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Evaluatie projecten 

Verbeteren 
Onderwijs  |  Didactisch handelen 

DIDACTISCH HANDELEN. (In 2023 wordt ons didactisch handelen 

binnen ons eigen kwaliteitszorgsysteem met een "goed" beoordeeld) 

Aanleiding voor dit project 
De inspectie heeft onderstaande over het didactisch handelen op 't Sterrenpad gezegd: 
De leraren houden in de lessen onvoldoende rekening met de verschillende onderwijsbehoeften van 
de leerlingen, waardoor de ononderbroken ontwikkeling van leerlingen onvoldoende is 
gegarandeerd (art. 8, eerste lid, WPO). Het pedagogisch-didactisch beleid dat opgenomen is in het 
schoolplan is onvoldoende zichtbaar in het handelen van de leraren (art. 12, tweede en derde lid, 
WPO). 
 
Tijdsplanning 

oktober Tussen evaluatie 1 TEAM 

 Analyse van de niveaus 
N.a.v. van de gemaakte analyse (per stamgroep) van de resultaten van de kinderen door 
de interim intern begeleider, hebben de stamgroepleiders handvatten en zicht gekregen 
op wat nodig is voor de groep en welke groeiplannen geschreven moeten worden.  
 
Vervolg actie: 
Start schooljaar 2022-2023 bepalen de stamgroepleiders zelf vanuit de analyses welke 
kinderen een groeiplan krijgen. De intern begeleider dient als coach van de 
stamgroepleiders.  
 
 
Stamgroep doorbroken werken op individueel niveau 
Vanuit de toetsanalyses blijkt dat een aantal kinderen werken op een ander leerjaar dan 
dat wordt aangeboden in de stamgroep. 
 
Afspraken: 
Het kan op basis van de volgende voorwaarden; 
- Het moet sociaal emotioneel een veilige keuze zijn voor het kind. 
- Het moet met het kind en de ouders worden besproken. 
- Wanneer het kind niet naar een andere stamgroep wil, de hulp inzetten van de externe 
hulp. 
 
Vervolgactie: 
Bovenstaande wordt onderzocht en waar mogelijk door gevoerd.  
 
Begeleiding po-raad 
De Po-raad heeft zijn eerste ronde observatie na de zomervakantie uitgevoerd samen 
met de directie. De stamgroepleiders hebben de terugkoppeling mondeling en middels 
een verslag in de mail ontvangen. Schoolbreed zijn er weer goede stappen gezet. Ook in 
de persoonlijke ontwikkeling van de stamgroepleiders is groei te zien. 
Vervolgactie: 
De puntjes op de i zetten.  
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Sterrenpaden 
De Sterrenpaden didactisch handelen en instructie zijn geschreven en besproken met het 
team. 
 
Afspraken: 
Alle stamgroepleiders handelen ernaar.  
Vervolgactie:  
De evaluatie momenten van deze Sterrenpaden staan gepland gedurende het jaar.  
 
Doorgaande lijn 
Vanwege het werken met dezelfde methode in de gehele school is er een doorgaande 
lijn ontstaan op het gebied van rekenen, begrijpend lezen en spelling. Tijdens de 
bouwvergaderingen worden de lessen regelmatig geëvalueerd, we brengen meer 
verdieping aan in het didactisch handelen. Het beredeneerd aanbod in de onderbouw is 
definitief. 

  
december Tussen evaluatie 2 TEAM 

 Inspectiebezoek 
De inspectie beoordeelt in oktober 2021 het didactisch handelen nog op onvoldoende. 
De inspectie ziet dat de genomen interventies hun vruchten afwerpen. Nu willen ze zien 
dat de gemaakt ontwikkeling wordt doorgezet het komende schooljaar. De inspectie 
heeft het interne auditteam van Primenius de opdracht gegeven om in juni 2022 de 
school te bezoeken en opnieuw te beoordelen op didactisch handelen. Het rapport van 
het auditteam gaat gedeeld worden met de inspectie. Op basis van dit rapport gaat de 
inspectie bepalen of wij de stap mogen maken van onvoldoende naar voldoende. Op dit 
moment beoordeelt de inspectie ons van zeer zwak naar onvoldoende. De 
herstelopdrachten zijn weggewerkt.  

  
februari Tussen evaluatie 3 TEAM 

 Tussenevaluatie op Sterrenpad instructie uitgevoerd op 25-01-2022. 
Vanuit de inspectie hebben wij als speerpunt onderstaande meegekregen: 
Verkorte instructie, differentiatie in je instructie. 
 
Onderstaand een opsomming van reacties van de collega's over het Sterrenpad 
Instructie: 

• De instructie die wij gezamenlijk hebben bepaald, past inhoudelijk bij de 
methode Pluspunt en Spelling Staal.  

• Het motiveert de kinderen dat de stamgroepleider de resultaten van de kinderen 
kan inzien. De kinderen weten dat de informatie helpend is. De kinderen weten 
dat de stamgroepleider ze beter kunnen helpen wanneer ze vast lopen.  

• Het team ervaart dat ze meer ontspannen zijn tijdens het geven van de instructie 
ten opzicht van een half jaar geleden. 

• Een medewerker ervaart veel voordelen van het invoeren van de resultaten van 
spelling in de digitale software van spelling Staal. Het geeft haar informatie 
waardoor ze kan differentiëren tijdens de instructie.  

Afspraken: 
1. Het instapmoment van Pluspunt wordt gebruikt als evaluatiemoment. 
2. Tijdens pluspunt wordt gestart bij het lesdoel en de warming-up wordt 

overgeslagen. 
3. De kinderen die groen scoren bij de voorgaande opdracht van Pluspunt kunnen 

de instapoefening overslaan en gelijk door gaan naar de nieuwe oefening. Dit 
geeft meer ruimte en tijd in de instructie voor de kinderen die verlengde 
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instructie nodig hebben.  
4. Er wordt zo veel mogelijk op het eigen niveau van het kind gewerkt.  
 
Vervolgacties: 

• In de bovenbouw onderzoeken of het mogelijk is dat de kinderen die goed 
scoren op de Iep en de stof beheersen, de basisinstructie niet centraal mee te 
laten doen, zodat we de kinderen meer loslaten waar kan en gaan 
differentiëren. 

• Experimenteren met het invoeren van de spellingstoetsen in de digitale software 
van Spelling Staal.  

• Het invoeren van de resultaten in de digitale software van spelling tijdens een 
scrum start schooljaar 2022-2023. 

 
Groepsbezoeken van de directie en intern begeleider.  
Er is geobserveerd dat alle stamgroepleiders actief oefenen met het eigen maken van 
een  
inhoudelijk goede instructie. Ook is waarneembaar dat de feedback van het  
vorige observatie moment is verwerkt in de praktijk. De stamgroepleiders ervaren de  
feedback als eerlijk, gelijkwaardig, concreet en opbouwend. 
 
Vervolgactie: 
1. De zorgkolom wordt nog niet consequent en eenduidig ingevuld en uitgevoerd. 

Dit wordt een speerpunt tijdens een inhoudelijke vergadering waarbij wij 
feedback vragen van de PO-Raad.  

2. De zorgkolom tijdens een scrummoment aan de start van het schooljaar 2022-
2023 terug laten komen. 

 
 
 
 

  
april Tussen evaluatie 4 TEAM 

 De structuur van de school blijft hetzelfde 
Vanuit de directie is besloten dat de structuur van ons onderwijs op het gebied van 
driejarige stamgroepen en het werken met de inhoud van de sterrenpaden in schooljaar 
2021-2022 en schooljaar 2022-2023 hetzelfde blijft.  
 
Dit besluit komt voort vanuit: 

• de wens van een deel van het team om te onderzoeken of tweejarige 
stamgroepen beter zijn dan driejarige stamgroepen;  

 

• de wens van een deel van het team om de schooldagen te verlengen.  

• men de pdsa-cyclus niet volledig doorloopt en blijft hangen in de plan en do 
fase, waardoor de studie- en, evaluatie en actiefase niet wordt doorlopen. Dit 
maakt dat vroegtijdig naar korte termijn oplossingen gekeken wordt.  

Dit past bij de vervormde adhocratische cultuur van het team en is passend bij de fase 
van het proces waar wij als school nu inzitten.  
 
Afspraken: 
1. De schoolleider ziet toe op de gezamenlijk gemaakte afspraken en heeft daarbij 

een controlerende rol.  
Vieringen 
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Het houden van vieringen hoort bij ons Jenaplanonderwijs. Door de geldende corona 
maatregelen, konden de vieringen het afgelopen anderhalf jaar niet door gaan. Gelukkig 
veranderde dit in maart 2022. Tijdens de eerste viering liep het team tegen 
organisatorische en inhoudelijke problemen aan. Er volgt een opsomming van afspraken 
en vervolgacties die wij gaan nemen om ervoor te zorgen dat de vieren weer van 
meerwaarde worden voor ons Jenaplan onderwijs.  
 
Afspraken: 
1. De bouwvieringen worden gehouden in de middenruimte van de school voor de 

tribune. De schoolvieringen worden gehouden in het gymlokaal.  
2. De stamgroepleiders bespreken met de stamgroep de betekenis van een viering 

en welk gedrag hierbij hoort. Als team zien wij er gezamenlijk op toe dat het 
afgesproken gedrag consequent wordt nageleefd.  

3. De viering wordt gepresenteerd door een stamgroepleider.  
4. Deze afspraken worden geborgd in de sterrensteeg 'vieringen'.  
Vervolgacties: 

• Er wordt een map gemaakt met de verschillende werkvormen die je voor de 
groep kan gebruiken tijdens de viering.  

• Stichting 'Vrienden van' wordt benaderd of wij een podium kunnen maken in de 
gemeenschappelijke hal, zodat wij in het hart van de school de vieringen weer 
kunnen vieren.  

• Wij gaan de kinderen weer leren vieren.  
 
Vergaderstructuur 
Na een jaar gewerkt te hebben met een vergaderstructuur die bestaat uit inhoudelijke 
vergaderingen, scrummen en scrumevaluatie-momenten is de behoefte ontstaan naar 
bordsessie. Tijdens deze bordsessie worden praktische zaken met elkaar besproken. Hier 
was geen ruimte voor tijdens de eerder genoemde inhoudelijke momenten.  
 
Afspraken: 
1. De scrum en de bordsessies gaan elkaar afwisselen. 
2. Input voor de bordsessie moet vooraf op het bord worden genoteerd. 
3. De leidinggevende hoeft niet aanwezig te zijn. 
4. Een bordsessie duurt maximaal 30 minuten.  
5. De bordsessies staan in de agenda van de office 365. 
Onderbouw 
Er wordt gewerkt volgens de gemaakte afspraken die omschreven staan in het 
Sterrenpad beredeneerd aanbod. De overleggen tussen de stamgroepleiders blijven 
bestaan, om te zorgen voor een goede doorgaande lijn tussen de beide onderbouw 
stamgroepen.  
 
Groepsbezoeken met de PO-raad 
Er is geobserveerd dat alle stamgroepleiders actief oefenen met het eigen maken van 
een  
inhoudelijk goede instructie. Ook is waarneembaar terug te zien dat de feedback van het  
vorige observatie moment is verwerkt in de praktijk.  
 
Vervolg actie: 
1. Differentiëren tijdens de instructie blijft het onderwerp tijdens de eerst volgende 

observatie in schooljaar 2022-2023.  
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juni Eindevaluatie  TEAM 

 Evaluatie Sterrenpad Beredeneerdaanbod van 17-05-2022. 
 
De kleine aanpassingen zijn verwerkt in het sterrenpad beredeneerdaanbod. 

  
Meetbare resultaten 
1. In Oktober 2021 beoordeelt de inspectie het verbetertraject met een onvoldoende in plaats van de 
huidige zeer zwak.  
 
2. Tijdens de groepsbezoeken eind juni 2022 door de directie wordt geconstateerd dat alle instructies 
die gegeven worden voldoen aan de kwaliteitskaart, opgesteld door het team.  
Vakgebieden: rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen en spelling. 
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
1. Doel behaald. 
2. Doel behaald. 
De instructies worden gegevens zoals omschreven op de kwaliteitskaart instructie. We constateren 
dat de instructies relatief lang duren. Hierin kan winst behaald worden door meer gebruik te maken 
van verschillende werkvormen. Dit wordt bevestigd door de audit en de Po-raad. Dit maakt dat dit 
doel wordt meegenomen naar schooljaar 2022-2023. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
In alle groepen scoren de stamgroepleiders van 't Sterrenpad binnen ons eigen kwaliteitszorgsysteem 
een goed op het gebied van didactisch handelen.  
Zij geven instructies waarin aandacht is voor alle verschillende onderwijsbehoeftes van de kinderen, 
de instructies passen bij de ontwikkelingsfase waarin de kinderen zich bevinden. Hierdoor is er een 
hoge mate van betrokkenheid van de kinderen en zal er een leerklimaat ontstaan waarin alle 
kinderen zo goed mogelijk tot leren kunnen komen. 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
Er is tijdens de instructie meer aandacht voor alle verschillende onderwijsbehoeftes van de kinderen,  
de instructies passen bij de ontwikkelingsfase waarin de kinderen zich bevinden. Er gaat minder  
onderwijstijd verloren doordat kinderen sneller mogen beginnen aan de taak wanneer aangetoond  
kan worden dat het kind de stof beheerst. Mede hierdoor wordt de betrokkenheid van de kinderen  
tijdens de instructie groter. Bovenstaande bevestigt de audit in juni 2022.  
Gebruik maken van verschillende werkvormen tijdens de instructie om de onderwijstijd nog 
efficiënter te maken, is nog onvoldoende. Dit wordt een doel voor schooljaar 2022-2023. 
 

Verbeteren 
Onderwijs  |  Taalonderwijs 

ONDERWIJSAANBOD TAAL/LEZEN ('t Sterrenpad biedt 2023 

gepersonaliseerd leren aan in minimaal fase 4 zoals beschreven in de 

notitie "Gepersonaliseerd leren") 

Aanleiding voor dit project 
De inspectie heeft onderstaande over het onderwijsaanbod op 't Sterrenpad gezegd:  
Om leerlingen een ononderbroken ontwikkeling te bieden dient de school ervoor te zorgen dat de 
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leerstof een logische opbouw heeft die past bij de leeftijd van de leerlingen. Nu is het aanbod 
onvoldoende afgestemd op de leerlingenpopulatie (art. 8, eerste lid, WPO). Ook hebben de leraren 
niet in beeld of de leerstof die zij aanbieden de 
referentieniveaus voor Nederlandse taal en rekenen in voldoende mate dekken (art. 9, elfde lid 
WPO). 
 
Tijdsplanning 

oktober Tussen evaluatie TEAM 

 Project taal en woordenschat  
De periode van het speerpunt taal en woordenschat wordt verlengd tot en met de 
meivakantie. In de praktijk blijkt de planning die gemaakt is in maart 2021, te ambitieus. 
Wanneer we taal, de instructie en de zorgstructuur goed willen implementeren, moeten 
wij onszelf meer tijd gunnen. 
 
Staal Spelling 
Geconcludeerd is dat het nodig is dat alle stamgroepen alle handleidingen krijgen en de 
posters die horen bij de methode. Deze zijn ontvangen en worden nu in de praktijk 
gebruikt. Daarnaast hebben we ook de staal boekjes. Tevens hebben we de digibord 
software in gebruik genomen. 
 
Lijn 3 
Er is gestart met lijn 3 en we maken gebruik van de differentiatie binnen de methode. 
Daarnaast hebben we een proeflicentie van de digibord software en de kind software.  

  
december Tussen evaluatie 2 TEAM 

 Project taal 
Met het team is besloten dat de doorontwikkeling taal vanaf januari 2022 verder wordt 
opgepakt. 
 
Lijn 3 
De middenbouwgroepen hebben afgelopen weken de kindsoftware van lijn 3 in gebruik 
genomen. De middenbouw heeft besloten dat de software niet van toegevoegde 
waarde is voor onze school. Wij verkiezen een verwerking middels concreet materiaal 
boven digitale materialen. 

  
februari Tussen evaluatie 3 TEAM 

  
Nieuwsbegrip; tussenevaluatie toetsen 
 
Afspraken: 

• De bovenbouw neemt driemaal per jaar de strategietoetsen af, zodat de 
groeiplannen geëvalueerd kunnen worden. 

• De middenbouw neemt geen toetsen van nieuwsbegrip af. Iep begrijpend lezen 
wordt alleen afgenomen. We hebben ons bij het nemen van dit besluit laten 
adviseren door Luc Koning. 

 
Lijn 3 
We hebben lijn 3 uitgebreid en aangeschaft voor groep 3 en zien dat de kinderen ten 
opzichte van andere jaren sprongen maken met het lezen. 
 
vervolgactie: 

• De taalcoördinator gaat onze schoolnorm vergelijken met de landelijke norm. 
Aan de hand hiervan kunnen we concluderen of we onze schoolnorm gaan 
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aanpassen.  
 
Afspraken: 

• We blijven met Lijn 3 werken op de wijze waarop de middenbouw dit nu doet.  
 

  
april Tussen evaluatie 4 TEAM 

 Tussen evaluatie van Sterrenpad Technisch lezen van 29-03-2022. 
Er zijn geen aanpassingen gedaan aan het sterrenpad. 
 
Tussen evaluatie van Sterrenpad Spelling uitgevoerd op 24-04-2022. 
Onderstaand een opsomming van de reacties van de stamgroepleiders over Spelling: 

• Het gaat erg goed. 

• De methode geeft veel meer structuur en een duidelijke 'lijn' en biedt inzicht 
voor zowel de kinderen als de stamgroepleiders. 

• De pictogrammen geeft de kinderen, ook dyslectische kinderen, veel inzicht en 
houvast. 

• Fijn dat er veel grammatica in de methode zit. 

• De kinderen leren goed te luisteren door het dictee. 

• Alle kinderen zijn op de iep-toets vooruit gegaan.  

• De uitgewerkte toetsresultaten geeft de stamgroepleider veel inzicht in welke 
kinderen extra instructie nodig hebben.  

• Het geven van de instructie zoals de methode voorschrijft , kost nog veel tijd in 
een driejarige stamgroep. 

Vervolgacties: 
1. Er zit veel verschil in hoe de stamgroepleiders omgaan met de toetsen en de 

uitwerking van de resultaten. De stamgroepleider informeren elkaar over het 
efficiënt verwerken ervan.  

 
Afspraken: 

• We blijven dit schooljaar de instructie geven zoals Staal Spelling beschrijft. We 
willen eerst de methode goed leren kennen en doorlopen voordat wij hier 
andere keuzes in gaan maken.  

• In schooljaar 2022-2023 gaan we kijken hoe we door het gebruik van 
verschillende werkvormen de instructie efficiënter kunnen laten verlopen. 

Vrije teksten 
Afspraken: 

• Alle groepen hebben om de drie weken een nieuwe tekst in de gouden lijst en 
hier wordt gebruikt gemaakt van de teksten cyclus. 

 
 
Taalactiviteiten lijst met koppeling WO 
De taalcoördinator onderzoekt de verschillende leerlijnen en methodes van Taal. Door 
alle methoden naast elkaar neer te leggen, onderzoekt de coördinator welke doelen al 
worden aangeboden in Staal Spelling en welke doelen nog missen in ons taalaanbod.  
 
De coördinator onderzoekt ook in de groepen hoe de stamgroepleiders nu werken aan 
taal. 
 
Aan de hand hiervan maakt de coördinator een taal activiteitenlijst waarbij WO 
geïntegreerd is. Een document voor alle bouwen die werkbaar en overzichtelijk is.  
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juni Eind evaluatie TEAM 

 Taal en WO doelen 
Na aanleiding van het onderzoek naar ons taalonderwijs, heeft de coördinator een 
doelenoverzicht gemaakt per bouw en jaargroep waarin de koppeling gemaakt wordt 
naar een WO thema. Start schooljaar 2022-2023 gaan de stamgroepleiders op deze wijze 
werken aan het levend taalonderwijs. 

  
Meetbare resultaten 

• Tijdens de groepsbezoeken van eind juni 2022 is zichtbaar dat alle lessen voor technisch 
lezen en spelling volgens de afspraken van de kwaliteitskaart uitgevoerd worden. 

• Na de analyse van de toetsresultaten aan het einde van het schooljaar 2020/2021 
constateren we dat de gestelde doelen vanuit de opgestelde schoolnorm voor de 
leeropbrengsten is gehaald. De audit in juni 2022 bevestigt onze constatering. 

 
Evaluatie Meetbare resultaten 
Doel 1: Behaald. 
Doel 2: We zien dat de dit doel nog niet helemaal is behaald. We zien een stijgende lijn in de 
verschillende vakgebieden en er behalen steeds meer kinderen de schoolnorm. Voornamelijk in de 
middenbouw zien we dat de meeste kinderen de schoolnorm hebben gehaald. We hebben gemerkt 
dat zij profijt hebben van de manier waarop het onderwijs nu wordt vormgegeven. In de bovenbouw 
is een langzamere stijgende lijn zichtbaar en zien wij ook dat de kinderen profijt hebben van de 
methode. Wij zien in de bovenbouw dat het eigen maken van de methode meer tijd kost om in te 
slijten, waardoor de doelen minder snel behaald worden.  
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Op 't Sterrenpad is een duidelijke en werkbare doorgaande lijn voor taal/lezen terug te zien in het 
aanbod voor de kinderen. Er wordt onderwijs geboden vanuit een passend aanbod bij de school en 
de beschreven populatie. Dit aanbod is voor alle kinderen toereikend en in voldoende mate dekkend 
voor de referentieniveaus. 
 
In 2023 bieden we voor alle vakken gepersonaliseerd leren aan in minimaal fase 4. 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
Behaald bij de vakken technisch lezen, spelling en begrijpend lezen.  
Niet behaald voor het taalonderwijs. In 2022-2023 wordt het nieuwe plan voor ons taalonderwijs 
geïmplementeerd waarbij de taalcoördinator het project begeleidt. Dit wordt een doel in het 
schooljaarplan 2022-2023. 
 

Verbeteren 
Onderwijs  |  Rekenen/wiskunde 

ONDERWIJSAANBOD REKENONDERWIJS 't Sterrenpad biedt 2023 

gepersonaliseerd leren aan in minimaal fase 4 zoals beschreven in de 

notitie "Gepersonaliseerd leren" 

Aanleiding voor dit project 
De inspectie heeft onderstaande over het onderwijsaanbod op 't Sterrenpad gezegd: 
Om leerlingen een ononderbroken ontwikkeling te bieden dient de school ervoor te zorgen dat de 
leerstof een logische opbouw heeft die past bij de leeftijd van de leerlingen. Nu is het aanbod 
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onvoldoende afgestemd op de leerlingenpopulatie (art. 8, eerste lid, WPO). Ook hebben de leraren 
niet in beeld of de leerstof die zij aanbieden de 
referentieniveaus voor Nederlandse taal en rekenen in voldoende mate dekken (art. 9, elfde lid 
WPO). 
 
Tijdsplanning 

oktober Tussen evaluatie 1 TEAM 

 Pluspunt 
In eerste instantie hebben we alleen gekozen voor pluspunt voor de groepen 4 tot en 
met 8. Nu we steeds bekender worden met pluspunt en ervaren hoe onze kinderen in 
die groepen profiteren van het aanbod, is besloten om de doorgaande lijn door te 
trekken naar groep 3. 
 
Draaiboek Pluspunt 
De intern begeleider heeft samen met de stamgroepleiders de eerste blokvoorbereiding 
van pluspunt gemaakt. Dit formulier wordt ieder blok ingevuld, zodat het aanbod 
aansluit bij de onderwijsbehoefte van de kinderen. Het draaiboek is te vinden in de 
groepsmap.  
 
Materialen 
Er is een start gemaakt met het werken van het nieuw aangeschafte concreet materiaal 
tijdens de lessen. Daarnaast is er een start gemaakt met rekenen XL. 

  
december Tussen evaluatie 2 TEAM 

 Werken met het draaiboek van rekenen, Pluspunt.  
Wanneer het draaiboek goed wordt ingevuld, is dit gelijk je groepsplan voor rekenen en 
kan je het gebruiken als verantwoordingsmodel. 
 
De volgende succes worden door het team ervaren: 

• Door op te schrijven hoe de kinderen het rekenen maken, hoef je het niet voor 
ieder kind te onthouden. Waardoor je het kan loslaten.  

Het team loopt nog tegen de volgende punten aan: 

• Het zijn veelal dezelfde kinderen die beschreven worden in het draaiboek, 
hierdoor wordt de meerwaarde niet altijd ervaren door het team. 

• De handeling is nog niet geautomatiseerd. Dit moet nog in het systeem komen 
van de stamgroepleiders. Het is nu nog tijdrovend naast het voorbereiden van 
de rekenlessen. 

 
 
 

  
februari Tussen evaluatie 3 TEAM 

 Geen bijzonderheden. Het team werkt actief aan bovenstaand leerdoel. Dit ziet de 
schoolleiding terug tijdens de observaties en kindbesprekingen. 

  
april Tussen evaluatie 4 TEAM 

 Tussen evaluatie van het Sterrenpad rekenen van 26-04-2022. 
Onderstaand zijn de reacties vanuit het team: 

• Het werken met Pluspunt gaat goed.  

• Stappen zijn helder, structuur is duidelijk. 

• Kinderen hebben inzicht in hun eigen prestaties. 

• Er is voor de leerkrachten veel overzicht. 

• De kinderen schrijven op hoe ze denken door het uitwerken van de sommen. 
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• Draaiboeken invullen lukt nog niet, administratie kost nog veel tijd.  

• Automatiseren mist de bovenbouw.  

• Het geven van de instructies kost nog veel tijd.  

• De toetsresultaten van de methodetoets komen niet overeen met het inzicht 
van de stamgroepleider. De kinderen halen door het blok heen de doelen, bij de 
toets lijkt de lat heel erg hoog te liggen.  

Vervolgactie: 
1. Het automatiseren terug laten komen tijdens een inhoudelijke vergadering in 

2022-2023. 
Afspraken: 

• De onderbouw gebruikt de doelen van pluspunt voor de lessen die ze geven, als 
voorbereiding op de middenbouw.  

 
 
 
 

  
juni Eindevaluatie  TEAM 

 Het draaiboek voor Pluspunt werkt. De stamgroepleiders krijgen overzicht voor rekenen 
op de groep. De informatie wordt gebruikt door de onderwijsassistenten als pre-
teaching voor de kinderen.  

  
Meetbare resultaten 

• Tijdens de groepsbezoeken van eind oktober 2021 is zichtbaar dat alle lessen volgens de 
afspraken van de kwaliteitskaart uitgevoerd worden en oog is voor de lesorganisatie.  

• Na de analyse van de toetsresultaten aan het einde van het schooljaar 2021/2022 
constateren we dat de gestelde doelen vanuit de opgestelde schoolnorm voor de 
leeropbrengsten is gehaald. De audit in juni 2022 bevestigt onze constatering.  

 
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
1. Doel niet behaald. 
Nog niet alle stamgoepleiders werken efficiënt met het draaiboek van pluspunt. Dit maakt dat het 
doel wordt meegenomen naar schooljaar 2022-2023. 
2. We zien dat de dit doel nog niet helemaal is behaald. We zien een stijgende lijn en er behalen 
steeds meer kinderen de schoolnorm halen. Voornamelijk in de middenbouw zien we dat de meeste 
kinderen de schoolnorm hebben gehaald. We hebben gemerkt dat zij profijt hebben van de manier 
waarop het onderwijs nu wordt vormgegeven. In de bovenbouw is ook een stijgende lijn zichtbaar en 
zien wij ook dat de kinderen profijt hebben, echter hebben zij al langer gewerkt volgens het eerdere 
systeem en kost het meer tijd om de doelen te behalen.  
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Op 't Sterrenpad is een duidelijke en werkbare doorgaande leerlijn voor rekenen terug te zien in het 
aanbod voor de kinderen. Er wordt onderwijs gegeven vanuit een passend aanbod bij de school en 
de beschreven populatie. Dit aanbod is voor alle kinderen toereikend en in voldoende mate dekkend 
voor de referentieniveaus. 
 
In 2023 bieden we voor alle vakken gepersonaliseerd leren aan in minimaal fase 4. 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
Behaald.  
Er is een duidelijke en werkbare doorgaande leerlijn zichtbaar voor rekenen. Het aanbod is passend 
bij de kinderen en is in voldoende mate dekkend voor de referentieniveaus. 
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Verbeteren 
Onderwijs  |  Zicht op ontwikkeling  

ZICHT OP ONTWIKKELING. In 2023 scoort 't Sterrenpad op gebied van 

zicht op ontwikkeling een goed binnen ons eigen kwaliteitssysteem. 

Aanleiding voor dit project 
De leraren analyseren in onvoldoende mate waardoor tegenvallende leerresultaten worden 
veroorzaakt. Hierdoor is een ononderbroken ontwikkeling van de leerlingen onvoldoende 
gegarandeerd (art. 8, eerste lid WPO). 
 
De leeropbrengsten van de leerlingen passen niet bij de scores van de leerlingen op de IEP-eindtoets. 
De referentieniveaus 1F en 2S liggen ver onder de norm die passend is bij de school. Tevens stromen 
de leerlingen wel uit naar het passende niveau op het vervolgonderwijs, het advies is niet (altijd) 
passend bij de score van de eindtoets. Er is geen duidelijk aanwijsbare reden waar dit gat vandaan 
komt. 
 
Tijdsplanning 

oktober Tussen evaluatie 1 TEAM 

 Analyse schoolpopulatie 
Dit document is gemaakt en hoeft in de toekomst alleen aangevuld te worden.  
 
Opmaak groeiplannen en OPP's 
Er is een opmaak en lay-out ontworpen voor de groeiplannen binnen Looqin. Dit is het 
format dat we in de toekomst blijven gebruiken. Tenzij vanuit de evaluatie blijkt dat hij 
aangepast moet worden. OPP's hebben een nieuw format gekregen en hierdoor zijn de 
OPP's nog niet allemaal besproken en ondertekend. Ouders zijn wel op de hoogte van de 
OPP's. 
 
Weekplanning 
We hebben de eerste stappen gezet met de weekplanning met de evaluatie en de eerste 
ervaringen zijn positief. Tijdens de volgende scrumevaluatie wordt hier meer op in 
gegaan. Er is een start gemaakt met de analyse van de toetsen van staal en pluspunt. 
Concreet gevolg geven aan analyses vanwege gebrek aan tijd. Dit maakt dat nu vooral 
het groepsdoel wordt herhaald. 

  
december Tussen evaluatie 2 TEAM 

 Tussen evaluatie toetskalender, hoe volgen wij kinderen. 
De toetskalender is van een statische lijst, omgezet naar een excel document. In dit 
document kan de stangroepleider per groep zien welke toetsmomenten wanneer zijn. 
De komende periode wordt onderzocht of dit format werkt in de praktijk.  
 
Portfolio's 
De inhoud van de portfolio's is door het team bepaald en verwerkt in een Sterrensteeg. 
In deze sterrensteeg staan ook de gemaakte afspraken ten aanzien van de portfolio's die 
de afgelopen jaren zijn gemaakt. Het team heeft de opdracht gekregen om hier kritisch 
naar te kijken. Tijdens de volgende scrum-evaluatie wordt de inhoud besproken en waar 
nodig aangepast.  
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Groepsbespreking 
Waar voorheen de groepsbesprekingen werden ingevuld door de intern begeleider 
hebben wij nu de ontwikkeling gemaakt naar de stamgroepleider. De stamgroepleider 
vult ter voorbereiding op de groepsbesprekingen in november 2021, het format in. Ook 
evalueren de stamgroepleiders nu de groeiplannen en worden de draaiboeken voor 
rekenen bijgewerkt. Het team toont een lerende houding en vraagt waar nodig of 
wanneer men onzeker is over een onderdeel. Door het gesprek met elkaar te voeren 
zien wij zichtbare verschillen ten aanzien van de inhoud van de zorgformats. 

  
februari Tussen evaluatie 3 TEAM 

 Portfolio's 
De aanvullingen op de Sterrensteeg huisbezoeken zijn aangevuld.  
 
 
Huisbezoeken 
De sterrensteeg huisbezoeken is geëvalueerd. Er zijn geen nieuwe aanvullingen.  

  
april Tussen evaluatie 4 TEAM 

 Tussen evaluatie Sterrenpad zorg van 29-03-2022. 
Enkele kleine taalkundige aanpassingen zijn doorgevoerd in het Sterrenpad zorg. Er zijn 
geen inhoudelijke veranderingen. 
 
Internbegeleider  
Sinds februari 2022 hebben wij een nieuwe intern begeleider. De overdracht heeft in de 
maanden februari en maart plaats gevonden door onze interim intern begeleider.  
 
Afspraak: 

• De nieuwe intern begeleider gaat werken volgens het Sterrenpad zorg en de 
pdca-zorgroute en gebruikt de opgestelde formats van afgelopen jaar. Dit voor 
het borgen en het continueren van het verbeterproces en ons zicht op 
ontwikkeling.  

 
 
Onderwijsassistenten 
De aansturing van de onderwijsassistent gaat veranderen ten opzichte van het eerste 
halfjaar van schooljaar 2021-2022. Waar voorheen de aansturing, coaching en de 
coördinerende taken bij de stamgroepleiders lagen, liggen die nu bij de intern 
begeleider. We hebben ervaren dat onderwijsassistent hebben ervaren dat er weinig 
structuur zat in de activiteiten die zij de kinderen gingen aanbieden. Daarnaast werden 
de onderwijsassistenten ook ingezet om te werken met de kinderen zonder extra 
ondersteuningsbehoeften. De intern begeleider heeft een overzicht gemaakt voor de 
stamgroepleiders. De stamgroepleiders hebben in dit overzicht inzichtelijk gemaakt 
welke kinderen op basis van hun individuele resultaten extra begeleiding nodig hebben. 
Het zij in de vorm van de groeiplan of van een opp. Deze kinderen hebben, naast de 
basis begeleiding in de klas, recht op extra begeleiding doormiddel van de inzet van de 
onderwijs assistenten. Op basis hiervan heeft de intern begeleider een rooster gemaakt 
voor de onderwijs assistenten. De stamgroepleiders hebben de groepjes met kinderen 
aangevuld. De onderwijsassistenten ervaren het als prettig. Ze hebben nu meer 
overzicht en een vast indeling van de dag. Voor de stamgroepleiders is het wennen 
omdat het wat anders vraagt van het klassenmanagement in de groep. 
 
Vervolgactie: 

• De internbegeleider houdt in 2022-2023 de regie over de inzet van de 
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onderwijsassistent. In september 2022 is het nieuwe rooster klaar. 
 
 
Reflectie op de groeiplannen 
Het werken met groeiplannen is nieuw voor het team. Dit betekent dat het team het 
bijhouden van de groeiplannen en opp's in de vorm van (tussen) evaluaties nog niet 
eigen hebben gemaakt. Waardoor de deadlines niet altijd door iedereen worden 
gehaald. Daarnaast kost het schrijven van de (tussen) evaluaties de stamgroepleiders 
nog veel tijd omdat men nog goed moet nadenken over hoe de ontwikkeling van de 
kinderen omschreven moet worden. Hierdoor ervaren de stamgroepleiders werkdruk. 
Dit is heel begrijpelijk, alle nieuwe dingen kosten tijd. Het team krijgt deze tijd om 
hetgeen zich eigen te maken. Het is duidelijk te zien dat de stamgroepleiders een groot 
urgentie besef en verantwoordelijkheidsgevoel hebben. Het team wil het graag erg goed 
doen voor de kinderen. Zeker nu we zien dat de kinderen prachtig blijven groeien. Wat 
we doen werkt! De Po-raad bevestigd dat de werkdrukbeleving past bij de 
ontwikkelingsfase waar het team zich in bevindt. Hij beaamt dat de inhoud van de 
groeiplannen inhoudelijk goed zijn. Minimaal en goed. Dat was ons schooldoel. 

  
juni Eind evaluatie  TEAM 

 Toetskalender 
De behoefte van het team ligt bij een toetskalender die geïntegreerd is in de 
schooljaarplanner met een koppeling naar de office 365 agenda. Waarbij ook wordt 
vermeld wanneer de tussen- en eindevaluaties van de groeiplannen en de opp's zijn. Het 
team wil graag beter leren plannen en graag leren op de deadline stukken aan te 
leveren. Het door klikken naar een losdocument waarin alle toetsmomenten staan, 
werkt hierin voor de stamgroepleiders belemmerend. De intern begeleider gaat deze 
toets- en evaluatiemomenten verwerken in de schooljaarplanner voor schooljaar 2022-
2023. 
 
Vervolgactie: 

• In 2022-2023 de toetsen verwerken in de gedeelde agenda in office 365. 
 
Evaluatie kolom in de weekplanning 
Ondanks een eenduidig format voor de weekplanning, werd de zorgkolom door de 
stamgroepleiders verschillend ingevuld en geïnterpreteerd. Het team heeft de 
verschillen van elkaar bekeken en zijn tot de volgende afspraken gekomen: 

• In de zorgkolom staan de kinderen van de groeiplannen en de OPP + de kinderen 
die extra bij de instructie komen zonder plan. Dit wordt verwerkt in het 
Sterrenpad zorg. 

• In de evaluatiekolom wordt op de volgende wijze gewerkt: 
- Krul = behaald / instructie is gelukt 
- Streepje = wanneer het niet is behaald/gelukt 
Zie je opvallendheden, kort benoemen en de week erop terug laten komen. Dit 
wordt verwerkt in het Sterrenpad zorg. 

De po-raad heeft ons ondersteund in dit proces. Samen met de schoolleider en de intern 
begeleider heeft de po-raad ons advies gegeven op de inhoud van de weekplanning. 
Wanneer wij hem invullen zoals zojuist benoemd, is het minimaal en voldoende.  
 
Sidi-po 
Onze school had nog geen signaleringsprogramma voor meer- en hoogbegaafde 
kinderen. We hebben ervoor gekozen om gebruik te maken van Sidi-Po. Vanuit 
Primenius hebben wij toestemming gekregen om een pilot school te zijn en Sidi-po te 
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gebruiken. Het programma is geïntroduceerd bij de teamleden en de ouders. Naar 
aanleiding van de groepsbesprekingen hebben de collega's aangegeven welke kinderen 
gaan starten aan de screening. Deze screening is uitgezet en leerkrachten hebben de 
eerste screening ingevuld. Waar nodig zijn vervolg stappen gezet (bijv. ouders of het kind 
zelf die vragenlijsten hebben ingevuld of observatielijsten door de leerkracht). N.a.v. de 
vervolgstappen zijn de stamgroepleiders bij het laatste gesprek in het schooljaar 2021-
2022 in gesprek gegaan met de betreffende ouders en kinderen. Afgelopen schooljaar 
werd vooral gebruikt als signalering. We gaan dit schooljaar kijken hoe we de kinderen 
kunnen bedienen die meer aankunnen.  

  
Meetbare resultaten 

• Tijdens de groeps- en leerling besprekingen van eind oktober 2021 is zichtbaar dat de 
afspraken van de kwaliteitskaart PCDA zorg structuur uitgevoerd worden. 

• De intern begeleider toont begin oktober 2021 aan dat de schoolnormen, toets analyses, 
analyse schoolpopulatie en trend analyse zijn afgerond doormiddel van een gesprek met de 
directie. 

• Tijdens het inspectie bezoek zijn de gestelde doelen vanuit zicht op ontwikkeling op ons 
eigen kwaliteitssysteem met een voldoende beoordeeld. 

 
Evaluatie Meetbare resultaten 
1. Doel behaald. 
2. Doel behaald. 
3. Doel behaald. 
Echter nemen we de doelen van dit jaar mee naar schooljaar 2022-2023. Omdat wij willen dat ver 
positieve ontwikkeling duurzaam wordt. Dit gaat lukken door de PDSA-cyclus goed te blijven 
doorlopen. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Op 't Sterrenpad hebben we de ontwikkeling van alle kinderen goed in beeld. 
We werken met een vaste structuur waarin het volgen van de ontwikkeling van kinderen duidelijk is 
weggezet.  
Binnen de PCDA cyclus wordt het analyseren naar een hoger niveau gebracht. Alle stamgroepleiders 
analyseren de resultaten van de kinderen en zetten deze analyse om in handelen. De 
referentieniveaus 1F en 2S zullen in 2021/2022 passen zijn bij de populatie, hierbij is de populatie 
van de school goed beschreven. 
 


