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JAARPLAN 2021 - 2022 JAARVERSLAG 2021 - 2022

School Openbare Basisschool de Tweemaster School Openbare Basisschool de Tweemaster

Datum 06-09-2021 Datum 14-06-2022

Inleiding Voor u liggen de jaarplannen voor het schooljaar 21-22 van
Dalton Kindcentrum de Tweemaster. Veel plannen zijn
meegenomen vanuit het vorig jaar, omdat wij hier
gedeeltelijk of helemaal niet aan toe zijn gekomen i.v.m.
COVID-19. Ook lopen de grotere plannen zoals het
ontwikkelingen van ons Dalton Kindcentrum door en zijn
hier aanvullingen en/of wijzigingen in te vinden. Natuurlijk
zijn er ook plannen gemaakt die vanuit de NPO-gelden naar
voren komen. Een hele uitdaging om dit alles in de
documenten juist te verwoorden en hierbij proberen we
steeds de lijntjes te trekken tussen alle "aparte" plannen.
Wat kan bij elkaar, wat verhoudt zich tot elkaar en waar
vinden we elkaar als het gaat om het versterken en
uitbreiden van bepaalde keuzes We gaan er in ieder geval
weer een mooi en fijn jaar van proberen te maken!

Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2021-2022 van DKC de
Tweemaster. Het was weer een bewogen jaar met veel
uitdagingen en niet alleen op onderwijskundig gebied, maar
we hadden nog steeds te maken met COVID-19 en de
gevolgen daarvan. De kinderen, de ouders en de
medewerkers. We hebben het beste ervan gemaakt en
iedereen heeft zich voor de volle 100% ingezet. We mogen
dan ook trots zijn op wat we hebben bereikt dit schooljaar
met elkaar, ondanks alle beperkingen en regels waaraan
we ons moesten houden. U kunt in het jaarverslag dan ook
lezen wat we allemaal hebben bereikt en welke zaken nog
aandacht behoeven volgend jaar. Hopelijk kunnen we
volgend jaar ons weer volledig richten op het geven van
onderwijs en ons minder bezig houden met COVID-19 en
wat daar allemaal bij komt kijken.

Streefbeelden Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1. Elke school een eigen identiteit met ruimte voor verandering; sturen vanuit behoefte
ouders, kinderen, omgeving en maatschappij.

2. Elk kind een ononderbroken ontwikkelproces door onderwijs en opvang te verbinden.

3. Een professionele leercultuur.

4. Een Dalton Integraal Kind Centrum
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School & omgeving Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Formatieve inzet directie, Zorg en
begeleiding leraren

recht op 9,64 (totaal), te kort -0,36 
0,42 (directie en administratie)

Op alle vakgebieden zijn dit jaar de kwaliteitskaarten kritisch onder de loep genomen,
besproken en aangepast. Zo zijn de afspraken duidelijk en helder en is een doorgaande
lijn binnen de school zichtbaar en wordt hiernaar gehandeld.Groepen Groepen: 1/2a, 1/2b, 3, 4, 5, 6, 7 en 8

Functies [namen / taken] Directeur, 1 x IB-er, 6 x L11-functie en Coördinatoren 
Directeur: Wianda de Boer 
IB-er: Gerry Hofsteenge 
L11: Marjan van der Schuur (rekencoördinator) 
L11: Lydia van der Veen (Daltoncoördinator) 
L11: Annemiek Medendorp (IPC coördinator) 
L11: Sandra Kregel (Vakleerkracht Gymnastiek) 
Taalcoördinator: Suzanne Bouman 
Cultuurcoördinator: Ageeth Doddema 
Leescoördinator: Karin Mulder 
ICT-coördinator: Sandra Scholma 
Veiligheidscoördinator/KiVa-coördinator: Sandra Scholma

Twee sterke kanten Daltononderwijs 
De basis is goed!

Twee zwakke kanten Ouderbetrokkenheid 
Te weinig verdieping in de leerstof

Twee kansen Ontwikkeling naar D(I)KC 
IPC/gepersonaliseerd leren/inzetten MI

Twee bedreigingen Geen PSZ binnen de school 
Krimp

Opbrengsten [beleidsvoornemens] Deze zijn overgenomen uit de schoolrapportage van 20-21

Rekenen: 
Ondanks de thuiswerkperiode en het feit dat de
middentoets en de eindtoets dicht op elkaar is afgenomen
(zat 3 maanden tussen), hebben de leerling (individueel)
grotendeels naar verwachting gepresteerd.

Voor het schooljaar 2021-2022 zal er eerst goed gekeken
worden door middel van de instaptoets of er hiaten qua
leerstof zijn m.b.t. het vorige leerjaar. Daarnaast zal er in
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school op een vast tijdstip (9.00-10.00 uur) rekenonderwijs
worden gegeven, waarbij leerlingen met een eigen leerlijn
in de groep van hun niveau meegaan doen met de
instructie. Wij hebben hiervoor gekozen, omdat de
leerlingen dan een uitgebreide instructie krijgen, kunnen
samenwerken, succeservaringen opdoen, maar ook ter
verlichting van de leerkrachten.

Groep 8 zal ook komend schooljaar met de nieuwe
methode (en met chromebooks) gaan werken.

Ons rekenbeleidsplan loopt nog tot 2022-2023, de
rekencoördinator zal ook het bovenstaande van de nieuwe
methode en inzet groepsdoorbrekend meenemen in het
beleidsplan.

Begrijpend lezen: 
In schooljaar 2021-2022 zal Close Reading en Met
woorden in de Weer weer actief moeten worden ingezet in
de groepen (komt ook terug op de vergaderingen). Het
modellen zal een belangrijk onderdeel zijn bij het
aanbieden van de lessen. 
Ook gaan we ons oriënteren op een nieuwe methode voor
Studievaardigheden, zodat de leerlingen ook daar een
betere verbinding kunnen leggen tussen begrijpend lezen
en het leren verwerken van informatie.

Technisch lezen: 
Alle groepen werken met de nieuwe Estafette, er is een
doorgaande lijn. Daarnaast blijft het 15 minuten zelfstandig
lezen en voorlezen iedere dag op het programma staan,
zodat er extra leesonderwijs wordt geboden. 
*volgend schooljaar zal de DMT 2018 worden afgenomen in
de groepen 3 t/m 7 en in groep 8 nog de DMT 2009. 
We gaan stap voor stap de nieuwe Cito invoeren, zodat er,
indien nodig wel een doorgaande ontwikkelingslijn zichtbaar
is m.b.t. het eventueel aanvragen van een
dyslexieonderzoek.
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Spelling: 
De leerkrachten vullen de cito eindtoets in d.m.v. een
analyse, zodat er gekeken kan worden of er hiaten zijn.
Door middel van de analyses kan er volgend schooljaar
ingezet worden op herhaling (op de weektaak). 
Voor het huidig schooljaar zou het invoeren van het 5
stappenplan gebeuren. Maar i.v.m. Covid-19 is dat niet
gelukt. Volgend schooljaar zal het 5-stappenplan aan de
orde komen in de vergaderingen.

Woordenschat: 
Voor de groepen 6 en 7 is er voor volgend schooljaar een
groepsarrangement aangevraagd, zodat er extra
ondersteuning is m.b.t. problematiek gedrag en cognitieve
achterstand. Daarnaast zal er in de groepen 4 en 5 extra
ingezet worden op het technisch lezen om het niveau te
verhogen. 
Verder zal Met woorden in de Weer komend schooljaar
terugkomen op de vergadering om ons
woordenschatonderwijs weer op het juiste pad te brengen.
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Leerlingenaantallen per 1 oktober Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal Als we kijken naar de de tellingen tussen 01-08-2021 en 14-06-2022, dan hebben we
een toename van 24 nieuwe leerlingen. Hiervan zijn er 14 gestart in groep 1. De rest van
de leerlingen is binnengestroomd vanwege verhuizingen of wijziging van basisschool.
Wel moeten we er rekening mee houden groep 8 van 24 leerlingen nog weggaat. We
zien dit jaar voor het eerst dus een stabilisering binnen ons Kindcentrum. Formatief blijft
het nog wel zo dat we inprincipe maar recht hebben op het maken van 7 groepen voor
schooljaar 22-23. Door de NPO-gelden en de gelden uit de frictiepot, kunnen we
gelukkig ook in schooljaar 22-23 met 8 groepen blijven draaien.

13 25 20 16 23 21 24 24 166

Opmerkingen en consequenties n.a.v. de leerlingenaantallen:

Kwantitatieve gegevens personeel Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Aantal medewerkers OP 15 (3 mannen en 12 vrouwen) Dit jaar staan er geen FG's en BG's gepland, omdat we starten met een "nieuw"
gesprekkencyclus het goede gesprek.

Verder gaat dhr. Perdok per 1 november 2021 met vervroegd pensioen.

Ook hebben we dhr. J. Prins aangesteld vanuit de NPO gelden en is nieuw bij ons in het
team. Vorig jaar heeft hij zijn LIO bij ons gelopen. Onze Onderwijsassistent Jolien
Heemstra is ook een extra dag bij ons vanuit de NPO gelden.

Evaluatie juni 2022: Alle collega's hebben het goede gesprek gehad, m.u.v. een collega
die langdurig ziek was en een collega die met zwangerschapsverlof was. De verslagen
van de goede gesprekken horen in ParnasSys te komen bij MijnSchoolTeam. Echter is
dit nog niet gelukt en we zullen hiernaar moeten kijken hoe we dit voor elkaar gaan
krijgen.

Dhr. Perdok heeft in oktober zijn loopbaan op een goede wijze weten af te sluiten en af
te ronden.

Dhr. Prins was op basis van NPO-gelden aangesteld voor een jaar en ook mevr.
Heemstra werd hier voor een gedeelte uit bekostigd. Onder andere door de inzet en
flexibiliteit van deze twee (en ook collega's die extra wilden werken) hebben we met
elkaar de school draaiende weten te houden en bijna geen klassen naar huis hoeven
sturen dit jaar. Echter waar ze voor aangenomen waren (extra begeleiden van kinderen,
extra handen in de klas) is niet goed van de grond gekomen.

Aantal medewerkers OOP 3 (1 man en 2 vrouwen)

Aantal uitstromers 1

Aantal nieuwkomers 1

Aantal BHV-ers 6
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Gekozen aandachtspunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Aandachtspunt Omvang

GD1 Feedback 
npo school programma 2020-2025

De leraren hebben voldoende tijd en aandacht kunnen schenken aan de ontwikkeling van hun
leerlingen m.b.t. Wereldoriëntatie

groot

GD2 Streefbeeld Elk kind een ononderbroken ontwikkelproces door onderwijs en opvang te verbinden. groot

GD3 Streefbeeld Een professionele leercultuur. groot

GD4 Streefbeeld Een Dalton Integraal Kind Centrum groot

GD5 Sportieve activiteiten 
npo school programma 2020-2025

De leraren hebben voldoende tijd en aandacht kunnen schenken aan de ontwikkeling van hun
leerlingen m.b.t. motorische ontwikkeling

groot

GD6 Metacognitie en zelfregulerend
leren 
npo school programma 2020-2025

Talent lokaal inrichten met o.a. STEAM, Dalton, Talentuur, HB, Breinhelden (DOP-groep) uitwerken
schoolbreed

groot

GD7 Actiepunten (los van menukaart) 
npo school programma 2020-2025

Inzetten op groepsvorming, welbevinden en de relatie (leerling-leerling, leerling-leerkracht groot

KD1 Instructie in kleine groepen
(tutoring)

De leraren gaven extra instructie aan de betere leerlingen klein

KD2 Cultuureducatie De leraren hebben voldoende tijd en aandacht kunnen schenken aan de ontwikkeling van hun
leerlingen m.b.t. de kunstzinnige ontwikkeling

klein

KD3 Onderwijsassistenten/instructeurs Inzet personeel klein

KD4 Leerstofaanbod Aanbod hoogbegaafdheid klein

KD5 Vakken, methodes en
toetsinstrumenten

IPC invoeren en implementeren klein

KD6 Vakken, methodes en
toetsinstrumenten

Estafette editie 3 invoeren en implementeren klein

KD7 Collegiale consultatie Het uitvoeren van collegiale consultatie en intervisie. In de praktijk schiet het er vaak bij in. klein

KD8 Klassenbezoek Het structureel uitvoeren van flitsbezoeken klein

KD9 Samenwerking Verstevigen van de relatie met de ketenpartners (huis van de sport, Cultuurhuis, CJG,
beweegcentrum, logopedie)

klein
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KD10 Samenwerking Opzetten van een sociale lijst met NAW-gegevens ketenpartners klein
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Uitwerking GD1: De leraren hebben voldoende tijd en aandacht kunnen schenken aan de ontwikkeling van hun leerlingen m.b.t. Wereldoriëntatie

Hoofdstuk / paragraaf Feedback

Gewenste situatie (doel) Coaching van de leerkrachten tijdens IPC, zodat er nog meer diepgang komt binnen IPC en de puntjes op de i gezet
kunnen worden.

Activiteiten (hoe) Tijdens IPC in de klassen en eventueel tijdens ingeplande overleg momenten

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Team, IPC-coördinator (Annemiek)

Kosten 3300

Omschrijving kosten Coaching leerkrachten

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Tijdens de IPC-lessen en in het team

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Evaluatie maart 2022:

Met Christy Tanghe-Snider Trainer en Opleider van IPC, hebben we 4 dagdelen ingepland dit jaar om de leerkrachten directe feedback en coaching in de klassen te kunnen
geven/bieden. We zijn nu zo'n 3 jaar bezig met IPC, waarvan we 2 jaar met Corona te maken hebben gehad en niet alles zo uit de verf gekomen is als we graag zouden willen. De
hulp van Christy is erg waardevol en geeft ons goede inzichten. Als je in het team vraagt waar de behoefte zou liggen op IPC gebied voor volgend jaar, dan is dat vooral op gebied
van A4L, om dit eigen te maken en de verdieping hierin te maken. Ook zijn de groepen 1 t/m 3 opzoek hoe ze samen het IEYC kunnen gaan vormgeven binnen deze 3 groepen.
De leerkracht van groep 3 geeft aan dat vooral in het begin van deze groep het lastig is om te werken met Milepost 1. Samen met Christy wordt nu gekeken hoe het één en ander
beter passend gemaakt kan worden en waardevol is voor ons onderwijs. Als we Christy volgend jaar weer willen gaan inzetten, dan zitten hier zeker kosten aan verbonden. Ook is
IPC een punt dat in ontwikkeling blijft en we samen goed moeten kijken hoe we Dalton hierin "wegzetten", maar ook bijv. Cultuuronderwijs. Het integreren van deze zaken, werkt
versterkend en kan nog beter. Deze intervisie zorgt ervoor dat wij onze leerlingen nog meer verdieping en verbreding kunnen geven qua aanbod en ontwikkeling. We zien dat de
leerlingen zeer gemotiveerd zijn en ook eigenaarschap tonen. De leerlingen komen zelf met ideeën om een thema te verbreden, leggen verbindingen tussen de diverse thema's.
De leerlingen zijn tijdens de IPC lessen veel aan het samenwerken, hebben overlegmomenten, maken gebruik van de digitale wereld. Deze werkvormen sluiten aan bij ons
Daltononderwijs.
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Uitwerking GD2: Elk kind een ononderbroken ontwikkelproces door onderwijs en opvang te verbinden.

Hoofdstuk / paragraaf Streefbeeld

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag niet meer van toepassing
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Uitwerking GD3: Een professionele leercultuur.

Hoofdstuk / paragraaf Streefbeeld

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag niet meer van toepassing
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Uitwerking GD4: Een Dalton Integraal Kind Centrum

Hoofdstuk / paragraaf Streefbeeld

Resultaatgebied Speerpunt 1 t/m 3 vanuit het strategisch beleidsplan "Ruimte voor morgen" & voor- en vroegschoolse educatie

Huidige situatie + aanleiding In dit verbeterplan hebben we de speerpunten: Elk kind een ononderbroken ontwikkelproces door onderwijs en opvang te
verbinden - Een professioneel leercultuur - Het verstevigingen van de relatie met de ketenpartners - Het opzetten van een
sociale lijst met NAW-gegevens van de Ketenpartners - gekoppeld aan dit plan: een Dalton integraal kind centrum. Dit
omdat het ene niet los kan staan van het andere en alles met elkaar te maken heeft.

Gewenste situatie (doel) BSO & VSO promoten en een duidelijke positie geven binnen de school (PR). Aanvraag PSZ en of Opvang 0-4 jaar is
ingediend op 23 sept. 2020. Het is wachten op groen licht. We willen graag de VSO weer op locatie. Dit is afhankelijk van
het aantal aanmeldingen.

DOP groepen gaan verder met de ingezette ontwikkelen.

Dus het ontwikkelen en uitrollen van het Daltononderwijs binnen het kindcentrum -Talent uur (MI) -Portfolio/rapportfolio -
Kindgesprekken in combinatie met executieve functies -het inschrijven voor hulp -/instructieronden -MI in keuzewerk -
Groepsdoorbrekende activiteiten uitbreiden

-IPC & Dalton Wat kunnen we combineren/versterken

Kijken met Kijkwijzer (dalton) in de klassen. “Checken” of alle afspraken gelukt zijn en of er hulp nodig is.

-Lijst maken met Ketenpartners (NAW-gegevens) en kijken/overleggen hoe we dit kunnen verstevigen en eventueel uit
kunnen breiden.

-Professionele cultuur - Verbinden van het team, Collegiale consultaties, Loopbaan & Goede gesprek, flitsbezoeken,
samenwerking DOP-groepen (samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling binnen de "school")

Activiteiten (hoe) Bordsessies en vergaderingen inplannen

-IPC in de klassen laten begeleiden volgen & kijken hoe we de Daltonaspecten hierin kunnen verwerven en IPC en
Dalton elkaar kunnen versterken/verbeteren

-Wat zijn de mogelijkheden om het proces omtrent Peuters en/of opvang 0-4 jaar te versnellen en tot uitvoering te kunnen
brengen

-Collegiale consultaties, flitsbezoeken plannen, Verbinden team (PV's, team momenten) Gesprekken inplannen, DOP
groepen activeren, informeren en inspireren.

-Daltoncoördinator maakt rooster en doet bezoeken
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Consequenties organisatie Vernieuwingen in het team inbrengen (via de DOP groepen) en hiermee aan de slag gaan.

We hebben nu helder hoe we Dalton en IPC kunnen inzetten zodat ze elkaar kunnen versterken/verbeteren binnen ons
aanbod

Helder plan wat nog te doen, welke middelen we nog nodig zijn en welke competenties er zijn en welke nog niet

Je hebt duidelijk waar de zaken goed lopen en waar er nog hulp nodig is.

Consequenties scholing Zie hierboven

Betrokkenen (wie) team, directie en kiwi & het bestuur

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Wianda de Boer

Omschrijving kosten IPC scholing in de klassen: €3.320,- IPC lidmaatschap: €1.131,14 (3e jaar) IPC coördinator: €1.420 IPC directie: €1.995
Veranderingen in de school voor opvang/peuters: €?

Meetbaar resultaat IPC certificaat/diploma Peuters en opvang in/bij school in 21-22

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Na overleggen, PV's door Wianda de Boer

Borging (hoe) Daltonboek - IPC-boek Visie
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Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

In schooljaar 2021-2022 hebben we als team gewerkt aan meerdere actiepunten binnen het jaarplan Dalton Integraal Kind Centrum. in onderstaand verslag zal puntsgewijs
worden aangegeven wat er in schooljaar 2021-2022 is gedaan. Verder zal het jaarplan mee worden genomen naar volgend schooljaar, want niet alle doelen zijn behaald.

PSZ en/of opvang 0-4 jaar: Op dit moment staan de ontwikkelingen hierin stil. Wel zijn er diverse overlegmomenten geweest. Ook het opnieuw opstarten van een VSO. Volgend
schooljaar hopen we toch concrete stappen te kunnen zetten. Dit is niet van de grond gekomen vanwege personeelstekorten.

IPC: Het team heeft veel directe feedback gekregen van Christy dit jaar, waar ze direct mee aan de slag kunnen. De groepen 1 t/m 3 zoeken de samenwerking binnen IEYC en
proberen dit in ontwikkeling te krijgen. Verder zullen we nog meer de "taal" moeten gaan toepassen van IPC en kindgericht en doelgericht bezig gaan. In het volgende schooljaar
gaan we hier meer op inzetten en proberen we een verdiepingsslag te maken richting A4L.

Dalton: Binnen de school zijn diverse DOP groepen die bezig zijn geweest met het uitwerken en verdiepen van de ontwikkelingen binnen het kindcentrum. Talentuur: is dit
schooljaar ingezet, waarbij per 2 groepen de leerlingen kennis maken met diverse talenten. De leerlingen werken een aantal weken aan één talent om zo meer ervaringen op te
doen. In januari 2022 stond er een talentweek gepland, alleen wegens Covid-19 is dat verplaatst naar mei 2022. Tijdens de talentweek hadden de leerlingen de mogelijkheid om 6
verschillende talenten te proberen. Hiervoor is er een extern bedrijf ingehuurd om workshops te geven en daarnaast hadden de leerkrachten ook diverse workshop voorbereid.
Tijdens de laatste workshopdag hadden de ouders de mogelijkheid om bij de workshop te komen kijken en eventueel mee te doen. De leerlingen (en ouders) waren enthousiast.

Verder is er binnen de DOP groepen meer onderzoek gedaan naar het Portfolio, kindgesprekken en groepsdoorbrekende activiteiten. Hierin hopen we volgend schooljaar een
verdieping in te maken. Ook het werken met een digitale weektaak (via weektaak.com) is een ontwikkelpunt wat volgend jaar zal worden geïmplementeerd.

De overige ontwikkelingen m.b.t. groepsbezoeken met de Daltonkijkwijzer, flitsbezoeken en collegiale consultaties zijn niet volledig van de grond gekomen. Aangezien er veel
ziekte binnen het team was door Covid-19, was het voornamelijk hoofdzaak om de groepen draaiende te houden. Hierdoor zijn veel ontwikkelingen stil blijven staan. Ook hebben
we een tijdlang weer in cohorten moeten werken, wat het dus niet wenselijk maakte om bij elkaar in de groep te komen kijken. We willen hier volgend schooljaar weer een mooie
stap in te zetten, zodat de doorgaande lijn verder wordt gewaarborgd.

We zijn bezig geweest de professionele cultuur verder te ontwikkelen. Zoals eerder al aangegeven is niet alles even goed van de grond gekomen. Wel hebben we hard gewerkt om
verbinding binnen het team te krijgen door bijv. het jaar gezamenlijk te starten met een BBQ (inclusief partners), etentjes te plannen (die gingen vaak niet door vanwege COVID),
Teambuildingspel (Wie is de Piet?), bij vergaderingen starten met een beginopdracht, zodat je elkaar wat beter leert kennen etc.
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Uitwerking GD5: De leraren hebben voldoende tijd en aandacht kunnen schenken aan de ontwikkeling van hun leerlingen m.b.t. motorische ontwikkeling

Hoofdstuk / paragraaf Sportieve activiteiten

Gerelateerde verbeterpunten

Gewenste situatie (doel) Bewegend leren op het schoolplein.

Activiteiten (hoe) Aanpassing op het schoolplein (o.a. 3,2,1 start) - Team informeren hoe/wat

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Gerry Hofsteenge & Wianda de Boer

Kosten 12500

Omschrijving kosten Schoolplein

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Bij realisatie plein en evaluatie als we er een tijdje mee "werken".

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Evaluatie maart 2022:

In januari '22 heeft ons schoolplein een behoorlijke opknap beurt gehad. Dit is uitgevoerd door Idverde en Boerplay. Naast dat de materialen van 3, 2, 1 start geplaatst zijn op het
plein, hebben we ook een uitdagend nieuw speeltoestel "gekregen" en is ons plein voorzien van meer groen (bomen, bosjes, wilgentunnel). Ook is er een buitenklas gerealiseerd
en zijn er palen geplaatst waaraan we in de zomer schaduwdoeken kunnen ophangen, zodat de kinderen ook bij warm en zonnig weer, heerlijk buiten kunnen spelen. Het plein is
opgedeeld in 4 belangrijke zones, die tegemoet komen aan de verschillende "soorten" kinderen die er zijn nl: Rauwer: Kinderen die zich uitleven en hun energie kwijtraken in open
ruimte. Douwer: Kinderen die speelaanleidingen gebruiken om samen te spelen. Bouwer: Kinderen die hun eigen creaties maken van losse materialen. Schouwer: Kinderen die
rustig toekijken vanaf een vertrouwde omgeving.

In het voorjaar van 2022 moeten de plakkers nog op het plein gemaakt worden. Eerder was dit nog niet mogelijk i.v.m. de weersomstandigheden. Ook de bijbehorende mappen
van 3, 2, 1 start zijn nog niet bij ons aanwezig. De kinderen hebben al wel heerlijk kunnen spelen op het nieuwe plein, maar we hebben nog niet kunnen werken met de nieuwe
materialen voor het bewegend leren, omdat dit gewoonweg nog niet af en compleet is. Ook moeten we de workshop van 3, 2, 1 start nog volgen om hier goed mee uit de voeten te
kunnen en het beste er uit te kunnen halen. We nemen dit punt dus mee naar 22-23 om 3, 2, 1 start binnen ons onderwijs te kunnen implementeren en de laatste zaken op het
plein af te kunnen ronden (pleinplakkers). Qua kosten hebben we hier naar alle waarschijnlijkheid geen extra budget voor nodig dan er was gepland in 21-22.

Door het aanschaffen van 321 Start willen we de leerlingen motiveren om zich actief en op een leuke manier te ontwikkelen. De leerlingen zijn reeds enthousiast en creatief in het
gebruik van de materialen, ondanks dat we als leerkrachten de cursus 321Start nog moeten volgen. Deze interventie zal dan ook mee gaan naar volgend schooljaar, zodat wij de
leerlingen nog meer kunnen bieden qua bewegend leren.
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Uitwerking GD6: Talent lokaal inrichten met o.a. STEAM, Dalton, Talentuur, HB, Breinhelden (DOP-groep) uitwerken schoolbreed

Hoofdstuk / paragraaf Metacognitie en zelfregulerend leren

Gerelateerde verbeterpunten

Gewenste situatie (doel) Een ingericht Talent lokaal, waar alle kinderen en collega's gebruik van kunnen maken.

Invoeren van het talent uur door de gehele school.

Activiteiten (hoe) Inrichten lokaal - aanschaffen materialen - introduceren van de nieuwe materialen - uitwerken van de talent uren

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Jolien Heemstra, Gerry Hofsteenge & Wianda de Boer (Natuurlijk ook het team)

Kosten 13000

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) na pv's, wanneer lokaal klaar is, wanneer lokaal in gebruik is, wanneer talent uur in de praktijk tot uitvoering is gekomen
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Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Evaluatie maart 2022:

Talent lokaal: We zijn dit jaar druk bezig geweest om het Talent lokaal vorm te geven. We hebben hier gebruik gemaakt van MI. Het lokaal is op dit moment verdeeld in 4 MI's nl.
Rekenknap, Taalknap, Beeldknap & Natuurknap. Ook de kasten die hier staan zijn naar deze intelligenties ingedeeld. Verder staan er in het lokaal materialen die leerkrachten en
leerlingen kunnen gebruiken ter verrijking van hun onderwijs. Er zijn verschillende materialen aangeschaft voor dit lokaal, zoals bijv. de rekenspellen van WIzz, Breinhelden,
aanvulling van Villa Alfabet, Zuidvallei (spelling), OSMO. Ook staan de HB materialen hier veel al zoals de smartgames voor de leerlingen. Deze zijn echter ook wel gewoon in de
klassen te vinden. Mochten de smartgames in de klassen niet meer gebruikt worden, dan is het de bedoeling dat ze in het Talent lokaal komen, zodat anderen er gebruik van
kunnen maken. Helaas hebben we nog niet veel gebruik kunnen maken van het Talent lokaal zoals we zouden willen (leerlingen door elkaar uit verschillende groepen de gehele
dag door). We hebben dit jaar nog lang met cohorten moeten werken vanwege Corona. We zouden dus nog veel meer uit het lokaal willen/kunnen halen dan we de afgelopen tijd
hebben kunnen doen.

Talentuur: Hier zijn wel mee doorgegaan het afgelopen jaar, maar dan eerst in de eigen klassen. Later konden we gelukkig weer met meerdere groepen door elkaar het
organiseren. Elke groep doet 1x per week een uur iets met de verschillende talenten en bied dit ook aan. Denk bijv. stopmotion, haken, een achtbaan bouwen (digitaal), rappen etc.
Op dit moment werken elke keer 2 groepen samen nl, 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8. In januari '22 was het de bedoeling om een talentweek te organiseren voor de gehele school (workshops
voor kinderen waar ze zich voor konden opgeven en hulp/expertise van ouders en of externen inzetten. Helaas was dit ook vanwege de maatregelen omtrent Corona niet mogelijk.
We hebben de week eerst verplaatst naar week 22 van dit jaar (30 mei t/m 3 juni). We hopen dan dit te kunnen afsluiten met een talentfair. Ook het talentuur zouden we nog veel
meer kunnen uitbouwen en hier willen we dus ook graag verder mee in het volgende jaar.

STEAM: In schooljaar 2021 (jan) hebben we via schoolkracht al eens geprobeerd om STEAM "binnen te krijgen" bij ons op school. Helaas is dit niet gelukt en hebben we het via de
NPO gelden nu geprobeerd. Echter door allerlei omstandigheden hebben we dit nog niet aangeschaft, maar zijn er al wel nieuwe offertes aangevraagd en inmiddels binnen. We
moeten kijken in hoeverre we alles kunnen aanschaffen, want de prijzen zijn inmiddels wel gestegen en dus niet dekkend meer voor wat we hadden begroot. Wel zou STEAM een
mooi uitdaging bieden aan de kinderen/leerkrachten zowel op HB gebied, Talentuur als verrijking van het reguliere onderwijs. We gaan dus kijken wat we hiervoor kunnen
aanschaffen. Dit moet dus nog en zal meegenomen worden naar volgend jaar. Ook hier zullen we met elkaar iets van een workshop in moeten gaan volgen, willen we de
materialen optimaal kunnen inzetten.

Dalton: Op Dalton gebied zijn we o.a. drukdoende met de volgende zaken: - Het uitzoeken van een digitale weektaak - Kindgesprekken, portfolio's, talentuur en groepsoverstijgend
werken. Deze punten zijn zeker nog niet klaar en hier gaan we dus volgend jaar verder mee om het uit te diepen en te implementeren.
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Uitwerking GD7: Inzetten op groepsvorming, welbevinden en de relatie (leerling-leerling, leerling-leerkracht

Hoofdstuk / paragraaf Actiepunten (los van menukaart)

Gewenste situatie (doel) Kinderen hun welbevinden vergroten en goede start maken van het schooljaar.

Activiteiten (hoe) KiVa lessen en Klasse!vergaderingen

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Team

Kosten 0

Omschrijving kosten -

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Het afgelopen schooljaar 2021-2022 hebben we veel in moeten zetten op de sociale contacten. De leerlingen moesten echt aan het begin van het jaar weer wennen aan elkaar, de
ritmes binnen de school. Wel zien we dat de leerlingen snel weer aan elkaar gewend waren, maar vooral dat ze blij waren om weer contact met elkaar te hebben. De eerste helft
van het schooljaar mochten we nog weinig samenwerken, wat binnen ons Daltononderwijs wel een speerpunt is. Vanaf januari 2022 werken we weer groepsdoorbrekend, plekken
op de gang en kan het talentuur ook weer samen met andere groepen. Hierdoor zie je de leerlingen groeien in hun sociale ontwikkeling. In maart hebben we een
meesters/juffendag gehad, waarbij alle leerlingen zelfstandig door school, diverse activiteiten konden doen (enkel groep 1 en 2 werden begeleidt door de leerlingen van groep 8).
De leerlingen van groep 8 waren zorgzaam en behulpzaam. De sfeer binnen de school en klassen was super. De leerlingen genoten en hielpen elkaar. Voor uitgebreide informatie
over de sociale resultaten zie Zien! & KiVa.
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Uitwerking KD1: De leraren gaven extra instructie aan de betere leerlingen

Hoofdstuk / paragraaf Instructie in kleine groepen (tutoring)

Gerelateerde verbeterpunten

Gewenste situatie (doel) Kinderen extra instructies aan kunnen bieden.

Activiteiten (hoe) Binnen en buiten de klas kinderen extra begeleiden op gebieden waarin het nodig is, dit is verschillend.

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Gerry Hofsteenge & Wianda de Boer

Kosten 10803

Omschrijving kosten Extra personeel, extra uren

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Evaluatie Maart 2022:

We hebben zoveel als mogelijk kinderen extra begeleid. Toch zijn we hier niet tevreden over, omdat het personeel wat hiervoor aangenomen is, bijna structureel ingezet diende te
worden voor vervanging i.v.m. Corona. Vervanging is/was er niet en de enige optie zou dan zijn hele klassen naar huis te sturen. Wij hebben ervoor gekozen dit niet te doen en de
lessen voor de gehele klassen voor te laten gaan op de extra instructies aan de leerlingen. We hopen in het jaar 22-23 hier meer uit te kunnen halen en nemen dit punt mee (we
kiezen er dus voor extra personeel hiervoor aan te nemen als dit er is)

Uitwerking KD2: De leraren hebben voldoende tijd en aandacht kunnen schenken aan de ontwikkeling van hun leerlingen m.b.t. de kunstzinnige ontwikkeling

Hoofdstuk / paragraaf Cultuureducatie

Gewenste situatie (doel) Aanschaf crea in een notendop en extra middelen voor muziekjuffen

Activiteiten (hoe) Aanschaf crea in een notendop + implementeren 15 professionele lessen muziekonderwijs per jaar voor alle leerlingen

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Team, Cultuurcoördinator (Ageeth)

Kosten 2120

Omschrijving kosten methode loonkosten
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Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Evaluatie maart 2022:

De methode Crea in een notendop is aangeschaft. Via deze methode krijgen de leerkrachten handvatten om te werken aan de verschillende technieken die binnen het
basisonderwijs aangeboden dienen te worden. De methode wordt niet "slaafs" gevolgd, maar de technieken dienen wel per jaar groep aanbod te komen. We proberen het zoveel
mogelijk te integreren bij bijv. IPC.

Verder vinden we het waardevol en zinvol dat de kinderen en leerkrachten dat ze muziekonderwijs krijgen door professionals en dat leerkrachten hiervan kunnen leren en dit zelf
kunnen toepassen in hun eigen muziekonderwijs. Het is afwachten hoeveel subsidies er worden toegekend vanuit cultuur in 22-23, anders is het wellicht weer een mogelijkheid om
dit gedeeltelijk via de NPO-gelden te doen.

Uitwerking KD3: Inzet personeel

Hoofdstuk / paragraaf Onderwijsassistenten/instructeurs

Gewenste situatie (doel) 2 collega's uitbreiding geven om coördinatoren en IB'er extra vrij te roosteren, zodat de taken die ten goede komen voor
een ieder binnen de school uitgevoerd kunnen worden.

Activiteiten (hoe) Extra Vrij roosteren van Coördinatoren en IB'er.

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Team

Kosten 27500

Omschrijving kosten Personeelskosten

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Evaluatie maart 2022:

De 2 collega's hebben er beide een volledige dag bij gekregen. Zo maken we het binnen de organisatie mogelijk om de coördinatoren, IB'er en zelfs leerkrachten extra
mogelijkheden te geven hun taken uit te voeren. Dit komt ten goede van iedereen op school (leerkrachten, kinderen en de ontwikkelingen van de school/het Kindcentrum). Echter
bleek in de praktijk dat de uren die coördinatoren en leerkrachten en ook de IB'er regelmatig in de knel kwamen, doordat er geen vervanging is/was. Zij moesten dan voor de groep,
zodat we geen groepen naar huis hoefden te sturen. We hopen dat dit in schooljaar 22-23 niet het geval is, maar willen wel graag weer inzetten op de extra uitbreiding van de
collega's, zodat er extra ruimte ontstaat voor de taken van de coördinatoren, leerkrachten en IB'er.
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Uitwerking KD4: Aanbod hoogbegaafdheid

Hoofdstuk / paragraaf Leerstofaanbod

Resultaatgebied Opbrengstgericht werken

Gewenste situatie (doel) De leerkrachten weten welke onderwijsbehoeften de hoogbegaafde leerlingen hebben en kunnen daar het
onderwijsaanbod bij aansluiten.

Activiteiten (hoe) -overzicht aanwezige materialen maken, het team zelf kennis laten maken met de aanwezige materialen. -inzetten en
onderzoeken van thema's en projecten Tevens is er een koppeling met het jaarplan ontwikkelen van een STEAM lokaal,
het schoolbreed inzetten van een talentuur (DOP groep).

Betrokkenen (wie) het team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Wianda de Boer en Gerry Hofsteenge

Omschrijving kosten Nog niet bekend.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Dit schooljaar is er veel ingezet op het starten met het talentuur, om zo de leerlingen kennis te laten maken met verschillende werkvormen. Ook met het STEAM lokaal
(talentlokaal) is een begin gemaakt. Er is vooral ingezet op het aanbieden van de aanwezige materialen, de collega's bekend maken met hoe ze de materialen kunnen inzetten.
Helaas was het door COVID-19 minimaal mogelijk om in het talentlokaal te werken, aangezien de groepen in cohorten moesten werken.

Het verder uitwerken aanbod hoogbegaafdheid (waaronder het STEAM lokaal en beleidsplan HB) wordt meegenomen naar volgend schooljaar en staat vermeld in het jaarplan
Metacognitie en zelfregulerend leren binnen het NPO programma.

Het huidige jaarplan wordt dan ook afgerond.
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Uitwerking KD5: IPC invoeren en implementeren

Hoofdstuk / paragraaf Vakken, methodes en toetsinstrumenten

Resultaatgebied IPC

Gewenste situatie (doel) Het door ontwikkelen van IPC onderwijs door de gehele school

Activiteiten (hoe) Het samenwerken/uitwerken van milepost met collega's en uitvoeren in de klassen Het regelmatig terug laten keren in
PV's Observaties in de klas met behulp van Christy IPC coördinator aanstellen en de opleiding laten volgen IPC opleiding
voor de directie

Betrokkenen (wie) team, directie en trainer van ipc

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Wianda de Boer

Omschrijving kosten Investeringskosten professionalisering/begeleiding in de klassen (4 dagdelen) 3.320 euro lidmaatschap per jaar 1.131,14
euro IPC coördinator opleiding 1.420 euro IPC directie 1.995 euro

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Er zijn dit schooljaar diverse bijeenkomsten geweest onder begeleiding van Christy, zij heeft een deel algemene kennis gegeven over het A4L. Daarnaast heeft zij in de groepen
meegelopen om het aanbod in de praktijk te zien en zo feedback kunnen geven. Voor de groepen 1 t/m 3 heeft ze een extra bijeenkomst gehad over de IEYC om een doorgaande
lijn te creëren tussen de groepen. De directeur W. de boer is gestart met de opleiding IPC directie, deze heeft zij afgerond in juni 2022. De opleiding voor IPC coördinator wordt
meegenomen naar volgend schooljaar, onze collega A. Medendorp Veltens heeft de opleiding wegens omstandigheden niet kunnen volgen. Het team heeft aangegeven dat de
bijeenkomsten en het meekijken in de groep van grote meerwaarde is geweest om verdieping te krijgen in de IPC lessen. Ook voor volgend schooljaar is extra scholing o.l.v.
Christy meegenomen vanuit de NPO gelden om zo een verbindingsslag te maken met Dalton.
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Uitwerking KD6: Estafette editie 3 invoeren en implementeren

Hoofdstuk / paragraaf Vakken, methodes en toetsinstrumenten

Resultaatgebied Technisch lezen

Gewenste situatie (doel) Invoeren Villa Alfabet

Activiteiten (hoe) Uitzoeken hoe we Villa Alfabet in kunnen zetten in de praktijk, plan hiervoor schrijven, bespreken met team en invoeren

Betrokkenen (wie) team en ib & directie

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Wianda de Boer

Omschrijving kosten -

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

De methode Villa Alfabet wordt op dit moment nog minimaal ingezet. De sterkere leerlingen in de groepen 3 en 4 werken met de methode om zo een verdieping te maken met
technisch lezen. Daarnaast is het materiaal voor alle groepen te gebruiken (het ligt in het talentlokaal) waar leerlingen samen uit kunnen lezen en werken. Van alle boeken zijn er 2,
zodat de leerlingen kunnen samenwerken.

Dit jaarplan wordt afgesloten en volgend schooljaar zal het aanbod van Villa Alfabet op een personeelsvergadering worden besproken, zodat een ieder er mee gaat werken.

Uitwerking KD7: Het uitvoeren van collegiale consultatie en intervisie. In de praktijk schiet het er vaak bij in.

Hoofdstuk / paragraaf Collegiale consultatie

Resultaatgebied Collegiale consultatie en intervisie

Gewenste situatie (doel) Alle collega's kijken minimaal 2x per jaar bij een collega en hebben hierna "intervisie" hierover. Zo kunnen ze met en van
elkaar leren.

Activiteiten (hoe) Collega's krijgen de ruimte en mogelijkheid om 2x per jaar bij een andere collega te kijken met een gerichte kijkvraag.
Hierna hebben de collega's tijd voor "intervisie" hierover.

Betrokkenen (wie) team, ib en directie

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Team

Omschrijving kosten We zetten Johan Prins hiervoor in om de klassen tijdelijk over te nemen, zodat collega's de tijd en ruimte hebben om bij
een andere collega te kijken. Dit wordt vanuit de NPO-gelden bekostigd.
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Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

De eerste ronde van collegiale consultaties is bijna gelukt, maar de tweede ronde niet. Door de vele ziekte en afwezigheid van personeel was er geen extra personeel om groepen
over te nemen. Het bezetten van de groepen had hierbij zeer zeker voorrang.

De collega's hebben het wel al prettig ervaren om bij andere collega's te kijken, toch zou hier meer uit te halen zijn qua intervisie. Mochten collega's hier volgend schooljaar weer
behoefte aan hebben, dan willen we hier proberen weer ruimte voor te creëren.

Uitwerking KD8: Het structureel uitvoeren van flitsbezoeken

Hoofdstuk / paragraaf Klassenbezoek

Resultaatgebied Flitsbezoeken

Gewenste situatie (doel) Structurele flitsbezoeken in de praktijk

Activiteiten (hoe) -Even weer verdiepen in de materie -Team informeren -Toch planning maken voor jezelf wanneer je het gaat uitvoeren,
dit moet een gewoonte worden -Uitvoeren van de flitsbezoeken

Betrokkenen (wie) team, ib en directie

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Wianda de Boer

Omschrijving kosten -

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Dit nemen we mee naar volgend schooljaar, aangezien de flitsbezoeken een jaarlijks terugkerend actiepunt is. In het huidig schooljaar (2021-2022) is het uitvoeren van de
flitsbezoeken niet volledig gelukt. Mede door Covid-19 lag er meer nadruk op het bezetten van de groepen en het organiseren van randzaken binnen de school.

Uitwerking KD9: Verstevigen van de relatie met de ketenpartners (huis van de sport, Cultuurhuis, CJG, beweegcentrum, logopedie)

Hoofdstuk / paragraaf Samenwerking

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag niet meer van toepassing

Dit plan hebben we gekoppeld aan een Dalton Integraal Kindcentrum en wordt hier verder uitgewerkt.
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Uitwerking KD10: Opzetten van een sociale lijst met NAW-gegevens ketenpartners

Hoofdstuk / paragraaf Samenwerking

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag niet meer van toepassing

Dit plan hebben we gekoppeld aan een Dalton Integraal Kindcentrum en wordt hier verder uitgewerkt.
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Te volgen scholing Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Aanbieder Kosten IPC-teamscholing - afgerond voor dit jaar en gaat volgend jaar een vervolg en verdieping
krijgen.

Jonge Kind Specialist - Suzanne Bouman heeft deze opleiding volledig afgerond - Ingrid
Hartman tilt nog een stukje van de opleiding over de vakantie heen en zou als alles goed
gaat in december 2022 de opleiding afronden -Karin Mulder is halverwege gestopt met
de opleiding vanwege privé omstandigheden

IPC coördinator -Annemiek Medendorp is niet begonnen aan deze opleiding vanwege
privé omstandigheden. Zij zal dit in schooljaar 22-23 gaan doen.

Assessment for Leaders -Wianda de Boer heeft deze opleiding met goede gevolg
afgelegd.

ICC-er -Ageeth Doddema is nog drukdoende met de opleiding en zal deze als alles goed
is zo rond oktober 2022 afronden.

IPC Team schooljaar 21-22 IPC-
Nederland

€3.320

Jonge Kind
Specialist

Ingrid Hartman,
Suzanne Bouman &
Karin Mulder

30 sept, 28 okt, 9 dec, 27
jan, 17 mrt, 21 april, 19
mei, 23

IPC
coördinator

Annemiek
Medendorp-Veltens

3 nov, 8 dec, 2 feb, 23
maart, 18 mei

IPC-
Nederland

€1420,-

Assessment
for Leaders

Wianda de Boer 12 november, 28 januari,
1 april, 10 juni

IPC-
Nederland

€1.995,-

ICC-er Ageeth Doddema 12 jan, 2 feb, 16 feb, 9
mrt, 30 mrt, 13 april, 18
mei, 15

Stichting
Kunst en
Cultuur

€350,-

Geplande zelfevaluaties Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten Alle evaluaties, scans en vragenlijsten zijn afgenomen, besproken in het team en staan
in ParnasSys. De audit vanuit SOOOG is verplaatst naar het schooljaar 23-24. Dit komt,
omdat er veel audits niet door zijn gegaan op andere scholen vanwege COVID-19.
Verder staat er in het najaar 2026 weer een Dalton visitatie gepland.

Jaarlijkse zelfevaluatie - PKO afstemming,
didactisch handelen en aanbod

Team April '22 -

Quickscan - de schoolleiding Team September '21 -

ZIEN Team november '21 en
mei/juni '22

-

KiVa-metingen (sociale veiligheid) Team oktober '21 en
mei '22

-

audit vanuit SOOOG Auditleden
& Team

? -

Openbare Basisschool de Tweemaster

Jaarplan - jaarverslag 2021 - 2022 26



Overige zaken Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Huisvesting Huisvesting van PSZ en/of opvang 0-4 jaar Vanwege personeelstekorten is er nog steeds geen PSZ/opvang 0-4 jaar. Wel ligt de
aanvraag er nog steeds en blijft het één van onze aandachtspunten.

TSO-BSO Voor de VSO/BSO werken we nauw samen met KiWi. VSO is er nog steeds niet weer op locatie, dit is ook het gevolg van personeelstekorten.
Wel is de mogelijkheid tot VSO er maar dan op locatie - Zaanstraat. De BSO doet het
erg goed bij ons op het Kindcentrum. Hier wordt veelvuldig gebruik van gemaakt.

Sponsoring Geraniumactie staat weer gepland. Dit jaar hebben we vanwege COVID-19 weer geen geraniumactie kunnen houden. Wel
hebben we eind mei, begin juni een succesvolle aardbeienactie weten te organiseren
i.s.m. de OR en Meinardi

MR De MR heeft een vergaderschema opgesteld met
jaarplanning (wanneer, wat te bespreken) en komt komend
jaar 6 x bijeen.

De MR is dit jaar fysiek en online bij elkaar geweest en hebben de overleggen goed
weten te doen.

Overig Schoolplein opknappen/veranderen, waarbij bewegend
leren een prominente rol krijgt. Mede door NPO-gelden en
subsidie gelden kunnen we meer realiseren dan voorheen.
De plannen zijn inmiddels gemaakt en de keuze is gevallen
op die van Boerplay.

Het schoolplein is helemaal opgeknapt en inmiddels ook voorzien van het bewegend
leren (3,2,1 start). Hiervoor moet het team nog een bijeenkomst volgen om hier goed
mee uit de voeten te kunnen. Naar alle waarschijnlijkheid gaat dit in 22-23 gebeuren.
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