed moeten kunnen schrijven.  
 - kerstbomen onderzoek. 

  
mei Bijeenkomst overgang naar groep 3 Kwaliteitsimpuls onderbouw 

 5 april: Miranda en Angelique volgen een cursus 'Hoe om te gaan met de herfstkinderen 
met  
 de overgang van groep 2 naar groep 3' 
Deze cursus is helaas niet doorgegaan ivm tekort aantal deelnemers. 
Miranda en Angelique gaan nu de cursus "Hoekenwerk" volgen van juf Linda. Dit vind dit 
schooljaar nog plaats en dan hopen we hier volgend jaar mee te kunnen starten. 
 
Drie bijeenkomsten met de leerkrachten van groep 1 t/m 3, waarbij we werken aan de 
volgende doelen: 
- Het versterken van de kennis van de ontwikkeling van leerlingen in groep 2 en begin 
 groep 3. 
- Het afstemmen van regels en routines in de groepen 1 t/m 3. 
- De samenwerking tussen kinderen van groep 2 en 3. 
- De overdracht en het bijbehorende formulier (voor de leerlingen die naar groep 3 gaan)  
 afstemmen op de behoeften van de leerkrachten. 
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16 mei: Bijeenkomst met Susanne Hoogland OBD (notulen) 
 
Aanwezig: Susanne, Angelique, Monique, Jolyn en Miranda.  
 
Besproken 
wat we eerder dit jaar al aangepakt hebben en waar we nu staan. 
over de huidige ontwikkeling: 
Binnenkort de start van intensievere samenwerking tussen de kleuters en groep 3. 
onderzoeken ander administratiesysteem voor de kleuters 
 
Hoe is de samenstelling van de komende groep 3 
Veel zorg op allerlei gebied: Wat is er nodig? 
 
Door op samenwerking van de groepen: 
- Blijven eten en vaak ook blijven hangen: mee buiten spelen of een muziekles of 
knutselen. 
 
Donderdag 19 mei gaan Angelique en Miranda daar samen verder een programma voor 
uitwerken. Wanneer kan wat en hoe organiseren wij een rekencircuit.  
 
Formulier einddoelen groep 2. De naam is nu:Overdrachtsformulier van groep 2 --> 3.  
- Samen kijken naar deze lijst om te kijken naar wat wij belangrijk vinden. 
- Het formulier einddoelen groep 2 samen doorgesproken en gewijzigd. 
- We gaan dit formulier invullen voor elk kind dat doorgaat naar groep 3 als overdracht. 
- In de achterste kolom vullen we ja of nee in.  
- Dit geeft voor de groep 3 leerkracht snel inzicht. 
- Onderaan moet nog een extra vak voor opmerkingen. 
 Dit zijn kindspecifieke kenmerken. (thuissituatie, gedrag, behoeftes etc.) 
 
 Daarbij kan ook een zin staan: dyslexieprotocol. 
 Zo ook: allergieën. 
 Ook aangeven bij taal en rekenen: zorg, basis, plus. 
 
https://docs.google.com/document/d/1S21o7HTbGk_Nc_f44sNIku6ntSrkpsjo3YdmcAcZ9-
Q/edit 

  
juni Bijeenkomst overgang naar groep 3 Kwaliteitsimpuls onderbouw 

 In de bijeenkomst van 7 juni hebben we een praktische invulling gedaan en ons gericht op 
de soepele overgang van groep 2 naar 3. 
 
Document voor soepele overgang van groep 2 naar 3, invulling van de laatste 4 weken 
van het schooljaar. Diverse activiteiten. 
https://docs.google.com/document/d/1wpZNsqvejRBvF1gP7TXbSAEgUQMi4ghF1gvo5Op
ZIOM/edit 
 
Document met daarin de rekenspelletjes voor de middagen. 
https://docs.google.com/document/d/1UYrZu24l7uVY9DWLMlZCepaMrj-
OJOdxv2o96TFNLTU/edit 
Bij deze rekenspelletjes willen we graag ouderhulp inschakelen zodat ze ook een inkijkje 
krijgen in groep 3.  

  
juni Jaarevaluatie Kwaliteitsimpuls onderbouw 

https://docs.google.com/document/d/1S21o7HTbGk_Nc_f44sNIku6ntSrkpsjo3YdmcAcZ9-Q/edit
https://docs.google.com/document/d/1S21o7HTbGk_Nc_f44sNIku6ntSrkpsjo3YdmcAcZ9-Q/edit
https://docs.google.com/document/d/1S21o7HTbGk_Nc_f44sNIku6ntSrkpsjo3YdmcAcZ9-Q/edit
https://docs.google.com/document/d/1S21o7HTbGk_Nc_f44sNIku6ntSrkpsjo3YdmcAcZ9-Q/edit
https://docs.google.com/document/d/1wpZNsqvejRBvF1gP7TXbSAEgUQMi4ghF1gvo5OpZIOM/edit
https://docs.google.com/document/d/1wpZNsqvejRBvF1gP7TXbSAEgUQMi4ghF1gvo5OpZIOM/edit
https://docs.google.com/document/d/1wpZNsqvejRBvF1gP7TXbSAEgUQMi4ghF1gvo5OpZIOM/edit
https://docs.google.com/document/d/1wpZNsqvejRBvF1gP7TXbSAEgUQMi4ghF1gvo5OpZIOM/edit
https://docs.google.com/document/d/1wpZNsqvejRBvF1gP7TXbSAEgUQMi4ghF1gvo5OpZIOM/edit
https://docs.google.com/document/d/1UYrZu24l7uVY9DWLMlZCepaMrj-OJOdxv2o96TFNLTU/edit
https://docs.google.com/document/d/1UYrZu24l7uVY9DWLMlZCepaMrj-OJOdxv2o96TFNLTU/edit
https://docs.google.com/document/d/1UYrZu24l7uVY9DWLMlZCepaMrj-OJOdxv2o96TFNLTU/edit
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 Voor de leerkrachten van groep 1/2 was het traject heel waardevol; spel verbetering en 
verminderen / compacten van de administratie. 
Voor de leerkracht van groep 3 was het begintraject niet waardevol, ze was alleen en had 
hierbij geen aansluiting met groep 1/2 terwijl dit de bedoeling was van groep 1, 2 en 3. 
Het 2e deel van het traject was de overgang van groep 2 naar 3 was heel waardevol. We 
hebben met zijn allen kunnen sparren over doelen eind groep 2 / begin groep 3. Hier 
hebben we een mooi overdrachtsformulier voor gemaakt. 
Daarna zijn we praktisch aan de slag geweest om de laatste weken van het schooljaar om 
de overgang van groep 2 naar 3 soepeler te laten gaan verlopen. We hebben een schema 
gemaakt met daarin waardevolle en kennismakende activiteiten. 

  
Uiteindelijk gewenste situatie 
De leerkrachten van groep 1-2-3 werken samen aan een doorgaande lijn op het gebied van 
woordenschat en thematisch werken.  
 
De leerkrachten ontwerpen een beredeneerd aanbod op het gebied van woordenschat en 
thematisch werken. 
 
De leerkrachten kunnen concrete en hoge doelen stellen aan de leerlingen op het gebied van 
woordenschat en thematisch werken. 
 

Implementeren 
Onderwijs  |  Alle kansen voor ieder kind // Onderwijskwaliteit 

Reken maar! 

Aanleiding voor dit project 
Juni 2020 
De groepen 3 tot en met 8 werken met Pluspunt 3, groep 3 op papier en de groepen 4 tot en met 8 
met Snappet. Aanvullende materialen worden nog niet optimaal ingezet. De kwaliteit van de huidige 
rekeninstructies is wisselend. Bij de leerkrachten leeft de behoefte om het didactisch handelen meer 
af te stemmen met de huidige inzichten en af te stemmen op elkaar. 
 
Tijdsplanning 

augustus Jaarplanning opstellen Reken maar! 

 Reken maar! is ingepland op de teamvergaderingen. 
4x per jaar komt het terug op de vergadering. 

  
september Teamvergadering 1 Reken maar! 

 21 september, eerste teamvergadering 
 
De eerste teamvergadering heeft plaatsgevonden. 
 
Herhalen/opfrissen van wat er vorig jaar is besproken. Er is een nieuwe werkgroep 
gevormd.  
 
Activerende werkvorm onderbouw/bovenbouw gegeven door werkgroep. 
 
Er worden duo's gemaakt om samen aan de gang te gaan met de rekenlessen. Bij elkaar 
kijken, elkaar ondersteunen om activerende/betrokken rekenlessen te geven.  
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16 december tweede overleg: 
-Terugkoppeling rekenlessen van de duo's 
-Hoe gaan we om met Snappet en rekenen? 
-Wat te doen met sterke/zwakke rekenaars? 
-Is de leerling te volgen als er ook andere middelen in worden gezet? 
-Welke middelen kunnen we voor rekenen inzetten? En hoe borgen we de voortgang? 

  
december Teamvergadering 2 Reken maar! 

 Ervaring delen rekenles, waar ben je trots op? 
Ervaringen bij elkaar kijken 
 
Monique, Leonie en Angelique hebben de vergadering van 16 december voorbereid en 
ingevuld op de agenda. 
- delen ervaringen groepsbezoek 
- delen activerende werkvormen 
- Groep 4 t/m 8; afspraken maken over Snappet 
 
Vergadering uitgesteld ivm lockdown Corona 

  
maart Teamvergadering 3 Reken maar! 

 Door te veel dingen die we met het team aanpakken hebben we besloten om deze voor 
nu zo te laten. Dit project vervalt dus. 

  
juni Jaarevaluatie Reken maar! 

 Werkgroep Reken Maar is opgeheven, door te veel projecten. 
  
juni Teamvergadering 4 Reken maar! 

 Werkgroep Reken Maar is opgeheven, door te veel projecten. 
  
Meetbare resultaten 
Tijdens de instructie zijn de leerlingen betrokken en actief. De leerlingen zijn actief betrokken bij hun 
eigen leerproces.In Snappet hebben zij zicht op hun eigen ontwikkeling. 
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
In de instructies en verwerking van rekenen wordt gedifferentieerd. Snappet is leidend wat betreft 
de doelen. De doelen en de les wordt aangevuld met Met Sprongen Vooruit. Dit is verrijkend voor de 
les en zorgt voor actief en betrokken onderwijs. Tevens worden de spellen ingezet voor remediëring 
en herhaling.  
Gedurende het schooljaar is er geëxperimenteerd met kindgesprekken. Volgend schooljaar wordt dit 
verder vormgegeven en worden er ook leergesprekken gevoerd waardoor kinderen meer zicht 
krijgen op hun eigen ontwikkeling. In Snappet is wel de eigen ontwikkeling te zien en kinderen zien of 
ze groeien, het is nu nog vrijblijvend. Volgend schooljaar wordt hier dieper op ingegaan tijdens de 
leergesprekken.  
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Door middel van de methode Pluspunt 4 wordt op ´t Span ingezet op: 
 

• actieve en motiverende instructie; 

• betekenisvolle verwerking op eigen niveau; 
 

• bewegend en spelend leren door inzet van een breed aanbod van materialen; 
 

• groepsoverstijgend werken; 
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• doorgaande lijn op regie eigen leerproces. 
 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
Zoals al eerder beschreven wordt er gedifferentieerd tijdens de lessen en instructie om de 
betrokkenheid van kinderen te verhogen. De verwerking vindt veelal plaats in Snappet. In de 
onderbouw wordt het bewegend en spelend leren steeds meer ingezet tijdens de lessen. Vanuit 
groep 1/2 wordt dit doorgetrokken naar groep 3. Er wordt nog minimaal groepsoverstijgend gewerkt, 
ook hier wordt nu vanaf groep 1/2 naar 3 aan gewerkt. Volgend schooljaar wordt dit doorgetrokken 
naar groep 4.  
De doorgaande lijn wordt volgend schooljaar beschreven in een kwaliteitskaart Rekenen.  
 

Verbeteren 
Onderwijs  |  Alle kansen vanuit een stevige basis 

Pedagogisch klimaat 

Aanleiding voor dit project 
In schooljaar 2018-2019 is het team van OBS 't Span gestart met de Kanjertraining. Het pedagogisch 
klimaat, de sociale veiligheid en de gezamenlijke taal waren een groot punt van aandacht. 
 
Tijdsplanning 

augustus Jaarplanning opstellen Pedagogisch klimaat 

 Jaarplanning is opgesteld. 
Het pedagogisch klimaat komt vier keer terug in op een studiedag/teamoverleg. 
Daarnaast wordt het minimaal twee keer besproken tijdens de groepsbesprekingen. 

  
augustus Teamoverleg: Startweek Team 't Span 

 Door middel van kennismakingsspellen in de Kanjerklapper heeft het team met elkaar 
kennisgemaakt en in de praktijk ervaren welke effecten de kennismakingsspellen 
hebben. 
Het belang en de onderwerpen van de startweek zijn besproken. 

  
augustus Voorbereiden teamoverleg start van het schooljaar Pedagogisch klimaat 
  
aug - jul Uitvoering Kanjerlessen Team 't Span 

 De Kanjerlessen worden naar eigen invulling ingezet. De methode wordt niet als het 
middel gebruikt, maar flexibel ingezet. De leerkrachten haken in op actuele 
gebeurtenissen. Op de studiedag 7 juni wordt dmv stellingen de Kanjertraining 
geëvalueerd.  

  
september Planning praktijkdagen (schooljaaR 2022-2023) afspreken met 

directie en Kanjertraining 
Pedagogisch klimaat 

 Praktijkdagen Kanjertraining zijn voor het schooljaar 2022-2023 ingepland.  
  
november Groepsbespreking: KANVAS Team 't Span 
  
november Ouderavond Kanjertraining Team 't Span 

 In verband met aangescherpte Corona-maatregelen is de ouderavond geannuleerd. 
Directie en IB overleggen een nieuwe datum met Stichting Kanjertraining. 

  
november Teamoverleg: KANVAS Team 't Span 

 De vragen van de leerlinglijsten en sociale veiligheidslijsten zijn besproken met de 
teamleden. De teamleden zijn zich bewust van het belang van het verduidelijken van de 
vragen. 

  



OBS 't Span Schooljaarverslag 2021 - 2022 19 

november Voorbereiden en evalueren teamoverleg en groepsbespreking 
KANVAS 

Pedagogisch klimaat 

 Teamoverleg: Het blijft van belang om het goede voorbeeld te geven aan de 
leerkrachten, daarom wordt er iedere keer gestart met een kennismakingsoefening uit 
de Kanjerklapper. De teamleden hadden behoefte aan meer Kanjerklappers in de 
school. Op deze manier kunnen zij snel een spel uitkiezen. Er worden twee nieuwe 
Kanjerklappers besteld, dan is er in elke bouw een klapper beschikbaar.  
 
Groepsbesprekingen: 

  
februari Studiedag: onderdeel trend KANVAS Team 't Span 

 Is in alle groepen uitgevoerd. Vervolgens zijn er kindgesprekken en rapportgesprekken 
gevoerd mede op basis van de Kanvas gegevens. 
 
Op de studiedag zijn er diverse Kanjeroefeningen uitgevoerd.  

  
februari Voorbereiden studiedag Pedagogisch klimaat 

 zie agenda studiedag. 
Kanjerspellen  

  
maart Teamoverleg: KANVAS Team 't Span 

 Voorbereiding Kanvas. 
Wat moet er afgenomen, wanneer en hoe? 

  
maart Voorbereiden en evalueren teamoverleg Pedagogisch klimaat 

 zie teamvergadering 
  
mar - apr Klassenconsultaties Team 't Span 

 Er hebben geen groepsbezoeken plaatsgevonden. 
  
april Groepsbespreking: KANVAS Team 't Span 

 Op de teamvergadering van 31 mei zijn de resultaten kort besproken. 
 
Tijdens de groepsbespreking in juni wordt er met de ib-er en leerkracht gesproken over 
de resultaten. 

  
april Voorbereiden en evalueren groepsbespreking KANVAS Pedagogisch klimaat 

 Zie andere projecttaken. 
  
juni Jaarevaluatie Pedagogisch klimaat 

 De lessen van de Kanjertraining worden wisselend ingezet. In groep 1/2 wordt het 
knieboek gehanteerd en de lessen gevolgd. Vanaf groep 3 à 4 wordt de Kanjertraining 
meer ingezet nav situaties en gebeurtenissen die actueel zijn.  
Het eerste half jaar wordt de Kanjertraining nog wel veel ingezet, lessen, spellen en 
oefeningen. 
In het tweede half jaar wordt het minder vaak ingezet, maar ingezet waar nodig en 
neemt de frequentie af. 
Het blijkt dat de Kanjertraining als eerste vervalt bij tijdgebrek.  
 
In groep 1/2 wordt de Kanjertraining het hele jaar structureel ingezet, knieboek, lessen 
en Kanjerklapper. 
De midden- en bovenbouw maakt minder gebruik van de Kanjerklapper. 
 
Ouders zijn dit jaar niet betrokken geweest bij de Kanjertraining. De Kanjeravond voor 
ouders is niet doorgegaan en op school zijn geen lessen gegeven waar ouders bij konden 
zijn. Ouders worden minimaal op de hoogte gehouden over de lessen in de klas.  
Het team staat er positief tegenover om ouders te ontvangen tijdens een Kanjerles. De 
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invulling daarvan moet nog besproken worden.  
 
Volgend jaar wordt de Kanjertraining ondersteund dmv kindgesprekken die cyclisch in 
het jaarschema zijn opgenomen.  

  
juni Studiedag: onderdeel trend KANVAS Team 't Span 

 Op de teamvergadering van 31 mei zijn de uitslagen van Kanvas besproken. 
De afname in april valt tegen. 
Mogelijke verklaringen:  
-Interpretatie vragen 
-Onrustige periode door diverse leerkrachten 
-onrust in de klas door ruzie/opstootje etc. 
-Leerkrachten hebben niet allemaal de vragen vooraf doorgenomen. 
 
Er zijn met verschillende leerlingen gesprekken gevoerd tussen leerling en leerkracht.  
 
Bij de volgende afname wordt Kanvas per vraag afgenomen. 
De leerkracht zorgt er voor dat iedere vraag wordt uitgelegd en dat iedereen bij 
dezelfde vraag is om verkeerde interpretatie te voorkomen.  
 
Volgend schooljaar wordt IEP en Kanvas afgenomen en worden er kindgesprekken 
gehouden.  
 
Op de studiedag 7 juni wordt er verder ingegaan op het gebruik van de methode. 

  
juni Voorbereiden studiedag Pedagogisch klimaat 

 Kanjercoördinator en ib-er hebben de studiedag voorbereid. 
Dmv stellingen worden leerkrachten uitgelokt om aan te geven hoe zij de methode 
inzetten--> zie jaarevaluatie. 
Voor de afwisseling wordt er een Kanjeroefening gedaan. 

  
Meetbare resultaten 
Meetbare doelen in schooljaar 2020-2021 en 2021-2022 en 2022-2023: 
Bij de vragenlijst Sociale Veiligheid valt OBS 't Span in de veiligste 20% van de normgroep. 
Gemiddelde klassenzorgscore ligt onder de 10% 
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
Het valt op de er wisselend wordt gescoord. 
In november is de afname positiever vergeleken met de afname in april. 
't Span voldoet niet standaard aan de veiligste 20% van de normgroep.  
En ook de gemiddelde klassenscore ligt niet altijd onder de 10%. 
 
Zoals eerder beschreven, waar ligt dit aan? Hoe kunnen de verschillen zo groot zijn, terwijl er geen 
grote gebeurtenissen in de groepen hebben plaatsgevonden.  
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Doelen: 
Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas. 
Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen. 
Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten. 
Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen. 
Leren om verantwoordelijkheid te nemen. 
Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.  
Het bevorderen van ouderbetrokkenheid. 
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Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
De uiteindelijke gewenste situatie is nog niet geheel gerealiseerd. 
Er worden stappen gemaakt. 
Volgend schooljaar wordt dit project opgeheven en gaat het pedagogisch klimaat verder in een 
projecttaak Kindgesprekken. 
 

Ontwikkelen 
Personeel  |  Alle kansen voor ontwikkeling // Professionalisering 

Hoogbegaafdheid 

Aanleiding voor dit project 
De beginsituatie van de leerkrachten op het gebied van signaleren van hoogbegaafdheid en 
meerkunners loopt zeer uiteen. Er is behoefte aan scholing om deze groep leerlingen tijdig in kaart te 
brengen en tegemoet te komen aan hun onderwijsbehoeften 
 
Tijdsplanning 

augustus Jaarplanning opstellen Hoogbegaafdheid 

 Jaarplanning is opgesteld. Er zijn 4 teamvergaderingen gepland. 
Deze data worden overlegd met de orthopedagoog van het samenwerkingsverband. Zij 
heeft als specialisatie Hoogbegaafdheid en ondersteunt het team in hun leerproces. 

  
november Teamoverleg 1: waarnemen van hoogbegaafdheid Team 't Span 

 Zie voorbereiding 
  
november Voorbereiden en evalueren teamoverleg 1 Hoogbegaafdheid 

 De orthopedagoog heeft onze school verlaten, wij kunnen geen gebruik meer maken van 
haar expertise. De bijeenkomsten worden door de intern begeleiders gefaciliteerd en 
voorzien van informatie.  
 
Het opfrissen van de opgedane kennis in schooljaar 2020-2021 stond centraal. Met 
behulp van een Kahoot en een verkorte presentatie is de theorie kort 
doorlopen.Vervolgens zijn alle vragen en ondersteuningsbehoeften van de leerkrachten 
verzameld: 
 
-verdiepen in het verrijken van het onderwijs voor HB/meerkunners (aanbod) 
-signaleren van eerste kenmerken 
-sparren met collega's 
-overzicht van gemaakte afspraken (compacten, verrijken) over aanpak HB/meerkunners 
-overzicht van in te zetten materialen, ideeën 
-kennisoverdracht 

  
december Teamoverleg 2: relatie tot onderwijsbehoeften 

hoogbegaafdheid 
Team 't Span 

 Niet doorgegaan ivm vervroegde Kerstvakantie door Corona 
  
december Voorbereiden en evalueren teamoverleg 2 Hoogbegaafdheid 

 Teamvergadering is niet doorgegaan 
  
maart Teamoverleg 3: relatie tot onderwijsbehoeften 

hoogbegaafdheid 
Team 't Span 

 Er is besloten om hoogbegaafdheid te schrappen. Het is te veel voor het team om zich 
overal op te concentreren. Dit heeft de minste prioriteit.  
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maart Voorbereiden en evalueren teamoverleg 3 Hoogbegaafdheid 

 nvt 
  
mei Teamoverleg 4: relatie tot onderwijsbehoeften 

hoogbegaafdheid 
Team 't Span 

 Niet doorgegaan. Zie maart 
  
mei Voorbereiden en evalueren teamoverleg 4 Hoogbegaafdheid 

 Niet doorgegaan. Zie maart 
  
juni Jaarevaluatie Hoogbegaafdheid 

 Hoogbegaafdheid is niet goed van de grond gekomen. Vorig schooljaar en dit schooljaar 
zijn er een aantal vergaderingen geweest waarin dit ontwikkelpunt werd besproken. De 
ib-ers hebben theoretische informatie gegeven op dit gebied. Door Corona waren er 
andere prioriteiten. Hoogbegaafdheid is in maart van de agenda gehaald om meer focus 
aan te brengen op andere projecten. 
 
De school maakt gebruik van de hoogbegaafdheid deskundige van het 
Samenwerkingsverband en zorgt er op die manier voor dat de kwaliteit en de behoeften 
van het onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen wordt gewaarborgd.  

  
Meetbare resultaten 
Alle leerkrachten hebben zicht op de meerkunners in hun groep en hebben het aanbod aangepast. 
Tijdens de groepsbesprekingen hebben leerkrachten hun ondersteuningsbehoeften kenbaar gemaakt 
en zijn afspraken voor vervolgacties gemaakt. 
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
Leerkrachten in groep 1/2 zijn in staat om kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong te signaleren 
en handelen hier adequaat naar. 
Vanaf groep 3 vragen leerkrachten ondersteuning om een aangepast aanbod voor (hoog)begaafde 
leerlingen te realiseren. 
Het herkennen en naar handelen blijft lastig.  
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Het team van OBS 't Span herkent en signaleert in een tijdig stadium kenmerken van 
hoogbegaafdheid en meerkunners en handelt hier adequaat naar. 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
De uiteindelijk gewenste situatie is nog niet gerealiseerd. 
Er is ondersteuning nodig in het signaleren en de vervolgstappen na de signalering.  
 

Verbeteren 
Personeel  |  Alle kansen voor ontwikkeling // Professionalisering 

NPO gelden - Nationaal Programma Onderwijs 

Aanleiding voor dit project 
Het NPO, gelanceerd op 17 februari 2021, is bedoeld voor het inhalen van vertragingen en het 
ondersteunen van leerlingen die het moeilijk hebben als gevolg van schoolsluitingen door COVID-19. 
De komende jaren investeert het kabinet miljarden euro's in het programma dat samen met scholen 
en gemeenten wordt uitgevoerd. 
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Tijdsplanning 

augustus Jaarplanning opstellen Kwaliteitsimpuls onderbouw 

 In overleg met Susanne OBD en leerkrachten er is een planning gemaakt voor groep 1/2 
en 3. 
 
Tijdens de startvergadering heeft de eerste kennismaking plaatsgevonden en is er 
geïnventariseerd wat er nodig is in groep 1/2 en groep 3. 

  
augustus Zorgrooster opstellen IB 

 Ondersteuningsrooster is opgesteld voor de periode aug-oktober 2021. 
 
Alle extra ondersteuning is verdeeld over de verschillende groepen. 
's Middags is er gelegenheid voor leerkrachten om te werken aan schoolontwikkeling. 
 
Vanaf 7 februari gaat er een nieuw ondersteuningsrooster in. Dit door het vertrek van 
Kelly, maar ook door het aanscherpen van de richtlijnen die we hebben gesteld. Dit 
hebben we in een teamoverleg besproken. D 

  
oktober Eerste tussenevaluatie IB 

 Het ondersteuningsrooster wordt na de herfstvakantie aangepast aan de 
omstandigheden en ondersteuning die er nodig is in de groepen voor verschillende 
leerlingen. 
 
Vakdocent bewegingsonderwijs komt 2x per week om de groepen les te geven. 
 
Kanjerlessen konden dit jaar niet meer ingepland worden, voor volgend schooljaar staat 
dit ingepland. 
 
Er wordt nog minimaal gewerkt aan schoolontwikkeling, na de herfstvakantie kunnen 
leerkrachten hiermee gericht aan de slag op bepaalde dagen.  

  
december Tweede tussenevauatie IB 

 Vanaf 7 februari gaat het aangepaste ondersteuningsrooster in. We hebben de 
richtlijnen wat aangescherpt. De ochtend wordt benut om ondersteuning in de groep te 
bieden en de middag wordt benut voor kindgesprekken en of schoolontwikkeling. 
Wederom hebben we last van de pandemie v.w.b. de vervangingen van zieke collega's. 

  
feb - mar Derde tussenevaluatie n.a.v. trendanalyse IB 

 Sportservice valt geregeld uit door diverse omstandigheden. 
 
De ondersteuning in de groepen vindt minimaal plaats. In groep 4 wordt een plan van 
aanpak opgesteld mbt extra ondersteuning. Deze groep heeft een boost nodig op alle 
vakgebieden. Deze ondersteuning gaat ten koste van de ondersteuning in andere 
groepen. 

  
april Vierde tussenevaluatie IB 

 -Vanwege personeelstekort door ziekte, quarantaine, zwangerschapsverlof etc. heeft er 
weinig extra ondersteuning plaatsgevonden in de groepen. De extra personeelsleden 
hebben de groepen opgevangen waarvan de leerkracht was uitgevallen.  
Volgend schooljaar wordt er een nieuw beroep gedaan op de extra ondersteuning in de 
groepen. 
 
-De gymlessen van Sportservice zijn het hele schooljaar geregeld uitgevallen. Na de 
meivakantie heeft er helemaal geen gym meer plaatsgevonden door uitval van de 
vakdocent.  
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Volgend schooljaar wordt Sportservice nogmaals ingezet voor de gymlessen. 
 
-Kwaliteitsimpuls 1/2/3 wordt na de meivakantie weer opgestart. Het betreft dan het 
stroomlijnen van de overgang tussen groep 2 en 3. 

  
juni Jaarevaluatie Kwaliteitsimpuls onderbouw 

 Zie projecttaak Kwaliteitsimpuls onderbouw 
  
Meetbare resultaten 

• Zie trendanalyse schooljaar 2021-2022 (bijstelling februari 2022) 
 

• Zie projecttaak Kwaliteitsimpuls taalonderwijs onderbouw 't Span 

• Zie projecttaak Pedagogisch klimaat: Kanvas - Klassenzorgscore bij de groepen 5 tot en met 8 
is onder de 25% 

• Zie projecttaak Pedagogisch klimaat: Kanvas - Sociale Veiligheid bij de groepen 5 tot en met 8 
is net zo veilig als de normgroep. 

 
Evaluatie Meetbare resultaten 
 

 

 
Uiteindelijk gewenste situatie 
De volgende acties worden aangepakt vanuit de NPO-gelden: 
 
B. Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren 
 
Aan het eind van schooljaar 2022-2023 is alle instructie in kleine groepen gericht op de specifieke 
behoefte van de leerlingen. 
https://www.nponderwijs.nl/interventies/instructie-in-kleine-groepen 
 
Aan het eind van schooljaar 2022-2023 is de feedback erop gericht dat leerprestaties van de leerling 
te verbeteren. 
https://www.nponderwijs.nl/interventies/feedback 
 
Aan het eind van schooljaar 2022-2023 ontvangen leerlingen effectieve individuele instructie en een-
op-een-begeleiding passend bij hun onderwijsbehoeften 
https://www.nponderwijs.nl/interventies/individuele-instructie 
 
https://www.nponderwijs.nl/interventies/een-op-een-begeleiding 
 
C. Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen 
Aan het eind van schooljaar 2022-2023 voelen alle leerlingen zich veilig in de school en heerst er in 
alle groepen een positief klassenklimaat. 
https://www.nponderwijs.nl/interventies/welbevinden-en-sociaal-emotionele-ontwikkeling 
 
E. (Extra) inzet van personeel en ondersteuning 
Aan het eind van schooljaar 2022-2023 werken de leerkrachten met kleinere lesgroepen, zodat zij de 
leerlingen meer aandacht kunnen geven, waardoor hun leerprestaties verbeteren. 
https://www.nponderwijs.nl/interventies/klassenverkleininghttps://www.nponderwijs.nl/interventie
s/welbevinden-en-sociaal-emotionele-ontwikkeling 
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Aan het eind van schooljaar 2022-2023 zorgt de extra inzet van een onderwijsassistent voor 
administratieve ondersteuning en handen in de klas voor het geven van gerichte instructies aan 
leerlingen.https://www.nponderwijs.nl/interventies/welbevinden-en-sociaal-emotionele-
ontwikkeling 
https://www.nponderwijs.nl/interventies/onderwijsassistentenhttps://www.nponderwijs.nl/interve
nties/een-op-een-begeleiding 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
Een aantal aspecten worden hieronder belicht: 
 

• Instructie aan kleinere groepen  
Dit hebben wij binnen onze mogelijkheden redelijk kunnen realiseren. Als er tijd was om dit te doen, 
dan werd het ook uitgevoerd. Helaas heeft Corona een groot deel van de extra ondersteuning 
onmogelijk gemaakt, doordat de leerkrachten collega's moesten vervangen bij uitval. We hebben 
door uitbreiding van 2 onderwijsassistenten de continuïteit proberen te realiseren.  
 

• Aan het eind van schooljaar 2022-2023 is de feedback erop gericht dat leerprestaties van de 
leerling te verbeteren. 

Feedback houdt in dat de leerling of leerkracht/docent informatie krijgt over zijn of haar 
functioneren in relatie tot de leerdoelen of -resultaten. Feedback moet erop gericht zijn de 
leerprestaties van de leerling te verbeteren (en geschikt zijn voor dat doel). Dit schooljaar hebben wij 
benut om in voorwaardelijke zijn klaar te zijn voor het volgende schooljaar. Zo is er een planning 
gemaakt, wordt met CPC overlegd over de inhoud van de gesprekken en ziet iedereen het belang van 
feedback gesprekken in. 
 

• Aan het eind van schooljaar 2022-2023 ontvangen leerlingen effectieve individuele instructie 
en een-op-een-begeleiding passend bij hun onderwijsbehoeften. 

Dit is veelal door de onderwijsassistenten uitgevoerd. Maar ook leerkrachten hebben een-op-een-
begeleiding uitgevoerd als dit organisatorisch mogelijk was. Je gunt de kinderen die de meeste 
aandacht nodig hebben immers een leerkracht met de nodige expertise.  
 

• Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen 
 

Kinderen en jongeren gaan naar school om te leren en zichzelf te ontwikkelen. Dit lukt het beste als 
ze goed in hun vel zitten en zich veilig voelen op school. Scholen hebben hier invloed op door het 
pedagogisch klimaat op de school bewust vorm te geven, daarom hebben we een nieuwe Kanjer 
coördinator ingevoerd om de kanjertraining op school te borgen en daarom hebben we de 
kindgesprekken een belangrijke plek in ons aanbod gegeven.Welbevinden bevordert het leren. Maar 
ook andersom: het krijgen van goed onderwijs bevordert het welbevinden van kinderen en jongeren. 
De relatie tussen welbevinden en leerresultaten is dynamisch én wederkerig. 
 
Bewegingsonderwijs werd het afgelopen jaar voor de groepen 3 t/m 8 uitgevoerd door een 
vakdocent. Kwalitatief sterke lessen. Echter door ziekte en een blessure van de vakdocent zijn veel 
lessen niet door hem gegeven, maar zijn de lessen door de groepsleerkracht gegeven. We wachten 
nog op een teruggave van betaling voor het niet leveren van gedane arbeid. 
 

• Extra ondersteuning ondersteunend personeel 
We hebben 2 onderwijsassistenten in dienst. Beide op tijdelijke basis. Gedurende het schooljaar 
hebben zij uitbreiding gekregen om leerkrachten te vervangen en vooral te ondersteunen.  
 

https://www.nponderwijs.nl/interventies/welbevinden-en-sociaal-emotionele-ontwikkeling
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https://www.nponderwijs.nl/interventies/onderwijsassistenten
https://www.nponderwijs.nl/interventies/onderwijsassistenten
https://www.nponderwijs.nl/interventies/een-op-een-begeleiding
https://www.nponderwijs.nl/interventies/een-op-een-begeleiding


OBS 't Span Schooljaarverslag 2021 - 2022 26 

Verbeteren 
Personeel  |  Alle kansen voor ontwikkeling // Professionele cultuur 

Professionele cultuur 

Aanleiding voor dit project 
De leerkrachten van OBS 't Span hebben aangegeven dat het aanspreken van elkaar en het bezoeken 
van elkaars klassen onvoldoende van de grond komt. 
 
Tijdsplanning 

augustus Jaarevaluatie Directie 

 Oktober > GJ heeft in het team aangegeven wat hij heeft gezien, gevoeld en op basis van 
zijn de eerste maanden op 't Span. Daarbij heeft hij aangegeven dat het in de basis goed 
zit, maar dat er nog ruimte zit in het gedifferentieerde aanbod, afgestemd op de 
specifieke kindbehoeften. 
Om de specifieke kindbehoeften in kaart te brengen zal in samenspraak met de 
werkgroep Actief en betrokken het team meegenomen worden in het voeren van 
kindgesprekken. Waarbij aan het begin van het jaar welbevinden en betrokkenheid 
centraal staat en halverwege het jaar ook de resultaten worden besproken.  
 
 
November > Deep Democracy 

  
augustus Jaarplanning opstellen Directie 

 In de planning voor het schooljaar 2021 - 2022 en 2022 - 2023 zullen de gesprekken in de 
jaarplanning worden meegenomen. 
 
A 

  
november Deep Democracy Professionele cultuur 

 https://www.youtube.com/watch?v=5uq7KzTTEZ0 
 
Eerste DD uitgevoerd. Onderwerp: Gaan we 1 of 2 uur in de middag werken aan 
schoolontwikkeling?  
Conclusie: We gaan met onze klas mee naar buiten. Daardoor blijft er meer tijd over om 
aan schoolontwikkeling te werken. Hierdoor kunnen we optimaal de extra handen die 
beschikbaar zijn gekomen benutten. 
Helaas gooit de pandemie danig roet in het eten. Veel extra handen worden nu ingezet 
om uitgevallen collega's te vervangen. De invalpool is leeg, daardoor hebben we geen 
andere keuze. 

  
Meetbare resultaten 
Elke leerkracht heeft minimaal één keer feedback gegeven en één keer feedback ontvangen.  
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
Dit is uitgevoerd door middel van klassenbezoeken en functioneringsgesprekken. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
De leerkrachten van obs 't Span: 
 

• Bezoeken elkaar lessen. 

• Ondersteunen elkaar. 

• Spreken elkaar aan op inhoud van het onderwijs. 

• Spreken elkaar aan op gewenst gedrag. 

https://www.youtube.com/watch?v=5uq7KzTTEZ0
https://www.youtube.com/watch?v=5uq7KzTTEZ0
https://www.youtube.com/watch?v=5uq7KzTTEZ0
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• Spreken alle leerlingen van 't Span aan op gewenst gedrag. 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
Het onderlinge vertrouwen is toegenomen en daarmee de ruimte om elkaar aan te spreken op 
gewenst gedrag. Ook het principe van: we praten niet over, maar met elkaar wordt in acht genomen 
en daardoor vergroten we de onderlinge veiligheid. Met name het welbevinden en betrokkenheid 
zijn belangrijke aspecten van onze cultuur. Het is ons onvoldoende gelukt om elkaars lessen te 
bezoeken en daar een vaste structuur voor te krijgen. Dit door een personeelstekort door Corona en 
de arbeidsmarkt. 
 


