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Inleiding

Het schooljaar 2020-2021 was een bijzonder schooljaar voor leerlingen, ouders en medewerkers van

Sarkonschool De Windwijzer. Tijdens dit schooljaar zijn wij gestart met de nieuwe schoolkoers ‘Leren

met LEV door verbinden, leren en richting geven.’ Dit schooljaar kenmerkt zich naast de nieuwe

schoolkoers door de maatregelen met betrekking tot het Coronavirus, dat een grote impact heeft

gehad op de onderwijsorganisatie.

Leren met LEV

LEV staat voor hart! LEV staat voor moed! LEV is de komende vier jaar de basis voor de koers van de

Sarkon-scholen:

L - Leerplek voor het leven

Sarkon-scholen zijn een kloppend hart waar je leert over het leven, over jezelf, over de ander en over

de wereld om je heen. Samen trekken we de wereld in en halen we de wereld naar binnen. Je leert

een steentje bij te dragen aan de leefbaarheid van de wereld om je heen. Bovenal leer je van en met

elkaar en geef je richting aan jouw leerproces.

E - Eigen Wijze

Je bent uniek en hebt je eigen talent. Als kind en als medewerker toon je moed. Je wilt de beste zijn,

op jouw manier. Hierbij leer je goed samenwerken met anderen om jezelf blijvend te ontwikkelen

in eigenheid en kwaliteit.

V- Vertrouwen door verbinding

Hart hebben voor elkaar geeft verbinding. Verbinding geeft ruimte aan vertrouwen. De katholieke en

interconfessionele wortels inspireren om in verbinding te geloven. Je leert met hart voor elkaar de

goede dingen te doen en gezamenlijk verantwoordelijkheid te dragen.

LEV op De Windwijzer

Op Sarkonschool De Windwijzer leren we met LEV in een rijke leeromgeving. We ondersteunen

elkaar en geven richting aan samen ‘het goede’ te doen. We creëren LEV met de taal en cultuur van

de zeven gewoonten van (zelf)leiderschap. Vanuit welbevinden en betrokkenheid werken we aan de

basisbehoeften: relatie (verbinden), competentie (leren) en autonomie (richting geven).
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‘The Leader in Me’ maakt van de school een leerplek voor het leven, waar we oefenen met

vaardigheden die ons in staat stellen om te gaan met de uitdagingen van het leven. ‘The Leader in

Me’ is een pedagogische leerlijn die kinderen op een speelse manier leert zichzelf richting te geven.

Hierdoor geven kinderen leiding aan zichzelf en leren we ‘het goede te doen, ook als niemand kijkt.’

Door te kijken, denken en doen vergroten we via de gemeenschappelijke taal van de zeven

gewoonten van (zelf)leiderschap het plezier in leren.

Kinderen in de onderbouw leren door te spelen rond betekenisvolle thema’s. Naast het spelen in

speelhoeken in de basisgroepen, spelen de kinderen groepsoverstijgend op het Wijzerlaantje; een

gemeenschappelijke ruimte met speelhuisjes, themahoeken, bouwhoeken en verkleedkleding.

Kinderen maken een spelplan en passen het geleerde toe in (rollen)spel. Medewerkers observeren

het spelen en creëren passende spelsituaties voor het vergroten van welbevinden en betrokkenheid,

zodat elk kind optimaal groeit. Hierbij is veel aandacht voor taal, woordenschat en interactie.

Snappet is een digitaal middel waarmee kinderen in de midden- en bovenbouw vaardigheden

oefenen voor de leerlijnen van taal, spelling, lezen en rekenen. Met Snappet wordt leren voor

kinderen zichtbaar, waardoor we de invloed op het eigen leerproces vergroten. Kinderen werken met

persoonlijke leerdoelen en leerstof en activerende werkvormen, die aansluiten bij het

betrokkenheidsniveau van het kind. Snappet wordt gebruikt bij instructies, het begeleid inoefenen

van de leerstof en het oefenen van (basis)vaardigheden, waarbij we leren door interactie met elkaar

en het geven en ontvangen van taakgerichte feedback. In de midden- en bovenbouw werken

kinderen groepsdoorbrekend. De kinderen starten dagelijks in een gemengde basisgroep. Daarna

krijgen zij in verschillende (kleine) samenstellingen instructies, die aansluiten bij het kind, of werken

zij op het leerplein. In de middagen werken kinderen aan wereldoriëntatie, cultuureducatie en

Engels. In de onderbouw worden kinderen in thematische leersituaties uitgedaagd tot ontdekken. De

kinderen doen dit met lerend spelen. In de midden-bovenbouw gaat het ontdekkend leren over in

onderzoekend leren. Op onderzoekende wijze krijgen kinderen nieuwe inzichten op mens en

maatschappij, natuur en techniek. In groeigesprekken reflecteren kinderen op het eigen leerproces

en maken een plan met leerdoelen en onderzoeksvragen.

Jaarverslag en zelfevaluatie van het onderwijs

Als onderdeel van de kwaliteitszorg van Sarkon evalueren scholen continu het onderwijs. Daarnaast

worden op Sarkonscholen vierjaarlijks een audit uitgevoerd door het auditteam van Sarkon. Dit

jaarverslag is tevens een zelfevaluatie van het onderwijs, dat gebruikt wordt als voorbereiding op de

audit die door het auditteam van Sarkon wordt uitgevoerd.
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Kengetallen

Leerlingaantallen

Op 1 oktober 2020 waren er 257 leerlingen ingeschreven. Dit is een krimp van 28 leerlingen ten

opzichte van de teldatum 1 oktober 2019. Dit is een verwachte krimp ten opzichte van de prognose

van DUO (Dienst uitvoering onderwijs) en het Centraal Bureau voor de statistiek.

De leerlingaantallen op 1 oktober 2020 waren als volgt verdeeld:

(Bron: Vensters PO)

Prognose leerlingaantallen

In de staafgrafieken hieronder zijn de donker gekleurde staven de daadwerkelijke aantallen en de

lichtgekleurde staven zijn de prognose-aantallen. De grafieken hieronder tonen de volgende

gegevens weergegeven op schoolniveau: • de instroom van vierjarigen in het afgelopen jaar en de

verwachte instroom voor de komende jaren; • het totaal aantal leerlingen van de school in het

afgelopen jaar en het verwachte aantal leerlingen voor de komende jaren.
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(Bron: Vensters PO)

In- en uitstroom

Overstappers naar de school zijn de leerlingen die tussentijds zijn ingestroomd; in het vorige

schooljaar zaten deze leerlingen op een andere school binnen het po. Overstappers van de school

zijn de leerlingen die tussentijds zijn uitgestroomd; in het volgende schooljaar zitten deze leerlingen

op een andere school binnen het po. De gemiddelde verblijfsduur is het gemiddeld aantal jaar dat de

uitgestroomde leerlingen op de school hebben gezeten. Reguliere instroom (van buiten het po naar

deze school) en reguliere uitstroom (van deze school naar een school buiten het po) worden buiten

beschouwing gelaten.
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Kleuterversnellers

Een kleuterversneller is een leerling in leerjaar 3, die voor de eerste of tweede keer in het

basisonderwijs zit en die jonger is dan zes jaar. Een kleuterverlenger is een leerling in leerjaar 2 die

voor de derde keer in het basisonderwijs zit en die zes of zeven jaar is. Het percentage

kleuterversnellers is 18,1 %. Het aantal kleuterverlengers is 2,6 %.

(Bron: Vensters PO)

Zittenblijvers

Een zittenblijver is een leerling in leerjaar 3 tot en met 8, die in twee opvolgende 1 oktober tellingen

op dezelfde school in hetzelfde leerjaar voorkomt. De norm van de Inspectie van het Onderwijs ligt

op drie procent. Het oordeel onvoldoende wordt alleen gegeven als er meer dan drie procent
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zittenblijvers is én de onderbouwing vanuit schoolbeleid hiervan onvoldoende is. Het percentage

zittenblijvers is 0 %.

Personeelskenmerken #TeamWindwijzer

#TeamWindwijzer bestaat uit betrokken medewerkers die dagelijks werken aan goed onderwijs. In

hun werk kijken zij door ‘dezelfde bril’; met het lerende kind voor ogen. De medewerkers passen de

zeven gewoonten van (zelf)leiderschap toe in hun werk, waardoor zij een voorbeeld zijn voor de

leerlingen. #TeamWindwijzer bestond voor 33,1 % uit mannen en voor 66,9 % uit vrouwen. De

leeftijd van personeelsleden is als volgt verdeeld in 2020-2021:

(Bron: Vensters PO)
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Ziekteverzuim medewerkers

Het gemiddelde ziekteverzuim lag in schooljaar 2020-2021 op 0,75 %. Hier een overzicht van het

ziekteverzuim:

(Bron: Dashbord verzuimpercentage Afas)

Verdeling inzet personeel (formatie-eenheden)

Het schoolteam bestond in 2020-2021 uit de volgende functies, gefinancierd uit de formatiegelden,

werkdrukmiddelen en bijdrage samenwerkingsverband:

● Schoolleider: 1 (1.0  fte)

● Leraren: 12 (10,2 fte)

● Leraren in opleiding: 2 (0,4 fte)

● Vakleraar sport en bewegen: 1 (0,9 fte)

● Leraarondersteuners: 1 (0,4 fte)

● Onderwijsassistenten: 3 (2,4 fte)

● Concierge:  1 (wtf 0,4) & 1 vrijwilliger (4 uur per week)

● Administratief medewerker: 1 (wtf 0,2)

● Ingehuurd personeel cultuureducatie: 3 (wtf 0,2)
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Zelfevaluatie

Ontwikkeling schoolplan & resultaten uit het jaarplan

Opbrengsten

(Standaard OR01: resultaten)

Onderwijsresultatenmodel

Dit schooljaar zijn wij in januari gestart met het onderwijsresultatenmodel. Het

onderwijsresultatenmodel is een middel om de opbrengsten van de scholen te monitoren, waarbij er

recht wordt gedaan aan de leerlingpopulatie. Bij de implementatie is een startbijeenkomst

georganiseerd vanuit Sarkon met alle schoolleiders en intern begeleiders. Tijdens deze bijeenkomst is

het onderwijsresultatenmodel ingevuld. Klik hier voor meer info over het onderwijsresultatenmodel.

Opvallend uit het onderwijsresultatenmodel is  dat bij het lezen de leerlingen het 1F niveau behalen

(100%). Er zit een discrapantie in percentage 1F (94,2) en 1S (40,6). Het 1S doel scoort ten opzichte

van de vergelijkingsgroep (44,8) onder het gemiddelde.

De interventies die hiervoor worden ingezet is het werken op niveau en het aanbod beter wordt

afgestemd door meer verrijking in te zetten. Dit vraagt een aanbod vanuit de leerlijn (bouwstenen).

De leerlijnen sluiten aan bij de kerndoelen voor leerjaar 3 t/m 6 die behoren tot het referentiekader.

Daarnaast is er een interventie nodig op bij de 1F groep op het gebied van taalverzorging. De

vergelijkingsgroep scoort 95,6 en de school 82,6. Dit vraagt een aanbod vanuit de leerlijn. Vanaf

leerjaar 6 zal er gewerkt gaan worden met leerroutes. Deze leerroutes worden op de studiedag van 1

maart uitgezet met het schoolteam.

Daarnaast is er vanuit het onderwijsresultatenmodel gekeken naar de behaalde resultaten en ten

opzichte van de schooladviezen.

Voor het vakgebied taalverzorging voldoen de opbrengsten aan de verwachtingen van het

schooladvies 1S/2F. Voor de vakgebieden lezen en rekenen zijn de opbrengsten beneden de

verwachting ten opzichte van het schooladvies 1S/2F.

Is de eindtoets boven verwachting goed gescoord of adviseren we te laag? Vanuit het NRO

onderzoek blijkt dat wij in het jaar 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019 met name enkelvoudige

adviezen geven (93%) en 7% een tweevoudig advies. Ten opzichte van het landelijk gemiddelde

scoren we hoger op de enkelvoudige adviezen en lager op de tweevoudige adviezen.
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Landelijk gezien geven we binnen deze 3 jaren met name adviezen voor vmbo basis, vmbo kader en

vmbo tl. Deze drie jaar geven we vmbo tl/havo, havo en vwo landelijk gezien minder aan leerlingen.

Toch scoort 54% op de eindtoets wat overeenkomt met de gegeven schooladviezen. 40% scoort

boven de eindtoetsscore ten opzichte van het gegeven basisschooladvies. Toch zien we na 3 jaar

vervolgonderwijs dat 17% boven het gegeven schooladvies zit, 71% volgt een opleiding op het

gegeven schooladvies en 12% zit na 3 jaar onder het gegeven schooladvies. Alle drie zijn ze in lijn met

de referentiewaarden en tevens zijn ze ongeveer even hoog als het landelijk gemiddelde.

Naar aanleiding van deze conclusie is er een vanuit inspectie een onderzoeksthema geweest

betreffend advisering en uitstroom. Tijdens dit gesprek heeft de onderwijsinspectie de school

geadviseerd om de bouwbrede totstandkoming van de schooladviezen te continueren. Tevens

adviseerde de inspecteur om over dit onderwerp met het VO in gesprek te gaan, om tot een betere

en gezamenlijke aanpak te komen. Met name het geven van dubbel-adviezen, niveau-adviezen en

plaatsingsadviezen kan nog beter benut worden, om ervoor te zorgen dat de advisering nog

kansrijker wordt gedaan. In het voorjaar is een gesprek geweest met het VO hoe de advisering nog

beter kan. Daaruit zijn afspraken gemaakt over het geven van dubbeladvies en plaatsingsadvies.

Adviezen / uitstroom VO

Aan het eind van de basisschool wordt door de leerling en ouders een keuze gemaakt voor een

school voor het vervolgonderwijs, op basis van het schooladvies. De medewerkers in de bovenbouw

formuleren samen met intern begeleider en schoolleiding het schooladvies op basis van een aantal

factoren:

- De profielschetsen van de verschillende niveaus in het voortgezet onderwijs.

- De persoonlijke ontwikkeling van het kind: de wijze waarop de leerling zichzelf richting geeft,

met betrekking tot zichzelf en in relatie met anderen.

- Het niveau dat de leerling heeft met betrekking tot de verschillende vakgebieden, zoals

rekenen, taal, begrijpend en technisch lezen. Hiervoor gebruiken zij het uitstroomprofiel in

Snappet en het leerlingvolgsysteem.

Het verwijstraject bestaat uit de volgende stappen:

● Einde leerjaar 7 & najaar leerjaar 8: voorlopig schooladvies. De school formuleert het

voorlopig schooladvies. In het najaar van leerjaar 8 wordt het advies toegelicht in een

gesprek met leerlingen en ouders.
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● Najaar leerjaar 8: leerlingen en ouders maken kennis met het VO. De leerlingen nemen deel

aan de doe-dagen van het voortgezet onderwijs (VO) in Den Helder. De ouders worden

uitgenodigd voor een kennismakingsavond.

● Januari leerjaar 8: leerlingen en ouders bezoeken (digitale) open dagen. De verschillende

scholen organiseren open dagen. De leerlingen / ouders ontvangen informatie over deze

avonden via KWIEB en op de VO-pagina op onze website.

● Februari leerjaar 8: definitief schooladvies. De school formuleert het definitief schooladvies.

Als het advies afwijkt van het voorlopig advies of bij bijzondere omstandigheden wordt het

advies toegelicht in een gesprek met leerlingen en ouders.

● Februari / maart leerjaar 8: ouders schrijven hun kind in. Ouders schrijven de leerlingen in bij

de school voor het voortgezet onderwijs.

● April leerjaar 8: leerlingen nemen deel aan de centrale eindtoets. De leerlingen nemen deel

aan de centrale eindtoets. Indien het resultaat van de leerling van een hoger niveau is dan

het schooladvies, kan de school in overleg met de leerling / ouders het advies aanpassen.

● Mei leerjaar 8: de leraren van groep 8 zorgen voor een (warme) overdracht. De school

draagt, met toestemming van de ouders, alle gegevens van de leerling over aan het

voortgezet onderwijs. Deze licht de school toe tijdens een gesprek (de warme overdracht).

● Juli leerjaar 8: de leerlingen nemen afscheid van de basisschool. De leerlingen van groep 8

nemen afscheid tijdens een afscheidsavond.

In schooljaar 2020-2021 zaten 30 leerlingen in leerjaar 8. Na het schooladvies is van vijf leerlingen

het schooladvies naar boven bijgesteld n.a.v. het resultaat van de centrale eindtoets.  De adviezen /

plaatsingen zijn als volgt verdeeld:

● Praktijkonderwijs: 0 leerlingen (0%)

● VMBO basisberoepsgerichte leerweg: 3 (10 %)

● VMBO basisberoeps- / kaderberoepsgerichte leerweg:  2 (6,7 %)

● VMBO kaderberoepsgerichte leerweg: 3 (10 %)

● VMBO theoretische leerweg (MAVO): 7 (23,3 %)

● MAVO / HAVO: 5 (16,7 &)

● HAVO: 7 (23,3 %)

● HAVO / VWO: 0 (0%)

● VWO: 3 (6,7 %)
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Opbrengsten en schoolanalyse basisvakken

De opbrengsten en analyse zijn uitgebreid beschreven in de schoolscan voor eventuele verdere

informatie.

Vanuit de middentoetsen van LVS (Cito) en Snappet zijn de volgende conclusies gekomen en is er

een doel gesteld voor de komende periode.

Leerjaar 4 & 5 (Middenbouw):

Rekenen algemeen:

Vanuit de vorige toetsperiode laten de kinderen geen groei zien maar blijven zij stabiel. Hierbij

functioneren de kinderen net boven B4 niveau. Hierbij is er dus een lichte achterstand ten opzichte

van M4.

Bij de Snappet resultaten is er een grotere achterstand zichtbaar bij de minimum groep. Deze

kinderen hebben veel automatiseringsproblemen en getalbegrip. Zij volgen een eigen leerlijn vanuit

de stof van leerjaar 4. Daarentegen is te concluderen dat een groot deel van de kinderen scoren zoals

verwacht. De plusinstructies scoren lager dan verwacht waardoor er geen groei binnen dit leerjaar

zichtbaar is.

De komende periode staan de keersommen centraal. Het aanbieden van alle tafels en het herhalen

daarvan. Er wordt naar een tafeldiploma toegewerkt. Per instructiegroep is het verschillend welke

tafels er beheerst moeten worden.

De verwachting is dat na dit onderdeel er door de basis- en plusinstructies beter wordt gescoord

waardoor er groei zichtbaar is voor dit leerjaar.

Spelling algemeen:

Vanuit de vorige toetsperiode laten de kinderen geen groei zien maar blijven zij stabiel. Hierbij

functioneren de kinderen net onder B4 niveau. Waarbij er dus een lichte achterstand is ten opzichte

van M4.

Bij de Snappet resultaten is er een opvallende groep vanuit de plusinstructies die lager scoren dan zij

laten zien in Snappet. Dit is een mogelijke verklaring waarom er geen groei bij spelling te zien is.

Veel kinderen vallen op doordat ze een doel wel beheersen als het per doel wordt aangeboden (zoals

in Snappet) maar zodra alles door elkaar gaat, weten zij de spellingsregels niet meer (LVS).
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Het automatiseren van de spellingsregels vraagt om vaker de ‘shuffle’ binnen Snappet aan te bieden.

De plusinstructies zal moeilijkere woorden dictees aanbieden.

Begrijpend lezen algemeen:

Vanuit de vorige toetsperiode zijn geen resultaten zichtbaar. Hierbij functioneren de kinderen net

onder B4 niveau. Waarbij er dus een achterstand is ten opzichte van M4.

Er is gesproken over hoe de lessen worden aangeboden. Opvallend is dat er te weinig aandacht is

voor de terugkoppeling van de les voordat de volgende les start.

De komende periode wordt in week 1 de les aangeboden. In week 2 wordt de les geëvalueerd en

vindt er verlenging of verdieping plaats. Hierbij is de verwachting dat de begrijpend leeslessen

effectiever zijn. Daarnaast is er een grote groep met een achterstand op het leesniveau waarbij er

veel tijd wordt ingericht voor het maken van leeskilometers.

Leerjaar 6&7&8 (Bovenbouw):

Rekenen algemeen:

Vanuit de vorige toetsperiode laten de kinderen een goede groei zien in leerjaar 6.

In leerjaar 7 scoren de kinderen iets onder M7 niveau, echter is er wel een groei zichtbaar.

Leerjaar 8 laat een lichte groei zien maar zij hebben wel een grote achterstand. Zij scoren onder het

E7 niveau.  De kinderen hebben baat bij de instructiegroepen. Met name de minimum instructie

groep gaat vertraagd door de leerstof, wat helpend voor deze groep is. Het doel is om deze leerlingen

uit te laten stromen op het minimale 1F niveau. De plus instructiegroep scoort wel naar verwachting

waardoor er een mooie groei zichtbaar is. Daarentegen is te concluderen dat een groot deel van de

kinderen scoort zoals verwacht. Echter stellen we de ambitie om meer uit de plusinstructie groep te

halen waardoor de scores hoger worden verwacht.

De komende toetsperiode zal er gekeken worden welke toets passend is bij welk instructieniveau

waardoor er nog meer afstemming zal plaatsvinden.

De plusinstructies stemmen het aanbod beter af met de interne plusklas betreffend het verdiepend

en verrijkend aanbod voor deze groep. Deze groep scoort zoals verwacht.

Spelling algemeen:

Gezien de vorige toetsperiode is er een stijgende groei te zien bij de bovenbouw.

Beide leerjaren functioneren iets onder het verwachte niveau. Leerjaar 6 scoort E5 en leerjaar 8

onder M7. Leerjaar 8 heeft een groei gemaakt van M7 naar E7 binnen 7 maanden. Dit is een sterkere
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groei dan verwacht.

Leerjaar 7 scoort net iets onder het M7 niveau. Zij hebben wel een ontwikkeling doorgemaakt vanaf

M6. Er is dus een grote sprong gemaakt ondanks dat er 7 leerlingen laag scoren en een verklaring

dyslexie hebben. Dat betekent dat de gemiddelde en de bovengemiddelde leerlingen nu beter scoren

ten opzichte van voorgaande jaren.

In leerjaar 6 zien we ook veel ondergemiddelde leerlingen. 13 leerlingen scoren een V op de LVS

toets wat overeenkomt met Snappet. Daarnaast zijn er 10 leerlingen die een I score behalen en dit

ook laten zien in Snappet. De komende periode zal er meer ingezet worden op de gemiddelde groep.

Zij scoren nog niet op de LVS ten opzichte wat zij laten zien in Snappet. De shuffle lessen worden

hierbij gebruikt.

Begrijpend lezen algemeen:

Vanuit de vorige toetsperiode zijn de resultaten niet betrouwbaar omdat deze na een lange periode

van onderwijs op afstand zijn genomen. Er is vooral gekeken naar het AVI niveau van de leerlingen.

Hierin zien we een mooie groei. Er is met name ingezet op extra leesonderwijs door meer ruimte te

creëren voor het lezen.

Tijdens de extra leesmomenten ging het voornamelijk om leeskilometers maken en strategieën

aanleren. Daarnaast is er een goed aanbod geweest vanuit Nieuwsbegrip.

De risico lezers hebben extra momenten gehad om leeskilometers te maken waardoor we juist bij

deze leerlingen meer groei zien.

Vanuit de eindtoetsen van LVS (Cito) en Snappet zijn de volgende conclusies gekomen en is er een

doel gesteld voor de komende periode.

Middenbouw (leerjaar 4&5)

Rekenen algemeen:

De minimum groep van leerjaar 4 maakt weinig groei ondanks de kleine instructiegroepen. In deze

groep is veel handelend gerekend.  Zij hebben vanaf de start van het schooljaar al een aangepast

aanbod gehad maar de achterstand wordt niet kleiner.

De basisgroep groeit zoals verwacht zowel in Snappet als op de LVS toets.

De plusgroep laat op de LVS toetsen minder groei zien dan verwacht. 2 leerlingen hebben een andere

toets afgenomen en daarna de LVS toets waarop zij lager scoorde. Dit zorgt ervoor dat daar minder

groei zichtbaar is. Er is in de trend wel een lichte groei te zien. Vanaf aankomend schooljaar worden
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de instructiegroepen op domeinen ingedeeld. Voor de plusinstructies is er ingezet op Rekentijger en

meer verrijkende opdrachten. Dit heeft een positieve uitwerking gehad.

Leerjaar 5 zorgt ervoor dat de resultaten naar beneden gaan. Er is veel zorg rondom het

rekenonderwijs bij de minimum groep. Vanaf aankomend schooljaar gaan we hierdoor werken met

domeinen zodat de onderdelen van rekenen meer uitgediept kunnen worden zodat het mogelijk

beter beklijfd.

De basisgroep groeit zoals verwacht zowel in Snappet als op de LVS toets. Voor de plusinstructies is

er ingezet op Rekentijger en meer verrijkende opdrachten. Dit heeft een positieve uitwerking gehad.

Spelling algemeen:

Leerjaar 4 heeft bij de minimum veel aanbod gekregen op de wisbordjes en flitslessen binnen

Snappet zodat de leerlingen meerdere categorieën in één les aangeboden kregen. Ze hebben veel

woorden moeten schrijven voor het oefenen van het woordbeeld.

De basisgroep heeft het reguliere aanbod gevolgd en er is meer ingezet op de shuffle lessen vanuit

het werkpakket van Snappet.

Bij de plusinstructies zijn er verrijkende opdrachten gegeven zoals het opstellen van een mail met

daarbij behoorde spellingsregels.

Begrijpend lezen algemeen:

De plusinstructies hebben de laatste periode gewerkt in Snappet in de werkpakketten. De overige

groepen hebben ingezet op strategie aanleren.

Bovenbouw (leerjaar 6/7/8)

Rekenen algemeen:

De leerlingen in leerjaar 6 hebben de groei doorgezet. Zij zijn net iets onder het gemiddelde van het

E6 niveau. Zij hebben een grote achterstand ingehaald.

Leerjaar 7 laat groei zien, maar zit wel onder het landelijk niveau en scoort op M7. Zij hebben een

achterstand van ongeveer 6 maanden. Hierbij zijn er 7 leerlingen binnen deze groep die laag hebben

gescoord op zowel op de LVS toetsen als binnen Snappet. Wanneer deze leerlingen eruit worden

gelaten is het niveau iets onder E7. De overige leerlingen scoren volgens verwachten.

In leerjaar 8 is de eindtoets afgenomen. Hieruit concluderend kunnen we zien dat de

instructiegroepen effect hebben op het toetsrendement. Leerlingen scoren volgens verwachting of
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hoger. Met name de leerlingen die extra uitdaging nodig hebben scoren nu beter. De aanpak van

afgelopen periode wordt voortgezet. Vanaf aankomend schooljaar gaan we werken met domeinen

zodat de onderdelen van rekenen meer uitgediept kunnen worden zodat het nog meer zal aansluiten

bij de mogelijkheden van leerlingen.

Spelling algemeen:

De leerlingen in leerjaar 6 & 7 hebben een lichte groei laten zien. Leerjaar 6 scoort E6 en leerjaar 7

scoort M7/E7. Dat betekent dat leerjaar 7 ongeveer 3 maanden achterstand heeft. In deze groep

zitten meerdere leerlingen met dyslexie. Wanneer de dyslectici niet mee worden genomen scoort dit

leerjaar op E7 niveau. Met name voor de minimumgroep zien we dat het  lastig is alle spellingregels

door elkaar toe te passen. De gemiddelde groep heeft de afgelopen periode al meer de shuffle

ingezet waardoor er zichtbaar betere resultaten zijn.

Voor de plusgroep is er meer aandacht geweest voor beginnende werkwoordspelling.

Leerjaar 8 heeft de eindtoets afgenomen.

Begrijpend lezen algemeen:

Leerjaar 6 & 7 laten beide een enorme groei zien ten opzichte van de resultaten van vorig schooljaar

in de middenperiode. Dit meetmoment is net na een lange tijd afstandsonderwijs afgenomen. Met

de resultaten die de leerlingen nu laten zien hebben zij een jaar achterstand ingehaald. Er is

afgelopen jaar ook veel ingezet op extra leesonderwijs en de daarbij behorende leeskilometers

maken. Dit heeft een positief effect gehad. De leerlingen scoren nog wel onder het landelijk

gemiddelde (de achterstand is ongeveer 6 maanden) maar de verwachting is dat komend jaar dit

voor een gedeelte wordt ingehaald.

De aanpak die dit jaar is ingezet wordt aankomend schooljaar voortgezet. Vanuit de NPO gelden zal

er op de risico lezers nog meer worden ingezet.

In leerjaar 8 is de eindtoets afgenomen.
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Evaluatie onderwijskundige ontwikkeling

De onderwijskundige ontwikkeling is verdeeld in de 12 dimensies van kindgericht onderwijs.

Doel - focus

‘Leren met LEV: Van een focus op de leervakken naar de brede ontwikkeling van kinderen’

Einddoel voor ogen:

Sarkonscholen zijn een kloppend hart waar wordt geleerd over het leven, over jezelf, over de ander

en over de wereld om je heen. We nemen elkaar mee de wereld in en halen de wereld naar binnen.

We leren om een steentje bij te dragen aan de leefbaarheid van de wereld om ons heen. Bovenal

wordt geleerd van en met elkaar en geven leerlingen en medewerkers richting aan het eigen

leerproces.

Eigen Wijze: Iedereen is uniek en heeft eigen talenten. Kinderen, medewerker en de school tonen

moed om de beste te zijn op eigen wijze. Hierbij wordt geleerd goed samen te werken om jezelf

blijvend te ontwikkelen in eigenheid en kwaliteit.

Vertrouwen door verbinding: Hart hebben voor elkaar geeft verbinding. Verbinding geeft ruimte aan

vertrouwen. De katholieke / interconfessionele wortels inspireren om in verbinding te geloven en er

wordt geleerd met hart voor elkaar de goede dingen te doen en gezamenlijk verantwoordelijkheid te

dragen.

'The Leader in Me' maakt van de school een leerplek voor het leven, waarin wij oefenen met

vaardigheden die ons in staat stellen om te gaan met de uitdagingen van het leven. De aanpak van

The Leader in Me is gebaseerd op het gedachtegoed van Stephen Covey en wordt succesvol

toegepast op scholen in landen over de hele wereld. 'The Leader in Me' is een pedagogische

leerlijn die kinderen op een speelse manier leert zichzelf richting te geven. Hierdoor geven

kinderen leiding aan zichzelf en leren wij ‘het goede te doen, ook als niemand kijkt.’ Daarbij

vergroot deze aanpak het plezier in leren. Wij werken aan deze vaardigheden door te kijken,

denken en doen via de gemeenschappelijke taal van de zeven gewoonten van (zelf)leiderschap.

Evaluatie:

In augustus 2020 hebben nieuwe medewerkers deelgenomen aan de basistraining ‘7 gewoonten’

bij CPS onderwijs en advies. De school is het schooljaar gestart met de zeven gouden weken,

waarin kinderen de kennis van de zeven gewoonten hebben opgefrist en met de gewoonten
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hebben geoefend. De geplande leiderschapsdag, waarin kinderen aan ouders laten zien hoe zij de

zeven gewoonten toepassen, is i.v.m. de corona maatregelen niet doorgegaan.  Het team heeft in

oktober deelgenomen aan de verdiepingstraining 7 gewoonten, waarbij zij een plan van aanpak

hebben gemaakt met het werken met leiderschapsrollen: rollen waarmee kinderen hun talenten

inzetten en nieuwe vaardigheden leren. Er zijn verschillende leiderschapsrollen geïntegreerd in het

dagelijkse onderwijs, zoals leerlingpanel, leerlingredactie, pauzesportteam en de bibliotheek-club.

Pedagogiek

‘Van medewerkers die sturen naar leraren die coachen’

(Standaard SK1: Veiligheid - Standaard SK2: Pedagogisch klimaat)

Einddoel voor ogen:

Leerlingen, medewerkers en ouders dragen samen verantwoordelijkheid voor een prettige werksfeer

en een veilig schoolklimaat. Leerlingen en medewerkers krijgen de ruimte om zich optimaal op Eigen

Wijze te ontwikkelen. Zij  werken met de taal en cultuur van de zeven gewoonten. Hierdoor werken

de leerlingen aan actief burgerschap, waarbij zij leren keuzes te maken, verantwoordelijkheid te

nemen, goed samen te werken en verschillen tussen mensen te waarderen. Zij leren hiermee een

steentje bij te dragen aan een prettige leefomgeving. De taal en cultuur van de zeven gewoonten zijn

onderdeel van de dagelijkse praktijk en zijn geïntegreerd in de blokken van De Vreedzame school.

Door verhalen en beelden over (transitie)personen, die een voorbeeld zijn in ‘het goede doen,’

ontwikkelen leerlingen een positief mensbeeld. Op school worden bijzondere momenten gevierd die

horen bij de katholieke grondslag en het persoonlijke leven. Hierbij worden rituelen, symbolen,

verhalen en muziek ervaren, die verbonden zijn aan de katholieke traditie.

Evaluatie:

In februari 2021 is de leerlingtevredenheid gepeild onder de leerlingen van de bovenbouw. De

leerlingtevredenheidspeiling is door 93 leerlingen ingevuld. Zij geven de school als gemiddeld cijfer

een 8. De peiling wordt geanalyseerd door het leerlingpanel.

Met behulp van de taal en cultuur van de zeven gewoonten ondersteunen kinderen elkaar en voelen

kinderen zich medeverantwoordelijk voor de prettige werksfeer op school, waarbij de kinderen

rekening houden met elkaar en zoeken naar voordeel voor iedereen. Een voorbeeld hiervan is de

win-win die de leerlingen van leerjaar 8 hebben gemaakt om een rolmodel te zijn voor anderen en

met elkaar in het groepsdoorbrekend werken het ‘groep-8-gevoel’ te behouden. Door deze manier

van werken worden kinderen gestimuleerd om de taal en werkwijze van de zeven gewoonten echt
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toe te passen. We merken een duidelijke groei op dit gebied. Dit draagt bij aan een grote mate van

rust in de school. Wij constateren dat er hierdoor aanzienlijk minder conflicten zijn tussen leerlingen

in de groepen, op de leerpleinen en tijdens de pauzes. Daarnaast werken verschillende kinderen met

leiderschapsrollen, waarmee ze sterker worden in allerlei vaardigheden m.b.t. de zeven gewoonten.

Met hun interesse en talenten leveren zij een bijdrage aan de goede sfeer op school. Voorbeelden

hiervan zijn het leerlingpanel, de leerlingredactie en het biebteam.

In de bovenbouw (leerjaar 6-7-8) zijn in de laatste periode van het schooljaar interventies gedaan,

n.a.v. conflicten tussen leerlingen buiten schooltijd, die effect hadden op de sfeer onder schooltijd. Er

zijn gesprekken gevoerd met ouders. Een leerling heeft in de laatste periode van het schooljaar

onderwijs op afstand gevolgd, omdat de veiligheid in het geding was en omdat de medewerkers

handelingsverlegen waren m.b.t. het gedrag van deze leerling. In de bovenbouw hebben de

medewerkers in de laatste periode veelal reactief gehandeld. De aanpak voor het komende

schooljaar moet meer preventief worden aangepakt. Dit betekent dat in het komende schooljaar het

concrete gewenste gedrag wordt omschreven en dat wordt toegevoegd aan het omgangsprotocol.

Dit wordt gedeeld met leerlingen en ouders.

(Bron: Vensters PO)
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(Bron: Vensters PO)

Didactiek

Van leraren die vertellen naar leraren die activeren’

Standaard OP3: Didactisch handelen

Einddoel voor ogen:

De medewerkers hebben een coachende houding en geven effectieve taakgerichte feedback. Tijdens

instructies zetten leraren verschillende (coöperatieve) werkvormen in.

De medewerkers in de onderbouw creëren samen met de leerlingen betekenisvolle spelsituaties,

waarbij kinderen welbevinden en betrokkenheid ervaren. De medewerkers doen gerichte

(spel)interventies op basis van spelkwaliteit. De leerlingen in het aanvankelijk leerproces verwerken

het geleerde in betekenisvolle (spel)situaties. De groepskring wordt gebruikt voor rituelen, het

maken van werkafspraken of vieringen. De leerlingen in de midden- en bovenbouw krijgen instructies

in kleine instructiegroepen (max. 15 lln.) Hierbij is veel interactie tussen leerlingen. Leerlingen

hebben zelf invloed op het krijgen van instructie ten behoeve van het behalen van hun leerdoelen.

De leraar is samen met leerlingen steeds op zoek naar waar hij/zij het verschil kan maken. De leraar

maakt met de leerlingen de groei zichtbaar. De leraar voert groeigesprekken met iedere leerling,

waarin de meta-cognitieve vaardigheden worden gestimuleerd en leerlingen leren te reflecteren op

het eigen gedrag.
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Evaluatie:

In de onderbouw handelen de medewerkers vanuit het ‘lerend spelen.’ Zij doen (spel)interventies

met behulp van de drie v’s: verkennen, verbinden en verrijken. De introductie van ‘de bouwplaats’ is

hiervan een goed voorbeeld. De kinderen leren binnen het lerend spelen om een spelplan te maken.

Hierbij hebben de medewerkers geobserveerd of de leerlingen betrokken waren en welbevinden

ervaren. Zij hebben de ontwikkeling van kinderen op deze wijze gevolgd met behulp van het

observatie-instrument van Looqin. Het lukt de medewerkers steeds beter om interventies te doen als

de betrokkenheid laag is. Het voeren van groeigesprekken met leerlingen kan nog meer

gestructureerd worden uitgevoerd.

In de onderbouw is intensief samengewerkt met peuter speel- leergroep ‘De Sterrenwachters’ van

SKDH. Samen met SKDH en de gemeente Den Helder is gezocht naar ruimte voor intensievere

samenwerking, waarbij de PSL wordt geïntegreerd in de onderbouw. De gemeente heeft de school

inmiddels ruimte gegeven om dit verder uit te werken.

Het toepassen van verschillende activerende werkvormen tijdens de instructies is in de middenbouw

verder ontwikkeld dan in de bovenbouw. Dit heeft het komende jaar aandacht nodig. Daarnaast zijn

er verschillen tussen leraren over de wijze van het voeren van gesprekken met leerlingen en de

coachende houding.

De algemene groei van het technisch en begrijpend lezen bij leerlingen is dit schooljaar enigszins

gestagneerd. Mede door het onderwijs op afstand (tijdens corona lock-down) is het technisch lezen

in de verdrukking gekomen. Vanaf februari heeft de school ingezet op het vergroten van de

leesprestaties met een ‘target lezen.’ Hierbij wordt met verschillende werkvormen en instructies

gewerkt aan het vergroten van de leesvaardigheid. We hebben hierbij extra medewerkers ingezet om

kinderen individueel of in kleine groepjes te begeleiden. Door de aanpak met lezen in de

basisgroepen blijkt uit de afgenomen AVI-toetsen dat de leesvaardigheid over het algemeen meer

stijgt dan we hadden verwacht. Met name zwakke lezers hebben van deze aanpak geprofiteerd.

Twee specialisten, de interene begeleider en de schoolleider hebben de training ‘Snappet, train de

trainer’ gevolgd. Hierbij hebben zij geleerd over de achtergrond en mogelijkheden van Snappet en

over de wijze waarop dit binnen de visie van de school is te positioneren. De specialist Snappet heeft

collegiale consultaties uitgevoerd en collega’s feedback gegeven. Ook hierbij is zichtbaar dat de

aanpak tussen medewerkers soms nog verschillen. De inzet van Snappet helpt medewerkers, maar

daarbij is krachtig didactisch handelen nodig, waarbij leerlingen worden geactiveerd.
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Leerstof

‘Van standaard leerstofaanbod naar een betekenisvolle en gepersonaliseerde kennisbasis’

Standaard OP1: Aanbod

Einddoel voor ogen:

De leerstof sluit aan bij het betrokkenheidsniveau van leerlingen. Er wordt pas nieuwe leerstof

aangeboden, als een kind specifieke vaardigheden van de daaraan voorafgaande basisstrategieën

voldoende beheerst. In de onderbouw worden leeractiviteiten thematisch aangeboden door lerend

spelen. Het leerstofaanbod is gericht op de verschillende ontwikkelgebieden, waarbij de nadruk

wordt gelegd op het (voorbereidend/aanvankelijk) taal-leesonderwijs. In de midden-bovenbouw

hebben technisch en begrijpend lezen en woordenschat veel aandacht. Daarbij is er aandacht voor

het automatiseren van taal, lezen en rekenen. De zaakvakken worden op betekenisvolle wijze

aangeboden en leerlingen hebben ruimte om te werken met eigen onderzoeksvragen. Er wordt

gebruik gemaakt van de schoolomgeving en mogelijkheden in de Noordkop en het Helders

perspectief.  Leerlingen in leerjaar 1/2 krijgen drie keer per week een les bewegingsonderwijs,

leerlingen van leerjaar 3 t/m 8 krijgen twee keer per week een les bewegingsonderwijs. Dit wordt

aangeboden aan de hand van de leerlijn bewegen. Bij de creatieve vakken maken kinderen kennis

met een breed aanbod van de domeinen beeldend, muziek & drama. Daarnaast vindt er verdieping

plaats op basis van de interesse van de kinderen.

Evaluatie:

In de onderbouw is gewerkt met vijf thema’s waarbij het lerend spelen is toegepast. De medewerkers

hebben de aandacht gevestigd op een beredeneerd aanbod vanuit de drie v’s: verkennen, verbinden

en verrijken. De introductie van ‘de bouwplaats’ is hiervan een goed voorbeeld. De kinderen leren

binnen het lerend spelen om een spelplan te maken.

De huidige methode voor aanvankelijk lezen sluit niet goed aan bij de uitgangspunten van het lerend

spelen. Het biedt te weinig ruimte om binnen de thema’s te leren en de betrokkenheid te vergroten.

De medewerkers van de onderbouw zijn op zoek naar een nieuwe aanpak die hierop goed aansluit.

In de onderbouw is ook gewerkt met programmeerbare robots (Bee-bots), die zijn toegepast in

allerlei activiteiten.

In de midden- en bovenbouw hebben de leerlingen instructies gekregen op betrokkenheidsniveau in

kleine groepjes. De leraren onderschrijven deze aanpak en zien dat er tijdens instructiemomenten

meer ruimte is voor het leergesprek. Tegelijkertijd ervaren zij veel tijdsdruk en willen zij meer
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gedifferentieerd werken met betrekking tot het aanbod per domein in plaats van de differentiatie op

basis van algemeen niveau per basisvak.

Met de nieuwe organisatiestructuur is structureel aanbod voor cultuureducatie. Met behulp van de

specialisten van Triade is dit aanbod gerealiseerd en is er een verdiepende kwaliteit zichtbaar,

waarbij het creatieve denkproces van kinderen wordt geactiveerd. Ook het vak Engels heeft een

meer structurele plaats gekregen in het aanbod. Een keer per week hebben alle leerlingen uit de

bovenbouw (en het tweede helft van het jaar ook in de middenbouw) Engels aangeboden gekregen

tijdens ‘the English hour,’ op vrijdagmiddag.

Twee medewerkers zijn opgeleid tot specialist ‘toekomstgericht onderwijs.’ Vanuit die rol hebben zij

op incidentele basis geëxperimenteerd met het werken met onderzoeksvragen. Tijdens het

schoolthema ‘Port of Den Helder’ is dit schoolbreed toegepast. Dit is echter nog onvoldoende

ontwikkeld en onderdeel van de gemeenschappelijke visie. De PLG toekomstgericht onderwijs zal

hier het komende schooljaar een plan van aanpak voor de hele school maken.

Met de nieuwe vakdocent sport en bewegen heeft het bewegingsonderwijs een kwaliteitsimpuls

gekregen. Naast een goede opbouw van de lessen bewegingsonderwijs is er ook een structureel

aanbod van pauzesport. Hierbij heeft een groep kinderen de leiderschapsrol gekregen om dit te

organiseren.

Organisatievorm

‘Van een klassikale structuur naar flexibele organisatievormen’

Einddoel voor ogen:

De leerlingen werken dagelijks in bouw-afdelingen. De leerlingen starten steeds in een basisgroep

(20-25 leerlingen). Drie, vier of vijf basisgroepen vormen de onder-, midden-,  of bovenbouw. In de

basisgroepen worden procesafspraken gemaakt, de dagplanning besproken, klassenvergaderingen

gehouden, samen gegeten en successen / bijzondere momenten gevierd. Daarnaast wordt dagelijks

gewerkt aan het technisch lezen en wordt er wekelijks het vak levensbeschouwing aangeboden.

Tijdens de werktijd gaan leerlingen in de onderbouw (leerjaar 1-2-3) groepsoverstijgend spelen en

werken in hoeken en op het speelleerplein. De leerlingen die werken in de fase van het aanvankelijk

leerproces krijgen korte instructies in kleine groepen van (max. 15 kinderen). Zij verwerken de

leerstof in betekenisvolle (spel)situaties. In de middenbouw (leerjaar 4-5) en de bovenbouw (leerjaar

6-7-8) volgen leerlingen instructies in instructiegroepen (max. 15 leerlingen). De instructiegroepen
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worden gevormd n.a.v. het betrokkenheidsniveau en de interesses van de leerlingen en de expertise

van de leraren.De zaakvakken, Engels en de creatieve vakken worden verzorgd door medewerkers op

basis van hun expertise en betrokkenheid. Deze vakgebieden worden zoveel mogelijk geïntegreerd

met de basisvakken en betekenisvol aangeboden. Alle lessen bewegingsonderwijs worden verzorgd

door een vakdocent. De leerlingen volgen de gymlessen in groepen van 25-30 leerlingen.

Evaluatie:

De onderbouw is na de herfstvakantie gestart met het groepsdoorbrekend werken binnen het lerend

spelen. In de periode daarvoor hebben zij ingezet op routines en elkaar leren kennen. Bij het

groepsdoorbrekend werken hebben zij een overzichtelijk rooster waardoor alle medewerkers de

kinderen kennen en de kinderen vertrouwd zijn met de verschillende medewerkers. De start,

verschillende tussenmomenten, gym en de afsluiting vindt plaats in de basisgroepen. Dit loopt goed

en er is hierbij voldoende ruimte voor inloopactiviteiten, vieringen, gesprekken en afspraken. De

kinderen spelen / werken in de verschillende groepen, het Wijzerlaantje en op de bouwplaats.

Daarbij hebben kinderen de mogelijkheid om in hun eigen basisgroep te werken, als die stap nog te

groot is. Het beredeneerde aanbod wordt wekelijks met het onderbouwteam besproken en de

begeleiding en instructies verlopen door deze wijze van afstemmen goed en effectief. Met het

groepsdoorbrekend werken is er ruimte voor extra spelbegeleiding, ook op de bouwplaats en op het

Wijzerlaantje. Door het rooster moesten de medewerkers aanvankelijk wennen aan het

groepsdoorbrekend werken. Hierbij waren zij in het begin zoekend hoe dit efficiënter kon en hoe zij

dit beter kunnen doorplannen. Zij ervaren dat de kinderen van leerjaar 1 meer tijd nodig hebben om

wegwijs te worden binnen deze organisatievorm. Hiervoor zijn we aan het onderzoeken hoe wij dit

het beste kunnen vormgeven. In het begin was er op maandag een minimale bezetting is waardoor

er minder spelinterventies gedaan kunnen worden. Met behulp van stagiaires hebben zij extra

handen gecreëerd op deze dag.

De medewerkers in de midden en bovenbouw voelen zich samen verantwoordelijk voor alle kinderen

in de bouw. Dit heeft als voordeel dat verschillende inzichten van medewerkers m.b.t. de

ontwikkeling van een kind samen een completer beeld geeft en bijdraagt aan een eenduidige aanpak

in de bouw. Daarnaast raken de medewerkers steeds meer op elkaar ingespeeld. Voor kinderen

betekent dit dat ze, na de opstartperiode, steeds beter in staat zijn om binnen de manier van werken

een eigen weg te vinden. De wisselingen tussen de instructiemomenten zijn na een wenningsperiode

steeds soepeler gegaan. Voor sommige kinderen met een specifieke aanpak hebben medewerkers

met kinderen afspraken gemaakt over een vaste werkplek. Diverse kinderen laten weten dat zij het
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prettig vinden met verschillende medewerkers te werken. Doordat de basisgroepen gemengd zijn

met verschillende leerjaren merken wij een toegenomen positieve sfeer in de groepen.

Met behulp van de taal en cultuur van de zeven gewoonten ondersteunen kinderen elkaar en voelen

kinderen zich medeverantwoordelijk voor de prettige werksfeer op school, waarbij de kinderen

rekening houden met elkaar en zoeken naar voordeel voor iedereen. Dit draagt bij aan een grote

mate van rust in de school. Wij constateren dat er hierdoor aanzienlijk minder conflicten zijn tussen

leerlingen in de groepen, op de leerpleinen en tijdens de pauzes. De kleine instructiegroepen zorgen

ervoor dat er meer interactie is tussen kinderen onderling die werken met hetzelfde

betrokkenheidsniveau. De kinderen hebben meer zicht gekregen op hun persoonlijke groei. Hierdoor

merken wij dat kinderen meer gemotiveerd zijn.

Bij de start van het schooljaar merkten wij dat er in de begeleiding van de kinderen op de leerpleinen

er in de middenbouw behoefte was een meer ‘handen’. Met het huidige rooster is er dagelijks

voldoende begeleiding door de inzet van onderwijsassistenten, stagiaires en leraren. Nadat de

roosters van medewerkers zijn aangepast hebben kinderen meer begeleiding gekregen bij vragen en

dat er ruimte is voor nog meer begeleiding in kleine groepjes, naast de instructies.

Aan het begin van het schooljaar is leerjaar 4 gestart met het werken met Snappet. Medewerkers

hebben ervaren dat wij meer tijd moeten uittrekken om nieuwe leerlingen met Snappet vertrouwd

te maken. De kinderen hebben meer ruimte om, binnen de afspraken, eigen keuzes te maken.

Kinderen in de middenbouw hebben veel begeleiding nodig om te leren de juiste keuzes te maken.

Ook hiervoor is bij de start van het schooljaar meer tijd nodig. De kinderen moeten nog verder

groeien in het benutten van alle middelen die ze kunnen helpen bij het maken van keuzes of het

plannen van werk. Een voorbeeld hiervan is de inzet van het zelfstandig werkblokje. Het rooster voor

leerlingen en medewerkers is strak gepland. De structuur is helder, echter de ruimte voor flexibiliteit

tijdens het werken met de basisvakken is zeer beperkt.

De instructiegroepen draaien ieder op een eigen tempo, dat past bij de onderwijsbehoeften van de

leerlingen. Doordat wij de structuur gebruiken van de reken- en taalmethode, zijn de mogelijkheden

om te differentiëren in de lesstof beperkt. In de toekomst willen we hieraan werken door meer langs

leerlijnen instructies te geven i.p.v. met de structuur van de methodes voor rekenen en taal. Als een

medewerker afwezig is, door bijvoorbeeld ziekte, zoeken we nog naar manieren om het primaire

proces daardoor minder te laten verstoren.

Doordat de kinderen meer bewegen tussen de lessen door en hierbij verschillende werkplekken

hebben is het aantal kapotte chromebooks en tablets toegenomen. Hierover zijn met kinderen

afspraken gemaakt, waardoor er in de tweede helft van het jaar nauwelijks schade is ontstaan.
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Door de andere organisatievorm hebben we bij de afwezigheid van een medewerker dit intern

kunnen oplossen. Er zijn in het afgelopen schooljaar geen groepen naar huis gestuurd door een

tekort aan leraren.

Differentiatie

‘Van convergente lesstof naar eigen leerlijn’

Standaard OP2: Zicht op ontwikkeling & Standaard OP4: Ondersteuning

Einddoel voor ogen:

De medewerkers meten structureel de betrokkenheid en het welbevinden van kinderen. Daarnaast

wordt het leren door de leerlingen en de medewerkers zichtbaar gemaakt. De leraren kennen de

leerlijnen en bieden de lesstof aan die past bij de leerling. De leraren en de leerlingen geven elkaar

goede effectieve feedback. In de onderbouw (gr 1 t/m 3) ondersteunen de medewerkers de

leerlingen door het doen van goede spelinterventies (lerend spelen). Daarnaast differentiëren de

medewerkers door de leerlingen het geleerde op eigen wijze toe te laten passen in spelsituaties.

Vanaf leerjaar 4 werken leerlingen met de basisvakken met het middel Snappet. Medewerkers

voeren naar aanleiding van de groei in Snappet tweewekelijks met iedere leerling een groeigesprek.

Dit doen zij op coachende wijze (feedback, feed up, feed forward) waardoor de medewerkers zicht

hebben op de groei van leerlingen en voortdurend met de leerlingen afstemmen over de aanpak.

Voor meerkunners en hoogbegaafden wordt een verdiepend aanbod aangeboden, dat aansluit bij de

interesses van de leerlingen. De leerlingen leren hierbij te werken aan de executieve functies: leren

denken, leren leren en leren leven.

Evaluatie:

In het afgelopen schooljaar zijn we gestart met kleine instructiegroepen i.p.v. een basisinstructie en

vervolgens differentiatie op drie niveaus. Een aantal medewerkers hebben de training

‘Train-the-trainer Snapppet’ gevolgd om samen meer inzicht te hebben in de mogelijkheden van

Snappet en de wijze van differentiëren. De kleine instructiegroepen zijn gevormd naar aanleiding van

de vorderingen in Snappet en de scores van het leerlingvolgsysteem. Het schoolteam heeft de

behoefte om de differentiatie verder uit te breiden per domein. Zo kunnen zij per onderdeel van

rekenen, taal en spelling tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van de individuele leerling. De

bouwen hebben een plan gemaakt om dit in schooljaar 2021-2022 te implementeren.
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Toetsen

‘Van data om te checken naar data om van te leren’

Einddoel voor ogen:

Summatieve toetsen worden tot een minimum beperkt. De verplichte toetsen van het

leerlingvolgsysteem (gr 3 t/m 8) en de centrale eindtoets worden gebruikt als aanvulling op en als

vergelijkingsmateriaal met de informatie die leerlingen en medewerkers uit de dagelijkse praktijk

hebben verkregen, zoals Looqin & Snappet. Daarnaast peilen de medewerkers het welbevinden en

de betrokkenheid met het volgmodel van Looqin.

Leerlingen laten aan zichzelf en anderen zien wat ze geleerd hebben en of ze leerdoelen hebben

behaald door formatieve toetsen, zoals bijvoorbeeld toegepast spel, dagelijkse opdrachten in

Snappet, digitale opdrachten, of presentaties.

Formatieve toetsen geven de leerling feedback op zijn/haar voortgang en geven aan wat de leerling

nog moet doen (feed forward) om het einddoel voor ogen (feed up) te bereiken. Met deze informatie

kunnen medewerkers goede feedback geven op het leerproces en ontvangen zij feedback en

reflecteren zij op het professioneel handelen.

Evaluatie:

In de onderbouw werken de medewerkers met Looqin. Dit geeft hen voldoende informatie over de

ontwikkeling van de kinderen. In uitzonderlijke gevallen hebben de medewerkers meer info nodig.

Alleen dan worden de toetsen van het leerlingvolgsysteem in leerjaar 1 & 2 afgenomen.

Het schoolteam heeft in het afgelopen kritisch gekeken naar de kwaliteit en het aantal toetsen. Zo

nemen zij geen methodegebonden toetsen in Snappet meer af, omdat dit geen nieuwe informatie

verschaft ten opzichte van de dagelijkse vorderingen in Snappet, waarbij de leraar genoeg informatie

heeft om zicht te hebben op de ontwikkeling en de instructie hierop aan te passen.

Toetsen op de Windwijzer zijn deels summatief en deels formatief. Het schoolteam is hierin in

ontwikkeling. Een volgende stap is dat zij bij thematisch onderwijs en wereldoriëntatie meer

formatief gaan toetsen, waarbij andere middelen de leerling zelf meer inzicht geeft in dat wij zij/hij

heeft geleerd.
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Rapportage

‘Van alleen leraren die beoordelen naar leerlingen die ook zelf verantwoording afleggen van hun

ontwikkeling’

Einddoel voor ogen:

De leerlingen maken hun persoonlijke groei inzichtelijk in het groeirapport (portfolio). Zij laten zien

waar zij trots op zijn en hoe zij hun reflectie op hun leerlinggedrag (feedback) vormgeven, aan welke

leerdoelen zij werken (feed up) en wat hun einddoel voor ogen is (feed forward). Dit wordt

ondersteund met de groeilijnen en beeldmateriaal. Daarnaast bevat het groeirapport een reflectie op

het eigen leerproces.  Het groeirapport wordt voortdurend aangevuld door leerlingen, medewerkers

en ouders.

Evaluatie:

De leerlingen vullen door het jaar heen het groeirapport in. Bij de start van het schooljaar vullen de

kind hun ‘handafdruk’ in, dat de basis vormt voor de startgesprekken. Daarnaast werken de kinderen

met de cirkel van zelfsturing en samenwerking in. Wat gaat er goed en wat kan beter. De leerlingen

van de midden- en bovenbouw vullen dit aan met hun persoonlijke doelen uit Snappet m.b.t. de

basisgroepen. De medewerkers vinden deze wijze van rapporteren nog niet voldoende. Met name in

de bovenbouw vinden zij dit nog te beperkt. De school gaat samen met de werkgroep

ouderbetrokkenheid (met ouders) op zoek naar een volgende stap om te komen tot een goed

groeirapport. Ook onderzoeken zij digitale middelen, waardoor de ouderbetrokkenheid kan worden

vergroot.

Cultuur

‘Van medewerkers die uitvoeren naar medewerkers die invloed uitoefenen’

Deskundigheidsbevordering personeel / teamontwikkeling.

Einddoel voor ogen:

Op De Windwijzer wordt gewerkt in een LEV-cultuur met de taal en cultuur van de zeven gewoonten

van (zelf)leiderschap, waarbij we het goede doen, ook als niemand kijkt. De leerlingen, medewerkers

en ouders hanteren de gemeenschappelijke taal en cultuur van de zeven gewoonten. Gewoonte 1, 2

& 3 staan in het teken van zelfsturing: ‘begin bij jezelf.’ Gewoonte 4, 5 & 6 gaan over het
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samenwerken met anderen en gewoonte 7 gaat over het zoeken naar evenwicht. Deze gewoonten

worden door leerlingen, ouders en medewerkers toegepast. De leraren geven hierin het voorbeeld.

Evaluatie:

Het schooljaar is gestart met de gouden weken waarbij de medewerkers en de leerlingen de zeven

gewoonten hebben opgefrist en waar de gouden afspraken in groepsvergaderingen zijn besproken.

De basisgroepen hebben nagedacht over ‘wat voor groep willen wij zijn?’ en hebben een

missie-statement gemaakt. In de bovenbouw zijn gemeenschappelijke doelen gesteld voor het

zelfregulerend en samenwerkend leren. Deze doelen zijn echter voor een beperkt aantal leerlingen in

de bovenbouw behaald. De medewerkers hebben geconstateerd dat het onvoldoende concreet is

welk gedrag er van leerlingen wordt verwacht in relatie met de zeven gewoonten en wat dit vraagt

van de medewerkers. Dit is een aandachtspunt en wordt uitgewerkt door het schoolteam in het

nieuwe schooljaar.

Leiderschap

‘Van schoolleiders die sturen naar schoolleiders die activeren en coachen’

Einddoel voor ogen:

Op de Windwijzer werken de medewerkers in een lerende leiderschapscultuur. Door het werken in

een cultuur van wederzijdse afhankelijkheid leren de medewerkers van en met elkaar (lerende

organisatie). Het lerend leiderschap van de schoolleider en teamleiders is hierin een belangrijke

schakel. Feitelijk staan de schoolleider en teamleiders met de leraren voor dezelfde opgave als de

leraren met de leerlingen: het stimuleren van proactief leergedrag en professionele autonomie met

de zeven gewoonten van The Leader in Me. De schoolleiding heeft oog voor de talenten en

interesses van medewerkers.

Evaluatie:

De schoolleiding en het kernteam (teamleiders & interne begeleiding) stimuleren de

leiderschapscultuur door het faciliteren van scholing, het leren van en met elkaar en het werken met

de zeven gewoonten, waarbij teamleden werken in een cultuur van wederzijdse afhankelijkheid. De

leden van het kernteam hebben allen een opleiding tot coach gevolgd. Zij coachen startende collega’s

en collega’s die daar behoefte aan hebben.
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De medewerkers werken in bouwteams. Met de implementatie van het groepsdoorbrekend werken

zijn de medewerkers van de bouw samen verantwoordelijk voor alle kinderen in de bouw. Hierdoor

ontstaat er wederzijdse afhankelijkheid in de bouw, waardoor er effectief wordt overlegd en waarbij

medewerkers elkaar aanvullen. Dit heeft geresulteerd in een professionelere samenwerking tussen

collegaś, waarbij medewerkers tevreden zijn en minder werkdruk ervaren. De medewerkers

waarderen hun werkplek met een 8,3.

Kwaliteitszorg

‘Van curatieve kwaliteitszorg naar focus op de kwaliteiten van leerlingen’

Standaard KA1: Evaluatie en verbeterering -  Standaard KA2: Kwaliteitscultuur - Standaard KA3:

Verantwoording en dialoog - Leerling-, medewerker- en oudertevredenheid

Einddoel voor ogen:

De kwaliteitszorg op school is erop gericht om cyclisch te werken aan de onderwijskwaliteit. Naast de

middelen van de bovenschoolse kwaliteitszorg van Sarkon, werken de medewerkers van De

Windwijzer in een lerende leiderschapscultuur, waar medewerkers van en met elkaar leren, elkaar

professionele feedback geven en samen verantwoordelijkheid dragen voor de onderwijskwaliteit. Op

school bestaan verschillende trajectteams die zich specialiseren / verdiepen in een specifiek

kwaliteitsdomein. De trajectteams inspireren leerlingen, ouders en medewerkers, monitoren het

proces en de collega’s en geven professionele feedback. Er zijn vijf trajectteams: Schoolklimaat en

zeven gewoonten (Lighthouseteam), Lerend spelen (OB), Didactisch handelen (MB-BB),

toekomstgericht onderwijs & ouderbetrokkenheid. De analyse van data, tevredenheidspeilingen,

collegiale consultaties en reflecties zijn gericht op het lerarengedrag. De deskundigheidsbevordering

sluit aan bij de onderwijsvisie en de kwaliteit van de school. De schoolleiding is transparant jegens

ouders, MR, schoolbestuur en belanghebbenden over de kwaliteit van het onderwijs.

Evaluatie:

Binnen de trajectteams leren medewerkers met en van elkaar. Door de corona-maatregelen is niet

alle scholing / intervisie doorgegaan of heeft dit digitaal plaatsgevonden. Twee medewerkers hebben

deelgenomen aan de opleiding toekomstgericht onderwijs. Zij hebben een verbeterplan gemaakt dat

in het nieuwe schooljaar wordt geïmplementeerd. De functie van intern begeleider wordt steeds is

steeds meer een kwaliteitscoördinator geworden. De ib-er coördineert samen met de schoolleiding

de scholingsbehoeften en de ruimte voor professionele groei. Medewerkers waarderen de

ontwikkelingsmogelijkheden met een 9,0.
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Per bouw is een analyse gemaakt van de groei van leerlingen in Snappet m.b.t. de basisvakken. De

medewerkers hebben dit vergeleken met de groei die leerlingen laten zien in het

leerlingvolgsysteem. Op basis daarvan stemmen de bouwen de aanpak af van de instructies en

begeleiding en worden plannen gemaakt van de individuele aanpak.

In het voorjaar heeft De Windwijzer een themabezoek gehad van de onderwijsinspectie. Zij hebben

onderzocht op welke wijze de school tot een kansrijk schooladvies komt voor de leerlingen van

leerjaar 8. De inspectie was tevreden met de bouwbrede aanpak om te komen tot een advies. Zij

hebben de school wel geadviseerd om meer gebruik te maken van dubbeladviezen en

plaatsingsadviezen. De school is hierover in gesprek gegaan met medewerkers van Scholen aan Zee

en hebben de aanpak afgestemd.

Ouderbetrokkenheid

‘Van ouders die luisteren naar ouders die participeren’

Einddoel voor ogen:

Op school wordt gewerkt met ouderbetrokkenheid 3.0. Ouders en de medewerkers van De

Windwijzer werken op een gelijkwaardige wijze samen met als gemeenschappelijk doel: de optimale

ontwikkeling van het lerende kind. School en ouders betrekken de leerling zoveel mogelijk bij deze

samenwerking. Ouders, leerlingen en medewerkers zijn proactief, stemmen wederzijdse

verwachtingen af en delen de informatie die van belang is voor de ontwikkeling van de leerling. De

school is transparant over ontwikkelingen, doelstellingen en resultaten van het onderwijs.

Evaluatie:

Ondanks de Corona-periode hebben we steeds digitale ontwikkelgesprekken gehad met leerlingen

en ouders. Daarnaast hebben we verschillende digitale infobijeenkomsten en inloopspreekuren

georganiseerd. De leergroep ouderbetrokkenheid (met ouders) is door de Corona-beperkingen

nauwelijks bij elkaar gekomen. De ouders waarderen de school met een 6,8. Met name over de wijze

waarop de school de ouders informeert over de ontwikkeling van hun kind wordt met een 6.0

beoordeeld. Dit is een aandachtspunt. De leergroep ouderbetrokkenheid gaat het komende

schooljaar onderzoeken op welke wijze wij ouders beter kunnen informeren en betrekken bij het

leerproces.
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Bijzondere gebeurtenissen

Corona

Door de lock-down vanwege de coronapandemie hebben de leerlingen in de eerste periode van het

kalenderjaar onderwijs op afstand gevolgd. De school heeft tijdens deze periode naast onderwijs op

afstand ook noodopvang verzorgd. Dit heeft de school uitgevoerd in samenwerking met de partners

in de brede school en Sarkonschool De Vlieberg.

Gedurende het schooljaar is het drie keer voorgekomen dat een bouw of een deel van de bouw in

quarantaine moest i.v.m. een besmetting. Ook tijdens deze quarantaines zijn heeft de school

onderwijs op afstand verzorgd. N.a.v. de corona-periode heeft de rijksoverheid NPO-gelden

beschikbaar gesteld. De school heeft een schoolscan gemaakt en in samenwerking met Sarkon een

plan van aanpak opgesteld dat is goedgekeurd door het schoolbestuur en de

medezeggenschapsraad.

Experimenteerruimte integratie peutergroep in de onderbouw

Stichting kinderopvang Den Helder en basisschool De Windwijzer hebben van de gemeente ruimte

gekregen om te experimenteren met een gezamenlijke peuter-kleutergroep dat onderdeel is van de

onderbouw. De wetgeving kent belemmeringen ten opzichte van deze samenwerkingsvorm, omdat

de wet op het primair onderwijs en de wet op de kinderopvang soms botsen. Doordat we door de

gemeente Den Helder deze ruimte hebben gekregen wordt de aanpak gedoogd en wordt er door de

GGD niet gehandhaafd.
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Financiën verantwoording schoolbudgetten

Voor het kalenderjaar 2020 waren de inkomsten voor De Windwijzer € 1.619.171. De uitgaven waren

€ 1.400.057,-. Hiervan was het grootste deel uit loonkosten: € 1.106.835. De kosten voor

onderwijsleerpakket zijn verdeeld over de onder- midden- en bovenbouw, die elk hun bouwbudget

hebben. Zij zijn binnen het budget gebleven. Het resultaat is € 153.823.
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Conclusies en consequenties voor het

schoolbeleid

Ten aanzien van het schoolplan 2020-2024 zijn er geen afwijkende doelen gekomen t.o.v. de

schoolkoers. Naar aanleiding van de zelfevaluatie zijn zijn de volgende acties opgenomen in het

schooljaarplan 2021-2022:

Sarkonschool De Windwijzer - Jaarverslag 2020 - 2021   ⦿ 34


