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EVALUATIE SCHOOLJAAR 2015-2016 
 Ambitie 

 
 

Doel  Strategie Metingen Begroting  
Dashboard Actieplan  

(wie, wanneer) 
 

1. SP H 1.4. 
De competenties van alle 
medewerkers zijn in beeld op: 
GIP, DIM, inspelen op de 
behoefte van de leerlingen, vorm 
geven van zelf ontdekken en 
zelfstandig leren, van 
samenwerkend leren en 
vaardigheden om leerlingen te 
coachen en begeleiden.  
 
 

De Bardo kit 
(competentieprofiel van 
leerkrachten) en 
Kijkwijzers voor DIM en 
GIP zullen worden 
ingezet om de 
competenties in beeld te 
brengen. De kijkwijzers 
zullen worden ingevuld 
door o.a. de directie, 
intern begeleider en 
begeleiders van het HCO. 
Vanuit het  beeld dat 
ontstaat worden 
ontwikkelafspraken 

- Elke leerkracht kent 
zijn 
competentieprofiel. 

- Elke leerkracht 
heeft concrete 
ontwikkeldoelen 
vastgesteld. 

- Er is een, door de 
PMR vastgestelde, 
gesprekkencyclus 
die valt binnen de 
cao en 
“gesprekkencyclus 
Lucas Onderwijs”. 

 September Han vraagt de 
kijkwijzers (DIM en GIP) op bij 
het HCO en verspreid deze 
onder de teamleden. 
Han en Dick bezoeken de 
groepen en geven feedback op 
de afspraken 
klassenmanagement (GIP 
kijkwijzer) 
Oktober: klassenbezoeken door 
reken coördinator en 
medewerker HCO over DIM in 
relatie tot RenW. 
Oktober-december 2015: 
Jasmijn en Han ontwikkelen een 

Kosten HCO 
medewerker 
opgenomen in subsidie 
Externe audit. 
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gemaakt. De gesprekken 
die dienaangaande 
plaatsvinden, gaan 
onderdeel uitmaken van 
de door Jasmijn en Han 
op te zetten nieuwe 
gesprekscyclus die 
gericht is op permanente 
ontwikkeling en 
beoordeling.  

- Elke medewerker 
heeft minimaal één 
gesprek gevoerd 
met de 
leidinggevende.  

voorstel tot een 
gesprekkencyclus; hierbij wordt 
tussentijds op de TV een 
terugkoppeling gegeven. 
Januari: bespreken/vaststellen 
cyclus in TV en vervolgens PMR. 
Februari-april: Han voert met 
iedereen een gesprek conform 
de vastgestelde cyclus.  

Evaluatie onderwerp 1. 
Er is een personeelsbeleidsplan dat de instemming heeft van de PMR. De uitvoering start in het schooljaar 2016-2017.  
De kijkwijzers zijn verspreid. Han en Dick hebben de klassen bezocht. Door tijdelijke afwezigheid van Dick zijn door hem niet alle groepen bezocht. Han 
heeft die groepen bezocht. Tijdens alle functioneringsgesprekken zijn de observaties met betrekking tot DIM en klassenmanagement aan de orde geweest 
en zijn ontwikkeldoelen opgesteld. Met elke medewerker is een fg gevoerd. Nog verder te ontwikkelen is het volledige competentieprofiel van elke 
leerkracht.  

2. SP H 1.4 
Het organisatiemodel zoals 
beschreven is in: Organisatie, 
taken, functies binnen de 
Carolusschool per 01-08-2015 is 
ingericht. 

In het begin van het 
schooljaar wordt, 
conform afspraken, de 
taak van 
gedragsspecialist en lees 
coördinator ingedeeld. 
Daarna krijgt het 
kernteam een nieuwe 
invulling/werkwijze.  
Voor elke taak wordt een 
opdracht geschreven. 
Vanuit deze opdrachten 

- Er is een taal 
coördinator en een 
gedragsspecialist. 

- Van beide taken en 
van die van reken 
coördinator is een 
taakopdracht 
beschikbaar. 

- Er is een 
organogram van de 
school.  

September-oktober: invullen 
van de taken (Han/lid 
kernteam) 
Oktober-november: 
taakopdrachten zijn opgesteld 
(Han) en besproken/vastgesteld 
door het team. 
Maart-april 2016: TBV van 
kernteam is vastgelegd. 
Juni 2016: evaluatie tijdens 
moment van evaluatie jaarplan  

Geen extra kosten 
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wordt het 
organisatiemodel helder.  

Evaluatie onderwerp 2 
De opdrachten/taken voor de diverse specialisten binnen de school zijn opgesteld. Er zijn afspraken gemaakt over het werkgebied van de specialisten. 
Drie keer per jaar komen deze samen met de intern begeleider en directeur bij elkaar. De specialisten hebben 1 keer per 2 weken werkoverleg gevoerd 
met de directeur. Leidraad voor de gesprekken: waar ben je mee bezig? Wat zijn je doelen? Waar loop je tegenaan? Welke ondersteuning heb je nodig 
om je doelen te bereiken. Het kernteam richt zich niet meer op de inhoud maar bespreekt organisatie en schoolontwikkeling op hoofdlijnen. Het 
ontbreekt nog aan de TBV beschrijving van het kernteam.  

3. SP H 1.4 
Er is een door team en MR 
vastgesteld ICT beleidsplan 
 

Vlak voor de 
zomervakantie is het ICT 
beleidsplan door de ICT 
coördinator aangepast 
met onder andere de 
opbrengt van de thema 
avond en de ontwikkeling 
op het gebied van 
Snappet. 
De directeur heeft 
toegezegd het plan nog 
fijn te slijpen. Daarna zal 
het team/MR zich erover 
uitspreken.  

- Er is een door team 
en MR vastgesteld 
ICT  beleidsplan  

- Snappets zijn 
ingevoerd in de 
groepen 4 tot en 
met 8 voor het vak 
rekenen. 

September-oktober: Han 
redigeert het ict beleidsplan in 
regelmatig overleg met Louis. 
November: presentatie ICT 
beleidsplan aan team en 
vervolgens in december/januari 
aan MR. 

 

Evaluatie onderwerp 3. 
De snappets zijn ingevoerd in de groepen 4 tot en met 8. De invoering is, door o.a. netwerkproblemen, niet vlekkeloos verlopen. Stapsgewijs komen we 
tot afspraken over een eenduidig gebruik van snappets in alle genoemde groepen. Dit proces zal zich het komende schooljaar voortzetten. 
Het ICT beleidsplan heeft in mei van dit jaar een feedbackronde gehad bij het team en de MR. Door onvoorziene omstandigheden is er vertraging 
opgetreden. Direct na de zomervakantie zal de feedback worden verwerkt  
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4. SP H 1.4 
1. De “pluscriteria” zijn 
voor de Carolusschool 
vastgesteld. 
2. Er is een beleidsplan 
“plusbeleid” vastgesteld. 

In september 2015 en 
februari 2016 analyseren 
Dick en Han alle 
leerlingresultaten op 
basis van CITO LVS. 
Op basis van deze 
analyse en in overleg met 
HCO medewerker 
worden de “pluscriteria” 
vastgesteld en leerlingen 
die aan de criteria 
voldoen geselecteerd. 
Op basis van deze 
selectie wordt bepaald 
wat, wie, wanneer 
aangeboden gaat worden 
binnen de mogelijkheden 
die de school, eventueel 
met hulp van buiten, kan 
bieden.  

- De pluscriteria zijn 
vastgesteld.  

- Beleidsplan is 
vastgesteld door 
team en MR 

 
 

10-09-2015 en 11-02-2015 
analyseren Dick en Han de 
leerlingresultaten.  
Maart-april: Dick stelt het 
“plusbeleidsplan op” 
Mei-juni: gespreksronde 
plusbeleid met team en MR.  

Kosten: geen  

Evaluatie onderwerp 4. 
Het plan voor meer- en hoogbegaafde kinderen is opgesteld. Zowel team als MR hebben feedback op het plan gegeven. Direct na de zomervakantie 
zullen Dick en Han de feedback verwerken en het plan ter instemming voorleggen aan team en MR. 

5. SP H 1.4 
1. Het ontwikkelen van 
een gemeenschappelijke 
wijk visie gericht op de 
jeugd van 0 tot 16, 

 
Stichting jeugdwerk voert 
de regie over de subsidie 
aanvraag en de 
uitwerking van het plan 

 
1.Er is een 
gemeenschappelijke visie 
op de ontwikkeling van 0 

September: jeugdwerk vraagt 
gemeentelijke subsidie aan. 
September-mei: uitvoeren van 
de stappen conform de subsidie 
aanvraag. 

0,6 fte 
beleidsmedewerker( 
research, opstellen 
beleidsplannen, 
samenwerking 
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waarbij de ervaringen van 
opvang, welzijn 
(kindvriendelijke wijken), 
onderwijs en 
kinderopvang/BSO 
optimaal tot hun recht 
komen. 

 
 
 
 
 
 
2. Er is een cursus omgaan met 
pubers, kindersymfonie en 
opvoeden zo gegeven om ouders 
te ondersteunen in de moeilijke 
taak van het opvoeden.  
 
3. opstellen plan van aanpak 
“ouders als partner” met daarin 
opgenomen een koffieruimte 
voor ouders . 
  

dat ingediend is om deze 
subsidie te verkrijgen. Dit 
gebeurt met de 
samenwerkende partners 
in de wijk Kortenbos.  
 
 
 
 
 
 
 
2. Aan de ouders van de 
leerlingen van de Carolus 
worden de genoemde 
cursussen aangeboden in 
samenwerking met de 
Stichting jeugdwerk.  
3. In gesprek met OC, 
oudergeleding MR en 
eventueel een thema 
avond: ouders als partner 
komen tot input voor het 
opstellen van een plan 
van aanpak “ouders als 
partner” 
 

tot 16 jarigen in Kortenbos 
opgesteld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 90 % van de deelnemers 
aan de cursus beoordeelt 
de gegeven cursus positief; 
kan aangeven welke 
positieve veranderingen er 
door de cursus zijn 
opgetreden.  
 
3. Er is een plan van 
aanpak: ouders als partner. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.September-oktober: Han 
aanvragen subsidie na overleg 
met Zebra. 
november/december 
concretiseren van de uitvoering 
van de cursussen samen met 
jeugdwerk.  

convenanten, 
ontwikkelen nieuwe 
wijkgerichte 
programma’s en 
gezamenlijke 
pedagogische visie. € 
50.000,00 
(gemeentelijke 
subsidie) 
inhuur extern advies 
(bezoek kind centra, 
expertise consultants) € 
10.000,00. Totaal 
bedrag als subsidie 
aanvraag naar 
gemeente.  
2.€ 9890,00 subsidie 
ouderbetrokkenheid 
Budget wordt besteed 
in 2e helft 2016. 
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Evaluatie onderwerp 5 
1. De gezamenlijk aangevraagde subsidie is door de gemeente afgewezen. We hebben daarna besloten om toch, op praktische wijze, met elkaar samen te 
gaan werken. De samenwerkende partners zijn: Meester Schabergschool, 2Samen, Zebra Welzijn, Stichting Jeugdwerk en de Carolusschool. We zijn 
gekomen tot het oprichten van een kinderraad en in september brengen we samen een wijkboekje uit.  
2. Ondanks intensieve werving is het niet gelukt een voldoende grote groep ouders te krijgen om te starten met een cursus Kindersymphonie. De smw-er 
van de Carolus is nu ook ingezet om een oudergroep te formeren. We plannen dit aanbod direct na de zomervakantie. Budget is voor het kalenderjaar 
2016. 
3. Gedurende het schooljaar is afgesproken om in het schooljaar 2016-2017 te starten met “ouderbetrokkenheid 3.0” van het CPS. Ouders als partner 
wordt op deze wijze, samen met ouders, vorm gegeven.  

6. SP 2.1. 
1. Geven van professionele 
feedback. 
2. Het team werkt professioneel 
samen. 
SP H 2.2. 
3. De onderstroom in het team is 
zichtbaar gemaakt en opgelost. 

Naar aanleiding van 
verschillende situaties 
die zich in het team in de 
afgelopen schooljaar en 
ook de jaren daarvoor 
hebben voorgedaan is de 
gedeelde conclusie 
getrokken dat het nodig 
is om met elkaar aan de 
slag te gaan en de 
knelpunten weg te 
nemen als basis voor een 
effectieve communicatie 
en professionele cultuur.  
In een tweedaagse, twee 
terugkommomenten en 
mogelijk individuele 
coaching van teamleden 
zal gewerkt worden aan 

Het onderling vertrouwen 
is hersteld. 
Er is inzicht in 
communicatiepatronen en 
men kan deze 
communicatiepatronen 
beïnvloeden. 
de medewerker kan 
essentiële feedback geven 
en ontvangen 

Mei 2015: besluit tot 
teamontwikkeling. 
Juni 2015: voorbespreking met 
kernteam; informeren team  
21-22 september twee 
studiedagen op externe locatie 
Oktober: overleg met externe 
begeleiders en klankbordgroep 
11-11: terugkommiddag 
December: overleg met 
klankbordgroep 
3 februari: terugkommiddag. 
Februari overleg met 
klankbordgroep. 

€ 37.500,00 
Gehonoreerde subsidie 
aanvraag uit prestatie 
box. 
Budget is besteed in 
2015 en deel 2016.  
Er resteert nog een 
klein bedrag dat wordt 
ingezet (conform 
begroting) aan 
individuele coaching.  
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veiligheid en vertrouwen, 
communicatie, oud zeer, 
samenwerking, leiding 
geven en leiding 
ontvangen. Het proces 
wordt begeleid door 
externen. Vanuit de 
school komt er een 
klankbordgroep.  

Evaluatie onderwerp 6. 
1. Het team is getraind in het geven van effectieve feedback en het ontvangen daarvan. In de praktijk uitvoeren is soms nog moeilijk.  
2. De samenwerking verloopt soepel. Er is een sfeer van samen werken wij aan de ontwikkeling van de Carolus. Iedereen levert een optimale inzet 

om de beste resultaten te behalen. 
3. Uit de evaluatie is gebleken dat de onderstroom schoon is; we kunnen met elkaar verder. 

7. SP H 2.2. 
Het woordenschat 
onderwijs wordt in één 
doorgaande lijn 
aangeboden. De 
resultaten zijn zichtbaar. 
De leerkrachten 
beheersen de theorie en 
de vaardigheden om, 
conform afspraken, 
woordenschat onderwijs 
te geven.  

In maart 2015 is met de 
intern begeleider, de taal 
coördinator en directie 
een intake gesprek 
geweest met Sardes. Uit 
dit gesprek is een plan 
van aanpak gekomen. Dit 
plan van aan beslaat de 
periode  
januari tot en met juni 
2016 Er zijn 5 
studiedagdelen gepland 
om de doelstelling te 
realiseren. Verder wordt 

Alle leerkrachten van de 
Carolusschool hebben 
diepgaande kennis en 
vaardigheden verworven 
met betrekking tot 
woordenschat 
ontwikkeling, het omgaan 
met kinderen die geen 
Nederlands verstaan en het 
stimuleren van vrij lezen en 
vrije tijdslezen. 
De taal 100 coach(es) 
heeft/hebben de 
competenties om een taal 

Studieochtenden/-middagen 
op: 
4-01-16, 12-02-16, 30-03-2015, 
3 en 29 juni 2016. 
Werkgroepoverleg op: 18-01-
2015, 10-3-2015, 19 05-2015 en 
21-06-2015. 
Na de eerste bijeenkomst 
aanstellen taalcoach. 

€ 26.000,00  
Budget wordt in 2016 
volledig besteed. 
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en een taal 10 werkgroep 
opgericht en een taal 100 
coach aangesteld.  

100 cyclus uit te voeren 
met het hele team omtrent 
een geselecteerd 
onderwerp en om collega’s 
te coachen bij het 
versterken van de 
onderwijspraktijk.  
Er is een organisatorische 
structuur aangebracht op 
de school om met het team 
op een planmatige wijze 
het taalonderwijs via de 
aanpak van taal 100 te 
versterken.  

Evaluatie onderwerp 7. 
Een taalcoach is aangesteld. 
In de plenaire bijeenkomsten o.l.v. de Sardes medewerkers en uit de feedback op de klassenbezoeken door de medewerkers van Sardes en de taal 100 
coach is gebleken dat de leerkrachten van de Carolus de theorie over het geven van woordenschat onderwijs beheersen en zij voor een groot gedeelte 
ook de vaardigheden beheersen die nodig zijn voor het geven van goed woordenschat onderwijs. Het traject van taal 100 wordt op maandag 19 
september afgerond. In de periode van de zomervakantie tot de studie ochtend zullen alle leerkrachten nog één keer feedback krijgen op hun 
vaardigheden. Deze feedbackronde wordt gedaan door de taal 100 coach met ondersteuning van de Sardes medewerkers.   

8. SP H 2.2. 
Er wordt in de groepen 3 
tot en met 8 gewerkt met 
groepsplannen rekenen 
en wiskunde en technisch 
lezen om daarmee op 
CITO LVS het voldoende 

De reken coördinator en 
lees coördinator geeft, 
met ondersteuning van 
HCO rekenspecialist 
leiding aan dit proces. 

CITO E toetsen zijn op 
niveau op de DMT en RenW 
2012 

Reken coördinator volgt in de 
periode januari-april een 
opleiding Borghouts.  
reken coördinator is 1 dagdeel 
per week vrij geroosterd.  
Ondersteuning reken 
coördinator door HCO 

€ 2400,00 
opleidingskosten. 
Aanvullende HCO 
kosten € 1875,00 uit 
subsidie externe audit. 
Budgetten zijn volledig, 
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niveau te behalen dat op 
grond van de 
leerlingpopulatie mag 
worden verwacht 

(augustus-februari) 
15-10: teambijeenkomst: 
analyse bloktoetsen, afspraken 
voor 2e blok. Lessen inrichten 
conform DIM. 
Week 26-10 HCO medewerker 
observeert de lessen en geeft 
feedback. 
2-11: studiedagdeel: lesdoelen 
formuleren, evalueren, doelen 
leerlijn koppelen aan doelen 
alles telt 
Week 23-11: reken coördinator 
en HCO medewerker 
observeren lessen en geven 
feedback. 
10-12: reken coördinator en 
HCO medewerker bespreken 
stand van zaken met directie. 
4-1: vervolg n.a.v. stavaza 10-
12. 
12-2: studiedagdeel: geven van 
effectieve feedback gerelateerd 
aan de doelen. 
Februari: evaluatie begeleiding 
reken coördinator/opbrengsten 
van het traject. 

conform begroting, 
besteed.  
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Na de aanstelling van een lees 
coördinator volgt het pva 
groepsplannen TL. 

Evaluatie onderwerp 8. 
De reken coördinator heeft de opleiding gevolgd en met een positief resultaat afgesloten. 
De resultaten op de E toets RW zijn voor de groepen 5, 6, 7 op niveau. Groep 4 heeft een forse inhaalslag gemaakt en is bijna voldoende, een minimaal 
verschil. Continueren van de gekozen aanpak zal naar verwachting in groep 5 leiden tot een voldoende resultaat. Groep 3 scoort onvoldoende. In groep 4 
zal worden gewerkt op basis van een op te stellen plan van aanpak om ook die groep op een voldoende niveau te krijgen.  
Technisch lezen 
De start van het maken van groepsplannen TL is verschoven naar de start van het schooljaar 2016-2017. 
Er is in de groepen 3 tot en met 8 gewerkt met Estafette; de problemen daarmee zijn opgelost. Op basis van een datamuur met gegevens van DMT en AVI 
is met verschillende aanpakken geoefend in de groepen. De keuze is gemaakt om groepsplannen op te laten stellen door Estafette.  
De doelstelling; alle groepen een voldoende score is voor groep 5 en groep 6 gehaald. De groepen 3 en 4 halen hun achterstanden in maar zijn nog niet 
voldoende. Groep 7 laat een kleine achteruitgang zien en is daardoor net niet meer voldoende. De resultaten van de DMT stellen ons niet tevreden. Als 
we kijken naar de resultaten van de afgenomen AVI toetsen dan zien we een heel ander beeld; meer dan 90 % van de leerlingen scoort op of boven het 
gewenste resultaat. De analyse van de resultaten heeft geleid tot een gerichte aanpak op de verbetering van de resultaten. Een cyclisch proces binnen de 
school.  

9. SP H 2.2  
KIJK is in de groepen 0, 1 
en 2 geïmplementeerd 
volgens het 
invoeringsplan 

Studiebijeenkomsten, 
coaching op de 
werkvloer, interne 
overleg en scholing  

Alle ouders hebben twee 
keer een “KIJK” rapport 
ontvangen en uitgelegd 
gekregen. 
De registratiemomenten 
zijn conform afspraken 
uitgevoerd. 
Op basis van de registraties 
zijn groepsplannen 
gemaakt. 

2 november studiedag: het 
verkennen van het 
groepsrapport en het 
individuele rapport 
26/27 januari: eerste rapport 
gesprekken. 
periode 27-01 tot 19-2: 
coaching ronde op het werken 
met groepsplannen. 
19-02; studiedag: het 
verkennen van het 
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De leerkracht is in staat op 
basis van de groepsanalyse 
en beredeneerd aanbod op 
te stellen en uit te voeren.  

groepsrapport en passend 
aanbod samenstellen. Bepalen 
welke lijnen erbij komen. 
17-05: studiedag. Inhoud nog 
open. 

Evaluatie onderwerp 9. 
KIJK is geïmplementeerd. We zijn gestart met het opstellen van het beredeneerde aanbod in de vorm van een groepsplan. Afspraken zijn vastgelegd en 
worden gemonitord. Te ontwikkelen is het werken in de kleine kring. De studiedag van 17 mei is gebruikt om de tussenstand te evalueren; een format 
voor een groepsplan te ontwikkelen en groepsplannen met daarin een beredeneerd aanbod op te stellen.  

10. SP H 2.2. 
De afspraken GIP 
(klassenmanagement zijn 
geëvalueerd en in een 
borgingsdocument 
opgenomen 

Klassenbezoeken en 
feedbackgesprekken. 
Zelfevaluatie d.m.v. 
kijkwijzer.  

Door middel van 
klassenbezoeken van IB en 
directeur is vastgesteld dat 
alle leerkrachten uitvoering 
geven aan de afspraken 
zoals vastgelegd in 
“klassenmanagement” en 
de Kijkwijzer.  

  

Evaluatie onderwerp 10. 
zie ook evaluatie onderwerp 1 
Als actiepunt blijft open staan het opstellen van een borgingsdocument  

11. SP 2.2 
De leerkrachten kennen 
de theorie van het DIM. 
Kennen hun 
ontwikkelpunten op dit 
gebied. Hebben hun 
ontwikkeling vorm 
gegeven in een POP. 

Zie onder 1.    
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Hebben zich met behulp 
van feedback van directie 
en collega’s verder 
ontwikkeld. 

Evaluatie onderwerp 11 
Zie de evaluatie onder 1.  

12. SP H 2.2.  
Gesprekkencyclus/digitaal 
dossier 
Er is een nieuwe 
gesprekkencyclus 
ingericht die gekoppeld is 
aan het digitale dossier 

Jasmijn en Han zullen op 
basis van de visie 
voorstellen doen aan 
team voor een nieuwe 
gesprekkencyclus 

   

Evaluatie onderwerp 12 
Zie evaluatie onder 1. 

13. SP H 2.2.  
collegiale visitatie 

Elke collega heeft minimaal 1 
klassenbezoek bij een collega 
afgelegd.  

Collega’s zullen elkaar 
bezoeken op basis van de 
kijkwijzer 
klassenmanagement/DIM  

   

Evaluatie onderwerp 13. 
De collega’s van de groepen 1 en 2 hebben meerdere bezoeken afgelegd en feedback gegeven.  
Niet alle collega’s hebben een klassenbezoek afgelegd. Lering hierbij is dat de directie hier intensiever op moet sturen.  

14. SP H 3.2. 
De resultaten van TL zijn 
op het niveau van wat op 
basis van de populatie 

Er is een doorgaande lijn 
afgesproken. Deze wordt 
geëvalueerd en 
bijgesteld.  

Alle groepen hebben een 
voldoende CITO score 
conform het 
leerlinggewicht.  

10-09: Dick en Han bespreken 
trendanalyses 
groepen/leerjaren. 
17-09: bespreken trendanalyses 
met team. 
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mag worden verwacht 
(CITO) 

3-11: bespreken aanpak 
Estafette 
eind januari: Dick en Han 
bespreken trendanalyses 
midden toetsen 
4-2: bespreken trendanalyses 
met team 
22-03: bespreken aanpak 
estafette  

Evaluatie 14 
Zie ook de evaluatie onder 8. 
De trendanalyses zijn gemaakt en besproken. De resultaten zijn; waar nodig, door de lees coördinator besproken met de leerkracht en hebben geleid tot 
bijstellingen in de aanpak. Over de resultaten zijn wij nog niet helemaal tevreden. Voor volgend schooljaar zal de aanpak worden aangepast om de 
doelstelling te realiseren.  

15. SP 3.2. 
Begrijpend lezen 
De doorgaande lijn is 
geborgd en de resultaten 
liggen op het niveau van 
wat op basis van de 
leerlingenpopulatie mag 
worden verwacht.  

Er zijn borgingsafspraken 
gemaakt. Deze worden 
geëvalueerd/bijgesteld 
op basis van 
trendanalyses. 

Alle groepen hebben een 
voldoende CITO score 
conform het leerlinggericht 

10-09: Dick en Han bespreken 
trendanalyses 
groepen/leerjaren. 
17-09:  bespreken 
trendanalyses met team. 
3-11: bespreken aanpak 
Nieuwsbegrip 
eind januari: Dick en Han 
bespreken trendanalyses 
midden toetsen 
4-2: bespreken trendanalyses 
met team 
07-04: bespreken aanpak 
nieuwsbegrip  
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Evaluatie onderwerp 15 
De doorgaande lijn is vastgelegd; we blijven kritisch kijken naar de uitvoering en effecten van de gemaakte afspraken. 
De resultaten van de groepen 5 en 7 zijn voldoende. Van de groepen 4 en 6 zijn ze bijna voldoende. De achterstand in niveau vermindert. Deze groepen 
maken alleen de M toets. Groep 3 heeft de eindtoets gemaakt. Het resultaat is nog niet voldoende. Dit resultaat past wel in het totale beeld van deze 
groep. Komend jaar volgt een interventieprogramma.  

16. SP H 3.5 
Er wordt vanaf 01-01-
2016 in nog nader te 
bepalen groepen met 
snappets gewerkt. 

    

Evaluatie onderwerp 16 
Zie evaluatie onderwerp 3. 

    

17. SP H 3.6 
Kwaliteitszorg 
WMKPO team vragenlijst 
is afgenomen en heeft 
geleid tot een PvA; 
vastgesteld door team en 
teamgeleding MR 

De WMKPO vragenlijst 
wordt gespecificeerd 
voor de Carolus. Hierbij 
wordt de PMR betrokken. 
Op basis van de 
uitkomsten maakt de 
directeur een Pva en legt 
dit voor aan team en 
PMR.  

De enquête is gehouden. 
Op basis van de resultaten 
van de enquête is een pva 
beschikbaar dat 
instemming heeft van team 
en PMR. 

01-2016: opstellen vragenlijst 
(Han PMR) 
21 maart tot 1 april: afnemen 
vragenlijst bij het team. 
19-04: presenteren pva in TV 

 

Evaluatie onderwerp 17 
De vragenlijsten zijn afgenomen. De resultaten zijn besproken op de studiemiddag van 3 juni. Tijdens de studiemiddag zijn op onderdelen knelpunten 
benoemd, doelstellingen voorgesteld en ideeën aangedragen om de doelen te gaan realiseren.  
Een plan van aanpak is na de zomervakantie beschikbaar.  
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18. SP 4.3 
PSZ medewerkers en 
school medewerkers 
kennen elkaars 
werkwijzen. 

Er is een doorgaande lijn 
ontwikkeld op reken gebied. 
Er zijn afspraken gemaakt en 
uitgevoerd over de doorgaande 
lijn van KIJK 

Via collegiale bezoeken 
met kijkwijzers; 
studiemiddag op 2-11 en 
geplande overleggen van 
peuters-kleuters 

De overdracht wordt 
conform afspraken 
uitgevoerd. 
De thema’s van de peuters 
en kleuters zijn hetzelfde. 
Er is een doorgaande lijn 
“KIJK” van peuters naar 
kleuters. 
Er is een doorgaande lijn: 
deelvaardigheden rekenen 
en wiskunde. 
 

Peuter-kleuter overleg o.l.v. 
Hester op: 21-08, 8-12, 4-2 en 
31-5. 
Collegiale visitatie periode 28-
09 tot 5-10. 
studiemiddag peuters-kleuters 
op 2-11.  

 

Evaluatie onderwerp 18 
De doelstelling is bereikt. Er is een overdrachtsprotocol en protocol KIJK voor peuters en voor kleuters. De protocollen worden het komende schooljaar 
samengevoegd. De doorgaande lijn rekenen zal worden verfijnd en er wordt een keuze gemaakt voor de ontwikkeling van een nieuwe lijn. Ook op het 
gebied van de zorg  wordt een doorgaande lijn en afstemming gezocht.  

Eindconclusie: 
In een goede sfeer, met veel energie, is samengewerkt aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs op de Carolus school. We zien een opgaande 
lijn in de resultaten, waar wij trots op zijn, maar we weten ook dat we er nog niet zijn.  
Volgend jaar zetten we de ingezette lijn door en gaan ervan uit de opbrengsten op niveau zullen gaan zijn.  
 

 


