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Inleiding
Voor u ligt het schooljaarverslag van RKBS De Marinx van het schooljaar 2021-2022. Het
schooljaarverslag is voor het schoolteam en de directie een terugblik op het schooljaar 2021-2022.
Aan het begin van het schooljaar 2021-2022 is er een schooljaarplan vastgesteld. In het jaarverslag
evalueren we dit schooljaarplan.

Het schooljaar is dit jaar weer anders verlopen dan verwacht. Het Coronavirus heeft er ook dit jaar
voor gezorgd dat de school een week dicht is geweest voor de kinderen. In december hebben de
kinderen een week eerder en langer kerstvakantie gekregen, dan oorspronkelijk de bedoeling was.
Door deze crisis hebben we het schooljaarplan niet kunnen uitvoeren zoals de bedoeling was.

Het eerste hoofdstuk geeft een beschrijving van de kengetallen van de school. In hoofdstuk twee is de
evaluatie van het schooljaar 2021-2022 te vinden. Het derde hoofdstuk laat bevindingen van
belanghebbenden en betrokkenen zien.

Het schooljaarverslag maakt deel uit van de kwaliteitscyclus. De Marinx hecht veel waarde aan de
kwaliteit van het onderwijs. De directeur bewaakt deze. De directeur is ondersteund door de
bouwcoördinatoren en de kwaliteitsgroep. De school gebruikt diverse instrumenten om de kwaliteit
in kaart te brengen en hecht hier bij waarde aan de mening van de leraren, leerlingen en ouders. De
resultaten van deze onderzoeken leveren aandachtspunten voor de school op.
De volgende acties zijn uitgevoerd in 2021-2022 met betrekking tot de kwaliteitszorg:

● Het monitoren van de kwaliteit met het instrument ‘kwaliteit in kaart’:
De planning ‘kwaliteit in kaart’ is in 2016-2017 aangepast aan de kwaliteitskaarten die door
Sarkon zijn vastgesteld. Deze zijn gekoppeld aan de kwaliteitsdomeinen van de
onderwijsinspectie. Het afgelopen jaar is de kwaliteitsgroep aan de slag gegaan met de
borging van kwaliteitskaart 2: Onderwijsproces, kwaliteitskaart 3: Klimaat & Veiligheid
en kwaliteitskaart 5: Overgang VV-PO (zie 2.1.6 kwaliteitskaarten De Marinx)

● De oudertevredenheidspeiling Vensters PO (februari 2022) (zie 3.2
oudertevredenheidspeiling)

● De leerlingtevredenheidspeiling Vensters PO (maart 2022) (zie 3.3
leerlingtevredenheidpeiling)

● De medewerkertevredenheidspeiling Vensters PO (april 2022) (zie 3.4 medewerker
tevredenheidspeiling)

● Analyse van de toetsresultaten (Zie hoofdstuk opbrengsten)
● Studiedagen gericht op teamontwikkeling naar aanleiding van doelen uit het schoolplan

2020-2024.

Dit schooljaarverslag is vastgesteld na overleg en terugkoppeling van het team en de
medezeggenschapsraad van RKBS De Marinx.

Juni 2022

Annemiek Koenders, directeur RKBS De Marinx
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Hoofstuk 1: Kengetallen

1.1 Leerlinggegevens

1.1.1 Teldatum
Datagegevens van de school
Een uitgebreider overzicht van de data van de school vindt u op de vergelijkingssite voor scholen:
www.scholenopdekaart.nl

Leerlingaantal teldatum 1 oktober

Totaal 0,3 gewicht 1,2 gewicht

2018 202 4 4

2019 206 3 3

2020 200 4 3

2021 199 2 3

2022* 198 2 3

*Prognose

1.1.2 Leerling opbouw
De opbouw van de leerlingen per teldatum 1 oktober 2021

Opbouw Aantal leerlingen
4-7 jarigen 103
8 jaar en ouder 96
Totaal 199
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1.1.3 Specifieke onderwijsbehoeften 2020-2021 (peildatum mei 2022)

Kenmerken Gr. 1-2
a

Gr.
1-2 b

Gr. 3 Gr. 4 Gr. 5 Gr. 6 Gr. 7 Gr. 8 totaal

Aantal leerlingen 29 30 26 28 22 30 26 20 211
Aantal jongens 18 15 12 12 9 18 16 11 110
Aantal meisjes 11 15 14 16 13 12 10 10 101
Weging 0,3 1 1
Weging 1.2 1 1 1 3
Dyslexieverklaring 1 3 1 2 7
Dyscalculie 0
Visuele handicap 0
Auditieve handicap 0
Syndroom van Down 0
Trauma 0
PDD-NOS/ASS 2 2
AD(H)D 1 1 1 1 4
Diagnose Hoogbegaafdheid 1 2 2 5
OPP eigen leerlijn 1 1 1 3
Inzet eigen SWV-gelden 1 1 2 1 3 1 1 10

Ondersteuning vanuit SWV 1 2 2 5
NT2 3 2 2 2 1 2 1 13
TOS 1 1 2
DCD 0
Logopedie 7 11 1 1 1 21
Fysiotherapie 5 6 2 4 1 18
IQ lager dan ≤ 85 1* 1 1* 1* 1 5
VVE 3 1 2 2 8
Thuiszitters 0
Doublures 1 1 2
Versnellers 1 1 2
*85 valt binnen het interval
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1.2 Personeelsbeleid

In deze paragraaf zijn de belangrijkste kengetallen met betrekking tot het personeel opgenomen.

1.2.1 Aantal personeelsleden en verdeling
Aan het einde van schooljaar 2021-2022 telt De Marinx 20 personeelsleden, 18 vrouwen en

2 mannen.

Functie Aantal
Vrouw Man

Directeur 1 -
Internbegeleider 1 -
Leerkracht 13 1
Onderwijsondersteuners 3 1

1.2.2 Leeftijdsopbouw
Hieronder het schema van de leeftijdsopbouw op De Marinx.

Leeftijd Aantal
20  < 30 6
30  < 40 5
40 < 50 5
50  < 65 4

1.2.3 Gesprekkencyclus
Alle leraren hebben deelgenomen aan de gesprekkencyclus. Elke leraar heeft een POP gesprek gehad

aan het begin van het schooljaar met de directeur.  Een leerkracht heeft deelgenomen aan het traject

startende leraren. Alle leerkrachten hebben minimaal één klasbezoek gehad. Begin juni hebben alle

collega’s een functioneringsgesprek of een klasbezoek en beoordelingsgesprek gehad.

1.2.4 Traject startende leraren
Een leerkracht heeft deelgenomen aan het traject startende leraren. Deze leerkracht nam deel aan

het tweede jaar. Deze leerkracht heeft aan het begin van het schooljaar een begeleidingscontract

getekend, waarin afspraken zijn gemaakt over de begeleiding/ coaching. Deze leerkracht heeft

deelgenomen aan bijeenkomsten startende leraren van Sarkon.

De leerkracht heeft drie klasbezoeken en functioneringsgesprekken gehad. Aan het eind van het

schooljaar volgde een beoordelingsgesprek. De leerkracht is versneld door gestroomd. De leerkracht

is nu basisbekwaam en geen startende leerkracht meer.

In februari hebben wij onverwachts nog een Leraar In Opleiding gekregen. Zij deed de verkorte

deeltijd opleiding. Deze Lio-er is toen bij ons gestart in groep 8. Zij heeft twee klasbezoeken gehad en

een beoordelingsgesprek van de directeur. Daarnaast heeft zij klasbezoeken voor haar opleiding

gekregen. Zij heeft haar opleiding met een goed resultaat afgesloten en is geslaagd. Zij zal aankomend

schooljaar op een andere Sarkonschool gaan werken.
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1.2.5 Scholing personeel
Het team heeft de volgende scholing gevolgd:

Opleiding en/ of cursus Aantal personen
De Gouden weken 1
Pedagogisch Educatief Professional
(AD-PEP)

1

Jonge kind specialist 1
Intervisie onderwijs assistenten
Sarkon

3

Teken je les of instructie 4
Teken je les of instructie vervolg 3
Met Sprongen vooruit 1 & 2 1
Met Sprongen vooruit 1 & 2 vervolg 2
Met Sprongen vooruit 3 & 4 vervolg 2
Referentiekaders en tussendoelen 1
Toekomstgericht onderwijs 2
Aandachtsfunctionaris huiselijk
geweld & kindermishandeling

1

7 Habits in 7 hours 2
Kanjertraining licentie A 2
BHV basistraining 1

The Leader in Me
Aan het begin van het schooljaar hebben de nieuwe leerkracht en onderwijsondersteuner een

training van de 7 Habits gedaan. Dit zijn de 7 eigenschappen van The Leader in Me. Dit was een

basistraining 7 habits in 7 hours. Hierdoor konden zij ook met The Leader in Me aan het werk met de

leerlingen en de vervolgstappen met het team maken.

Het team heeft dit jaar een scholing van the Leader in Me gehad. Onze CPS begeleidster Anne Arink

heeft een empowerment training gegeven. Het lighthouse team heeft drie bijeenkomsten gehad met

de begeleider van CPS. Samen hebben ze de plannen voor de ontwikkeling gemaakt. Zij zijn hier

tijdens teambijeenkomsten en studiedagen met het team mee aan de slag gegaan.

Kanjertraining
Een collega heeft de Kanjertraining Licentie A gehaald. Kanjertraining gaat over het bevorderen van

onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het

stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. De Kanjertraining bestaat uit een serie

lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te

verbeteren (curatief).
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Met sprongen vooruit
Met Sprongen Vooruit is een compleet reken-wiskundeprogramma. Met Sprongen Vooruit heeft

educatieve spellen die een leerkracht kan gebruiken in de rekenles. De leerlingen ervaren de lessen

en educatieve spellen als leuk en betekenisvol waardoor ze meer plezier in rekenen krijgen. Om goed

gebruik te kunnen maken van de educatieve spellen is scholing erg belangrijk. Het Menne instituut

verzorgt de scholing voor de verschillende groepen. Vier leerkrachten hebben scholing over Met

Sprongen Vooruit gevolgd. We hebben dit schooljaar alle materialen aangeschaft, zodat de

leerkrachten dit in de lessen kunnen gebruiken.

1.2.6 Ziekteverzuim
Begin van het schooljaar 2020-2021 is een collega ziek geworden. Door medische redenen kon zij dat
schooljaar niet werken, maar zijn wij wel langzaam met de re-integratie gestart.  I.v.m. de privacy
worden hierover geen details genoteerd. Deze leerkracht is begeleid door de bedrijfsarts en is begin
van dit schooljaar verder gegaan re-integreren. Dit is goed verlopen en zij is begin januari weer beter
gemeld. Helaas is zij in februari om medische redenen weer uitgevallen. Vanaf april kon er weer met
de re-integratie gestart worden.
Afgelopen jaar hebben de meeste collega’s corona gekregen. Vaak konden zij na de vastgestelde
isolatiedagen weer aan het werk. Niemand heeft hier blijvende gevolgen van overgehouden.
Het verzuimpercentage van De Marinx ligt op 4.18%.
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1.2.7 Vervangingen
Aan het begin van het schooljaar hadden wij een vervanger voor een langdurig zieke collega. De
vervanger is tot de herfstvakantie gebleven en daarna kon de leerkracht weer aan het werk. Binnen
Sarkon waren er geen invallers meer over. Als er een zieke collega was dan hebben wij dit altijd intern
opgelost. Zeker met de corona was dat afgelopen jaar weer een uitdaging, maar het is elke keer weer
gelukt. Er zijn afgelopen jaar geen klassen naar huis gestuurd.
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1.3 Opbrengsten

Eindtoets Cito
De leerlingen van groep 8 hebben meegedaan aan de eindtoets voor het basisonderwijs. De
eindtoets heeft als onderdelen: lezen, taalverzorging, schrijven en rekenen. De school maakt gebruik
van de eindtoets om de kwaliteit van het onderwijs te meten. Daarnaast gebruikt de school de
eindtoets als hulpmiddel bij het vormen van het schooladvies voor het voortgezet onderwijs.
Vorig schooljaar is de eindtoets wel doorgegaan, maar door de afgelopen jaren met Corona heeft de
inspectie bepaald dat de uitslag niet meetelt. Dit jaar telt de toets weer mee.

Hieronder het overzicht van de Cito eindtoetsscores van de afgelopen jaren. Het gemiddelde van de
school wordt vergeleken met het landelijk gemiddelde. De leerlingen van De Marinx hebben op de
eindtoets altijd boven het landelijk gemiddelde gescoord.

Schooljaar Landelijk gemiddelde Schoolgemiddelde
2016-2017 535.2 535.3
2017-2018 534.9 537.2
2018-2019 535.7 537.3
2021-2022 534.8 535.7

Met ingang van het schooljaar 2020/2021 kijkt de inspectie op een nieuwe manier of de leerlingen
genoeg geleerd hebben. Dit doen ze door te kijken welke referentieniveaus de leerlingen beheersen
voor lezen, taalverzorging en rekenen. Daarbij gebruiken ze een nieuwe maat om rekening te houden
met de leerlingenpopulatie van een school: de schoolweging. Er wordt gekeken naar twee
indicatoren; behalen voldoende leerlingen het fundamenteel niveau (1F) en behalen voldoende
leerlingen het streefniveau (2F/1S). Er wordt gerekend met het gemiddelde van de laatste drie
schooljaren. Voor een voldoende van de inspectie moeten beide indicatoren boven de
signaleringswaarde zitten.

Schooljaar signaleringswaarde
inspectie

1F                2F/1S

behaalde
schoolwaarde
1F               2F/1S

2020-2021 85% 47.3% 95,6% 61%
2021-2022 85% 47.3% 96,6% 66,7%

Verwijzingen naar het voortgezet onderwijs

Eindadvies vervolg onderwijs
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

VWO 22 % 13,5 % 11% 5%
HAVO/VWO 4 % 13,5 % 11% 25%
HAVO 18,5 % 13,5 % 21% 15%
TL/HAVO 0 % 9 % 4% 15%
(G)TL 26 % 18 % 21% 25%
KB/TL 11 % 0 % 0% 5%
BB/KB 18,5 % 32 % 32% 10%
PRO 0 % 0 % 0% 0%
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Verwijzingen naar/ terugkeer van het speciaal onderwijs

Verwijzingen Terugkeer van het speciaal onderwijs
schooljaar SBO SO SBO SO
2017-2018 0 0 0 0
2018-2019 2 0 0 0
2019-2020 0 0 0 0
2020-2021 1 0 0 0
2021-2022 1 0 0 0

SBO = Speciaal basisonderwijs SO = speciaal onderwijs

Tussenopbrengsten leerlingvolgsysteem
De tussenopbrengsten en de percentages van de gestelde doelen zijn te vinden in het overzicht in de
bijlagen van dit jaarverslag.  Zie verantwoording resultaten 2021-2022 hierin zijn ook de analyses
opgenomen.
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Hoofdstuk 2: Evaluatie schooljaar

2.1 Evaluatie van het schooljaarplan 2021-2022
In dit hoofdstuk evalueren wij het schooljaarplan.

2.1.1 Cultuureducatie: onderwijsaanbod van de cultuureducatie

Wat willen we bereiken?
Cultuureducatie (erfgoed, media en kunsteducatie) en The leader in Me worden in de aankomende
jaren aan elkaar gekoppeld. De kinderen ontwikkelen zich op eigen niveau en in een doorgaande lijn.
Daarbij nemen ze een proactieve houding aan, hebben het doel voor ogen en maken een plan. De
kinderen leren hierbij samen te werken en elkaars talenten te benutten. Het eigenaarschap van
leerlingen staat centraal tijdens de creatieve vakken.
Cultuureducatie op De Marinx zal zich toespitsen op het structureel aanbieden van de volgende
kernvakken: muziek, drama, dans en beeldende vorming (aangevuld met kunst/cultuurgeschiedenis).
Ieder schooljaar zal hierbij het zwaartepunt liggen op 1 kernvak. De overige disciplines (literatuur,
audiovisueel, cultureel erfgoed) komen wel aan bod maar in mindere mate dan de andere 4 (muziek,
drama, dans, beeldende vorming). Doel is het stimuleren van de creativiteit van onze kinderen zowel
binnen als buitenschools en (in het verlengde daarvan) thuis en ze bewust te maken van hun
mogelijkheden.

Aanleiding voor dit traject
Cultuureducatie is nog onvoldoende geïntegreerd in het onderwijsaanbod. Daarbij is het aanbod
onvoldoende gericht op het vergroten van het creatief denkvermogen van leerlingen.

Huidige situatie
De cultuureducatie krijgt steeds meer een duidelijke plaats binnen het onderwijsaanbod. Muziek,
drama, dans en beeldend werken hebben een vaste plek op het rooster. Het aanbod is nog
onvoldoende gericht op het vergroten van het creatief denkvermogen van leerlingen.

Uiteindelijk gewenste situatie
De cultuureducatie heeft een prominente plaats binnen het onderwijsaanbod. Hierbij wordt er vooral
ingezet op de het creatieve denkproces. Cultuureducatie wordt vakoverstijgend ingezet en sluit aan
bij de doelen van het ontwikkelen van de life-skills (Leader-in-me). Het aanbod wordt geboden aan de
hand van leer- en ontwikkellijnen voor cultuureducatie.

Trajectformulering

Doelen voor dit jaar

Tijdsplanning Doel Verantwoordelijk
Oktober/ maart In de middenbouw wordt er samengewerkt met een

kunstenaar om het creatieve proces vorm te geven tijdens
thema's (CMK3).

Pauline en Manon

Evaluatie
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In groep 5 tot en met 8 is er samengewerkt met Angelike Valster. Zij is kunstenaar en haar
expertise ligt op film en fotografie. Zij heeft bij ons in de groepen fotografie lessen gegeven. Zij
sloot haar lessen aan bij het schoolthema afval wat op dat moment in de klassen bezig was.

Tijdsplanning Doel Verantwoordelijk
februari- maart Tijdens het schoolbreed thema ‘Afval’ wordt er in alle

groepen samen gewerkt met een kunstenaar (CMK3)
Team

Evaluatie
Alle collega’s hebben een online workshop gevolgd van Angelike. Hierbij heeft elke groep
gebrainstormd over de invulling van het thema Afval.  Angelike heeft hierbij tips gegeven. Angelike
is heeft zelf in de groepen 5 tot en met 8 vier lessen gegeven.

Tijdsplanning Doel Verantwoordelijk
augustus- juli Binnen wereldoriëntatie wordt gewerkt aan het creatieve

proces door middel van de methode 'Laat maar zien'.
(oriënteren/onderzoeken/uitvoeren/evalueren).

Team

Evaluatie
Waar mogelijk hebben de groepen aan het creatieve proces gewerkt binnen de thema’s  van
wereldoriëntatie.
Het creatieve aanbod verschilt binnen de verschillende groepen. Er een nieuwe wereldoriëntatie
methode uitgekozen waardoor het volgend schooljaar makkelijker wordt om het creatieve proces
toepassen binnen de thema's. We zullen de verschillen binnen de groepen ook in de gaten houden
en waar nodig bijsturen.

Tijdsplanning Doel Verantwoordelijk
augustus- juli Dit schooljaar werken we aan het borgen van muziek,

drama, podiumkunsten en culturele uitstapjes.
Werkgroep en team

Evaluatie
Alle onderdelen zijn aan bod geweest. Fijn dat dit ondanks de corona toch gelukt is.

Tijdsplanning Doel Verantwoordelijk
augustus- juli Er wordt twee keer in het schooljaar een creatieve

middag georganiseerd.
Werkgroep en team

Evaluatie
Het is gelukt om dit schooljaar twee creatieve middagen te houden. De eerste creatieve middag
moest in verband met de corona maatregelen van dat moment nog wel in een afgeslankte vorm.
We konden op dat moment geen hulp ouders inschakelen. Tijdens de tweede creatieve middag
kon dit gelukkig wel.

Tijdsplanning Doel Verantwoordelijk
oktober-
februari

De training ‘creativiteit: leren door doen’ wordt gevolgd
door Pauline/team

Team

Evaluatie
De training hebben we niet kunnen volgen, omdat de training niet beschikbaar kwam. We willen
hem nu volgend schooljaar gaan volgen met het team.
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Evaluatie meetbare resultaten

Er wordt samengewerkt met kunstdocent Angelike Valster. Deze samenwerking wordt in het volgende

schooljaar voortgezet.

Alle groepen geven lessen met behulp van de methode 'Laat maar zien '(creatieve proces) dit wordt

genoteerd in een bestand op de drive.

Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie

Cultuureducatie heeft een prominente plaats gekregen binnen het onderwijsaanbod;
muziekonderwijs, dramalessen, dans zijn goed ingeroosterd. Het creatieve denkproces kan nog meer
worden ingezet. We willen dit gaan opfrissen in een studiemiddag aankomend schooljaar. De
samenwerking met Angelike Valster is goed bevallen en wordt voortgezet. Fotografie wordt nog meer
uitgediept. De activiteiten sluiten aan bij de thema's.

RKBS De Marinx Schooljaarverslag 2021-2022 16



2.1.2 The Leader in Me

Wat willen we bereiken?
Leerlingen moeten voorbereid worden op de toekomst. Zij moeten over vaardigheden beschikken die

hen helpt bij de steeds veranderende maatschappij. Doel is om leerlingen te leren de 7 gewoontes

eigen te maken, zodat zij het leven om zich heen benaderen vanuit het gedachtegoed van TLIM.

Leerlingen voelen zich eigenaar over hun leerproces en kunnen proactief met situaties omgaan. Zij

pakken de invloed die zij hebben en werken doelgericht waarbij zij belangrijke zaken eerst doen. In de

samenwerking met anderen leren zij om zich open te stellen voor de wensen/behoeften en ideeën

van anderen. Door écht te luisteren en de ander te willen begrijpen, zoeken leerlingen naar een

win-winoplossing en maken zij gebruik van elkaars talenten. Zij zijn zich bewust van hun eigen

behoeften en houden de zaag scherp.

Aanleiding voor dit traject
De afgelopen jaren hebben we met veel energie gewerkt aan verbetering van ons lesgeven. Lessen

werden beter en leuker. Toch leidde dit niet in alle gevallen tot verbetering bij de resultaten van alle

kinderen. We zagen dat hun bereidheid en motivatie achterbleef bij de inspanningen van de

leerkracht. Onze conclusie was dat kinderen veel meer eigenaar moeten worden van hun eigen

leerproces. In het kader van het bijbrengen van 21e-eeuwse vaardigheden is ervoor gekozen om The

Leader in Me in te zetten om leerlingen eigenaar te maken (en te laten voelen) over hun eigen

leerproces. Dit schept een goede mogelijkheid om te bouwen aan een cultuur waarin persoonlijk

leiderschap centraal staat bij iedereen in en om de school.

Huidige situatie
Vorig schooljaar heeft lighthouse met behulp van de CPS begeleidster Anne een flinke boost gegeven

aan het proces rondom TLIM. Aanleiding was dat ze het proces langzamerhand zagen wegzakken

binnen de school. Op dit moment heeft het Lighthouse een jaarplanning opgesteld met daarin de

concrete acties die nodig zijn om onze jaardoelen te behalen. Deze zijn in een overzichtelijk scorebord

weergegeven in de teamkamer.

Om leerkrachten te stimuleren elkaar te inspireren en motiveren, hebben wij vaste momenten in het

jaar een ‘Leader met Tea’. Tijdens deze momenten vertelt iedere leerkracht over een succeservaring

binnen de groep t.a.v. TLIM. De gouden Big Rock die vorig jaar geïntroduceerd is, werkt goed.

Leerkrachten leveren een bijdrage aan het whiteboard door foto’s en verhalen op te hangen m.b.t.

TLIM. TLIM is goed zichtbaar in de school.

Waar wij grote stappen in kunnen maken is het meenemen en betrekken van ouders in het gehele

proces. Daarbij zal er kritisch gekeken moeten worden naar de rol en taken van het leerlingpanel.

Uiteindelijk gewenste situatie
Er vinden spontane gesprekken plaats over mooie activiteiten/gebeurtenissen/gesprekken die in de

klas zijn voorgevallen. Teamleden bevragen elkaar kritisch en leren van en met elkaar. De taal van

TLIM is voelbaar/hoorbaar/tastbaar binnen de school en wordt ook gebruikt richting ouders.

Problemen/situaties worden bekeken en benaderd vanuit het gedachtegoed van TLIM en zetten

leerlingen in hun kracht.
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Er wordt effectieve feedback ingezet met behulp van de taal van TLIM (zowel naar leerkrachten,

ouders en leerlingen).

Leerlingen werken actief met hun portfolio in de groep. Deze geeft op deelgebieden inzicht in de

ontwikkeling. In de bovenbouw worden de gewoontes 4/5/6 benadrukt en eigen gemaakt om in de

groepen 7 en 8 toe te werken naar leerlingmediation.

Ouders worden meegenomen en betrokken in het gehele TLIM proces.

Het leerlingpanel is het klankbord van de verschillende groepen. Zij hebben als taak de behoeften en

wensen van alle leerlingen te behartigen.

Trajectformulering

Doelen voor dit jaar

Tijdsplanning Doel Verantwoordelijk
aug. - juli Ieder teamlid is rolmodel voor elkaar, voor de kinderen en

voor de ouders in taalgebruik en handelen volgens de
zeven gewoontes. Zij geven aan en ontvangen van elkaar
feedback m.b.v. TLIM taal. Nieuwe leerkrachten, ouders,
leerlingen worden hierin meegenomen.

Team

Evaluatie
Nieuwe teamleden worden meegenomen in het werken met TLIM.
De taal van TLIM is hoorbaar in de klassen en teamkamer. Leerkrachten vragen feedback aan
elkaar m.b.t. TLIM.  Het uitwisselen van ideeën gebeurt tijdens The Leader met Tea én door middel
van het werken met de gouden Big Rock.
Ouders zijn geïnformeerd via de nieuwsbrief. Volgend jaar kan hier nog sterker op ingezet worden
(gouden big rock → stukje nieuwsbrief). Ook de leerling redactie kan meer stukjes schrijven voor
in de nieuwsbrief. Voor de leerling redactie volgend jaar een duidelijk doel stellen (aantal keren per
jaar).

Tijdsplanning Doel Verantwoordelijk
aug. - juli Leerlingen reflecteren op het eigen leerproces (dit

kunnen zij vertellen/laten zien tijdens het
ouder-kindgesprek).

Team

Evaluatie
Met behulp van het portfolio gebeurt reflecteren leerlingen in alle groepen op het eigen
leerproces. Bij de ouder-kind gesprekken nemen de kinderen hun eigen aandeel.

Tijdsplanning Doel Verantwoordelijk
aug. - juli Er worden afspraken gemaakt over Mission Statement. Er

komt een duidelijke richtlijn voor wat er minimaal in het
portfolio moet zitten.

Team

Evaluatie
Er zijn afspraken gemaakt over welke vaste onderdelen erin het portfolio zitten en hoe wij
overzicht bieden. De duidelijke richtlijn voor het portfolio is aanwezig (ieder rapport achter elk
tabblad iets nieuws).
Over het mission statement is nog geen duidelijke beslissing genomen.
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Tijdsplanning Doel Verantwoordelijk
aug. - juli Leerlingen gebruiken het portfolio als een werkmap. →

Het portfolio komt gemiddeld 1x per week op tafel.
Portfolio is leidraad tijdens het ouder-kindgesprek.
Leerlingen presenteren hun portfolio aan de ouders.
Leerlingen geven zelf aan wat er in hun portfolio moet.

Team/ leerlingen

Evaluatie
Het portfolio komt gemiddeld 1 keer per week op tafel. Door middel van het laatje ‘Hier ben ik
trots op’ geven de kinderen zelf aan wat er in hun portfolio komt. De rest van de bladen is nog wel
leerkrachtgestuurd. Tijdens de ouder-kindgesprekken heeft het portfolio een centrale rol.
Volgend jaar moet naar ouders bekend gemaakt worden dat het portfolio mee moet tijdens het
gesprek.

Tijdsplanning Doel Verantwoordelijk
aug. - juli In de bovenbouw wordt besproken hoe de rol van

mediator eruit ziet, welke voorwaarden hiervoor nodig
zijn en zal er een doorgaande lijn worden opgezet om
leerlingen voor te bereiden op een rol van mediator in de
groepen 7 en 8.

Team

Evaluatie
Er is een start gemaakt in de bovenbouw met dit doel. Volgend schooljaar kan hiermee verder
gegaan worden. De rol van mediator is besproken, volgend jaar zal het leerlingpanel een sollicitatie
starten om de rol van mediator in te vullen.

Tijdsplanning Doel Verantwoordelijk

aug. - dec. De leerlingen van het leerlingpanel representeren de
wensen/belangen/behoeften van de groepen. Er is een
driehoeksverhouding tussen
werkgroepen-leerlingpanel-klassen.
De leerlingen uit het leerlingpanel hebben niet per se de
uitvoerende rol. Zij inventariseren in de groepen welke
leerlingen een rol willen spelen in de uitvoering en
organiseren zo nodig sollicitaties. De leerlingen uit de
groepen kunnen dus ook een rol spelen in de uitvoering.

Leerkracht/ ouder
die leerlingpanel
begeleid.

Evaluatie
Het leerlingpanel kwam met goede en leuke input, maar dit was vaak te laat. Hierdoor moesten zij
dit zelf vaak ook uitvoeren en was er geen tijd meer om de taken te verdelen in de groep.
Zij hebben wel in de groepen gevraagd in plaats van zelf alle ideeën aan te dragen.

Tijdsplanning Doel Verantwoordelijk

augustus-
december

De zichtbaarheid, hoorbaarheid, voelbaarheid en
tastbaarheid wordt doorgetrokken naar de Keet (i.v.m. IKC
ontwikkeling).

Team IKC

Evaluatie
De werkgroep pedagogische basis heeft in overleg met De Keet een plan hiervoor gemaakt.
Dit jaar is er nog niks zichtbaar in de kinderopvang, hier gaan zij volgend schooljaar mee verder.
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Meetbare resultaten
The Leader met Tea-momenten staan voor het hele schooljaar gepland.

Het whiteboard wordt maandelijks vernieuwd met nieuwe input van degene die de gouden big rock

heeft.

TLIM is een vast onderdeel op iedere team/bouwvergadering.

Mission Statement van de groepen hangt zichtbaar in de klas én op het blauwe bord op de gang.

Persoonlijke doelen van de leerlingen zijn zichtbaar in het lokaal voordat deze in het portfolio gaan.

Het portfolio is achter ieder tabblad gevuld.

De website is gedurende het hele jaar up to date en is een weerspiegeling van wat er in de klassen

gebeurt m.b.t. TLIM.

In iedere nieuwsbrief staat een stukje m.b.t. TLIM vanuit de leerling redactie in groep 7.

Het lighthouse heeft een jaarplanning opgesteld en evalueert deze op vaste momenten in het jaar.

Evaluatie meetbare resultaten
De website is een aandachtspunt. Niet iedere nieuwsbrief een stukje van de leerlingredactie, maar dit

was ook niet haalbaar.

Evaluatie uiteindelijk gewenste situatie en de effecten
Het punt van elkaar inspireren door spontane gesprekken is dit jaar zeker gebeurd.

Ook het leerlingpanel is een klankbord van de verschillende groepen.

Er wordt actief gewerkt met portfolio’s en deze worden meegenomen in de ouder-kindgesprekken.

TLIM is hoorbaar, voelbaar, zichtbaar en tastbaar door de hele school, ook mensen van buitenaf

ervaren dit zo en geven dit aan.

Leerlingmediation kan worden voortgezet volgend schooljaar.
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2.1.3 Didactisch handelen

Wat willen we bereiken?
In het onderwijs wordt gewerkt met de leerlijnen. Deze worden gevolgd op gestelde doelen te

behalen. In het onderwijs geven leerkrachten en leerlingen onderling, effectieve feedback.

Hierin stellen de leerkrachten succescriteria op waarmee de kinderen hun doelen bereiken.

Leerkrachten zetten coöperatieve werkvormen in tijdens de lessen. Hierin is een opbouw zichtbaar in

de school, welke werkvormen er worden aangeboden.

Aanleiding voor dit traject
De cursus coöperatieve werkvormen is afgerond. Dit schooljaar volgen we als team de cursus Leren

zichtbaar maken. Dit is een aanvulling op de cursus Effectieve Feedback die enkele teamleden

afgelopen schooljaar hebben gevolgd. We willen graag een nieuwe methode voor taal/spelling.

Hierbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheid om vanuit leerlijnen te werken in plaats van met een

methode.

Huidige situatie
In iedere groep worden coöperatieve werkvormen ingezet. Ook wordt er in iedere groep gewerkt met

succescriteria. Deze zijn bij iedereen zichtbaar in het logboek. De succescriteria worden steeds meer

opgesteld in samenspraak met de leerlingen. Leerlingen geven elkaar feedback, de leerkracht

probeert dit te sturen.

Uiteindelijk gewenste situatie
In iedere klas wordt gewerkt met coöperatieve werkvormen en succescriteria. Deze werkvormen

worden genoteerd in het logboek. Ook wordt er samen met de kinderen, maar ook in het logboek

geëvalueerd op de cooperatieve werkvormen.

Er worden, in samenspraak met de kinderen, succescriteria opgesteld. Op deze succescriteria wordt,

samen met de kinderen, gereflecteerd. Dit kan a.d.h.v. een evaluatieschema.

Leerkrachten geven feedback aan de kinderen op verschillende niveaus en zijn zich hier ook bewust

van. Leerlingen geven elkaar feedback, tijdens bijvoorbeeld het uitvoeren van coöperatieve

werkvormen.

Het onderwijs vindt zijn vorm door het volgen van de leerlijnen. Deze zijn leidend.

Trajectformulering

Doelen voor dit jaar

Tijdsplanning Doel Verantwoordelijk
augustus- juli Het team inspireert elkaar en houdt elkaar op de hoogte

over welke coöperatieve werkvormen we wanneer en hoe
inzetten. Het didactisch handelen is een vast agendapunt
op de bouwvergaderingen.

Team

Evaluatie
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Januari 2022:
Het didactisch handelen komt op alle bouwvergaderingen aan bod. Op dit moment is dat
voornamelijk toegespitst op Leren Zichtbaar Maken. We kunnen hierbij de coöperatieve
werkvormen meer aan bod laten komen. Dit kan bijv. ook als een werkvorm tijdens de
bouwvergadering.
Juni 2022:
In de bouwvergaderingen hebben we het onderzoek vanuit de studiedag LZM besproken en
geëvalueerd. Cooperatieve werkvormen worden tijdens bouwvergaderingen als werkvorm
gebruikt.

Tijdsplanning Doel Verantwoordelijk
augustus -juli Het team volgt een scholing van leren zichtbaar maken. Team
Evaluatie
Januari 2022:
We hebben 1 studieochtend gehad over Leren Zichtbaar Maken. De stuurgroep heeft geregeld
contact met Aline. In februari volgt de volgende studiemiddag.
Juni 2022:
De studiemiddag in februari is gedeeltelijk komen te vervallen. Dit ivm de afwezigheid van Aline.
De stuurgroep heeft enkele onderdelen van deze studiemiddag op de middag zelf gepresenteerd.
Hieruit is ook een opdracht gekomen waar in de bouwvergadering op is geëvalueerd. Aan het eind
van het schooljaar hebben er nog 2 studiemomenten plaatsgevonden. Ook heeft de stuurgroep
nog geregeld contact met Aline. Aan het einde van het schooljaar heeft de stuurgroep samen met
Aline en Annemiek de scholing geëvalueerd en een nieuwe opzet voor het volgende schooljaar
gemaakt.

Tijdsplanning Doel Verantwoordelijk
augustus- juli Succescriteria worden in samenspraak met leerlingen

opgesteld. Kinderen evalueren op de succescriteria
a.d.h.v. een evaluatieschema

Team/ leerlingen

Evaluatie
Januari 2022:
Succescriteria worden opgesteld. Dit kan nog meer in samenspraak met de kinderen gebeuren.
Enkele evaluatieschema’s zijn vorig jaar aan bod geweest, maar deze worden niet door iedereen
specifiek ingezet. De vraag is of dit echt via een schema moet, of dat je de fases van
evalueren/feedback ook zonder schema kunt toepassen.
Juni 2022:
Wanneer het past worden succescriteria in samenspraak met kinderen opgesteld. Deze worden
ook in het logboek en op het bord genoteerd voor de kinderen. Aan het eind van een les of
activiteit wordt, samen met de kinderen, geëvalueerd op de succescriteria. Dit gebeurt alleen niet
altijd volgens een evaluatieschema. Het gebruik van het evaluatieschema is een middel, maar geen
doel op zich.

Tijdsplanning Doel Verantwoordelijk
augustus- juli Er wordt onderzoek gedaan naar het werken met

leerlijnen op gebied taal/spelling.
Team, taal-en
leesspecialist

Evaluatie
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Januari 2022:
In de bovenbouw zijn we op onderzoek gegaan naar de het werken volgens leerlijnen voor creatief
schrijven. Hier heeft iedere groep een planning voor gemaakt en is iedereen mee aan het werk
gegaan. We gaan nu de stap maken naar het spreken/luisteren. Ook is er een voorlichting
bijgewoond over het werken met Snappet taaldoel/ spellingdoelen vanaf groep 4.
Juni 2022:
In een bouwvergadering is besproken dat er per groep een plan wordt gemaakt om voor
spreken/luisteren te gaan werken volgens de leerlijnen. Dit heeft niet iedere groep op papier
gezet, maar de leerkrachten zijn zich er wel van bewust hoe je hiermee om gaat. Uit de
onderzoeken voor een eventuele nieuwe methode voor taal/spelling is de conclusie gekomen om
volgend schooljaar via Snappet met taal/spellingsdoelen te gaan werken. We volgen hierbij niet
blindelings de methode maar bekijken wat de leerlingen nodig hebben en welke leerdoelen zij aan
het eind van het schooljaar behaald moeten hebben (boek; leerlijnen voor het basisonderwijs).

Meetbare resultaten
- Iedere dag wordt minimaal 1 coöperatieve werkvorm ingezet. Deze wordt in het logboek

gezet en op geëvalueerd.

- Iedere week worden bij minimaal 2 lessen succescriteria opstellen. Deze worden in het

logboek gezet en op geëvalueerd.

- Leerkrachten werken vanuit leerlijnen voor (onderdelen van) taal/spelling.

Evaluatie meetbare resultaten
De cooperatieve werkvormen worden ingezet. (Deze worden vanaf nu in het logboek genoteerd.)

De succescriteria worden opgesteld. (Deze worden vanaf nu in het logboek genoteerd.)

Er is geëxperimenteerd met het werken volgens leerlijnen voor taal/spelling op bepaalde onderdelen

(spreken/luisteren en creatief schrijven)
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2.1.4 Ontdekkend, onderzoekend en ontwerpend leren

Aanleiding voor dit traject
Vanuit de overheid wordt het verplicht om wetenschap en techniek structureel aan te bieden om de

bassischool. Dat heeft weer te maken dat er meer technische beroepen moeten komen. Dit is de

reden dat er binnen de school twee leerkrachten de opleiding tot W&T specialist zijn gaan volgen.

Huidige situatie
Op dit moment is er geen structureel aanbod aanwezig. Daarnaast is de methode verouderd en sluit

niet aan bij de eisen van wetenschap en techniek.

Uiteindelijk gewenste situatie
De Marinx heeft een structureel aanbod van wetenschap en techniek d.m.v. ontdekkend,

onderzoekend en ontwerpend leren geïntegreerd in spel en wereldoriëntatie via een thematisch

aanbod.

Trajectformulering

Doelen voor dit jaar

Tijdsplanning Doel Verantwoordelijk
augustus- juli Voor de groepen 5 t/m 8 is er een nieuwe

werkwijze/methode Wereldoriëntatie gekozen.
1. Voorselectie methodes
2. Uitproberen van de verschillende methodes
3. Definitieve keuze
4. Implementatie
5. Borging

Michiel en Manon

Evaluatie
Van de vijf punten die in het doel staan zijn punt 1 t/m 3 behaald. Groep 5 t/m 8 heeft gekozen
voor de methode ‘Blink’ geïntegreerd. De kinderopvang en de groepen 1 t/m 4 gaan volgend
schooljaar aansluiten bij de overkoepelende thema’s van de bovenbouw. Het worden IKC brede
thema's.

Tijdsplanning Doel Verantwoordelijk
augustus -juli Tijdens natuur/techniek of tijdens

thematisch/onderzoekend leren bieden de leerkrachten
bij ieder thema een praktisch onderzoek aan. Dit staat op
de agenda van iedere bouwvergadering.

Team

Evaluatie
Het bovenstaande punt is niet teruggekomen in de vergadering. Dit bleek niet noodzakelijk. Met
de duo collega’s is het afgestemd.

Tijdsplanning Doel Verantwoordelijk
aug-juli Tijdens de creatieve middag wordt er in de onder- en

bovenbouw natuur en techniek aangeboden.
Team

Evaluatie
Tijdens de eerste creatieve middag is het aangeboden aan de onderbouw en bovenbouw. En ook
bij de tweede creatieve middag zijn er natuur en techniek activiteiten aangeboden.
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Tijdsplanning Doel Verantwoordelijk
aug-jan Tijdens de creatieve middag wordt er in de onder- en

bovenbouw natuur en techniek aangeboden.
Team

Evaluatie
Dit is helaas niet gelukt. De creatieve middag heeft dit jaar niet plaats kunnen vinden door Corona.
We hopen dat dit volgend jaar weer georganiseerd kan worden.

Meetbare resultaten
- Twee keer per jaar wordt er tijdens de creatieve middag in de onder- en bovenbouw natuur

en techniek aangeboden.

- Aan het eind van het schooljaar hebben de groepen 5 t/m 8 een definitieve keuze gemaakt

qua methode.

- In elke groep wordt bij ieder thema een proefje/onderzoek gedaan (5 proefjes).

Evaluatie meetbare resultaten
- Tijdens de 1e creatieve middag is er in groep 1-2b een ontwerpende activiteit met

marshmallows en spaghetti aangeboden en in groep 8 een ontwerpend leren activiteit met

pepernoten schieten.

- Tijdens de 2e creatieve middag is er in een ontwerpende activiteit aangeboden, het maken

van een lavalamp en in groep 4 een ontwerpende activiteit met kapla.

- De methodes Blink, Da Vinci en Faqta zijn uitgeprobeerd, de keuze is gevallen op Blink.

- In elke groep is een aantal experimenten/onderzoeken uitgevoerd.

Evaluatie uiteindelijk gewenste situatie en de effecten
De Marinx heeft een structureel aanbod van wetenschap en techniek d.m.v. ontdekkend,

onderzoekend en ontwerpend leren geïntegreerd in spel en wereldoriëntatie via een thematisch

aanbod.

Volgend schooljaar gaan we werken met een structureel aanbod van wetenschap en techniek door

middel van ontdekkend, onderzoekend en ontwerpend leren met behulp van de nieuwe methode

Blink in de groepen 5 tot en met 8.

We gaan werken met schoolbrede thema’s. Er is een overkoepelend thema waar iedere bouw een

eigen uitwerking in heeft.
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2.1.5 IKC ontwikkeling

Aanleiding voor dit traject
De gemeente en de vorige bestuurder van Sarkon zagen De Marinx als een kansrijke plek om een

Integraal Kindcentrum te gaan ontwikkelen. De school zit in een multifunctioneel gebouw met daarin

een dorpshuis, gymzaal, logopediepraktijk, kinderfysiotherapie praktijk en op dat moment zat er een

peuterspeel-leergroep van Kappio en een kinderopvangorganisatie de Keet.

Huidige situatie
In 2018 heeft SKDH zijn intrek genomen in ons gebouw en zijn langzaam de diensten van de

kinderopvang uitgebreid. Zo ontstond er een VSO en een BSO. Er werden ook stappen gezet om

slaapkamers in te richten, zodat er een opvanglocatie ontstond voor kinderen van 0-13 jaar.

In 2019 zijn de bestuurders van Sarkon en SKDH bij elkaar geweest en hebben samen besproken dat

er een IKC ontwikkeld moet worden in ’t Veld. SKDH heeft een medewerker die als projectleider voor

het IKC aan de slag gaat. Zij start met het schrijven van een businessplan.

Helaas is er mede door Corona vertraging ontstaan in dit traject. Maar niet alleen Corona heeft voor

vertraging gezorgd ook het verloop van medewerkers heeft ervoor gezorgd, dat wij minder ver zijn

met het traject dan vooraf verwacht. In begin 2021 hebben de projectleider en de teamleider van

SKDH hebben beide hun werkzaamheden voor SKDH neergelegd. Hierdoor was van de projectgroep

alleen de schooldirecteur nog over. We probeerden dit als een kans te zien en zijn op zoek gegaan

naar een externe partij om ons te begeleiden. Per 1 april 2021 is er een nieuwe teamleider

aangesteld. De teamleider en de directeur hebben goed overleg en dezelfde stip op de horizon voor

ogen. Er is een externe partij gekozen de CED groep om ons in het traject verder te begeleiden. Dit

schooljaar is de begeleiding gestart. Ze hebben een nulmeting gedaan en van daaruit zijn wij aan de

slag gegaan.

Uiteindelijk gewenste situatie
‘It takes a village to raise a child”

Wij willen ervoor zorgen dat het IKC als ‘village’ functioneert. We proberen zoveel mogelijk binnen

het IKC te halen, zodat het als centrumfunctie voor het dorp wordt beschouwd.

We streven ernaar om het IKC in te zetten als middel, om vanuit één heldere gedragen visie en één

team onder één dak beter samen te kunnen werken vanuit het belang en rondom het kind. Hiervoor

brengen wij de pedagogische kennis en expertise op sociaal-emotioneel gebied en de didactische

kennis en expertise samen.

Trajectformulering

Doelen voor dit jaar

Tijdsplanning Doel Verantwoordelijk
aug-juli Het team van IKC De Marinx/De Keet ‘t Veld bepaalt de

missie, visie en kernwaarden op het leren en ontwikkelen
van kinderen.

Projectgroep
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Evaluatie
Er is een start gemaakt tijdens de studiedagen. Dit doen we onder begeleiding van de CED-groep.
Het basisdocument is klaar, dit is een levend document wat aangevuld zal blijven worden. De
ontwikkelgroepen hebben kwaliteitskaarten gemaakt.

Tijdsplanning Doel Verantwoordelijk
aug-juli Medewerkers van SKDH de Keet ‘t Veld en het team van

De Marinx vormen samen één team.
Team

Evaluatie
We hebben meerdere team momenten en vier gezamenlijke studiedagen gehad. Door corona kon
niet alles live doorgaan en zijn er online bijeenkomsten georganiseerd. Vanwege de verschillende
werktijden blijft dit wel een aandachtspunt, niet iedereen kan altijd overal bij aanwezig zijn. Dit
vraagt flexibiliteit van beide kanten.

Tijdsplanning Doel Verantwoordelijk
aug-juli Er worden ontwikkelgroepen geformeerd met teamleden

die aan de slag gaan met eigen domeinen (bijvoorbeeld
pedagogische basis).

Projectgroep en
Team

Evaluatie
De 4 ontwikkelgroepen:
Jonge Kind
BSO onderwijs
Pedagogische basis
Thematisch werken
Deze vier ontwikkelgroepen bestaan uit medewerkers van de Keet en De Marinx. De groepen zijn
met elkaar aan het werk gegaan om een kwaliteitskaart te ontwikkelen. Deze kaarten zijn aan het
einde van het schooljaar besproken en vastgesteld. In het nieuwe schooljaar gaan we deze kaarten
inzetten.

Tijdsplanning Doel Verantwoordelijk
aug-dec Ouders worden geïnformeerd over de ontwikkelingen van

het IKC.
Directeur

Evaluatie
De stappen die we tot nu toe gezet hebben zijn nog intern waardoor de ouders hier nog niet van
op de hoogte zijn gesteld. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn zullen de ouders hiervan op de
hoogte gebracht worden. Als er gezamenlijke activiteiten plaatsvinden worden zowel de ouders
van de Keet als de ouders van De Marinx hiervan op de hoogte gebracht. Zij krijgen dezelfde
informatie. De Medezeggenschapsraad wordt wel van alle stappen op de hoogte gebracht.

Tijdsplanning Doel Verantwoordelijk
sept-juni Visie ontwikkelen wat betreft aanname beleid en

doorstroom naar het onderwijs.
Directeur

Evaluatie
We hebben hier gesprekken over gevoerd met de CED-groep. AVG-technisch zijn er weinig
mogelijkheden. Wij zullen op papier altijd twee gescheiden organisaties blijven (financiën,
stichtingen). Rondleidingen voor kinderen die nieuw zijn op school en bij de BSO willen we
aansluitend gaan geven.
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Meetbare resultaten
- De kwaliteitskaarten worden ontwikkeld.

- Er wordt een gezamenlijke visie ontwikkeld.

- Het team maakt kennis met elkaar.

- Er wordt een stuurgroep opgesteld.

- Er wordt gewerkt aan een doorgaande lijn.

Evaluatie meetbare resultaten
- De kwaliteitskaarten zijn opgesteld door de vier ontwikkelgroepen.

- Er is een gezamenlijke visie opgesteld.

- Het team kent elkaar en weet elkaar te vinden. In de ontwikkelgroepen wordt er

samengewerkt.

- Er is een stuurgroep aangesteld die bestaat uit de directeur onderwijs, teamleider

kinderopvang, bouwcoördinator onderwijs, assistent teamleider kinderopvang en intern

begeleider onderwijs. De stuurgroep heeft regelmatig overleg met elkaar.

- De feesten worden samen gevierd en thema’s worden samen geopend en waar kan ook

afgesloten. Er wordt soms al gewerkt met dezelfde thema’s nu. Volgend schooljaar zullen we

werken aan IKC brede thema’s.
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2.1.6 Kwaliteitskaarten De Marinx

Aanleiding voor dit traject
We willen gericht blijven werken aan de verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs. Dit doen we

systematisch, m.b.v. 7 kwaliteitskaarten.

Huidige situatie
Vanaf het schooljaar 2017-2018 werken we met de kwaliteitskaarten die zijn opgesteld door de

werkgroep kwaliteitszorg van Sarkon. (Daarvoor werkten we met de KIK kaarten.)

In de periode 2017-2020 zijn alle 7 kwaliteitskaarten geïmplementeerd. Voor elke kaart hebben we de

volgende stappen doorlopen:

● aanvullen schoolindicatoren

● terugkoppeling aan het MT

● vaststellen van de kwaliteitskaart door het team

● afname audit

● analyse n.a.v de audit en opstellen verbeterpunten

De periode 2020-2023 staat in het teken van borging.

Uiteindelijk gewenste situatie
Binnen drie jaar zijn alle kaarten weer doorgenomen. We hebben goed in beeld wat goed gaat en

waar we nog aan willen werken. De verbeterpunten zijn duidelijk geformuleerd (wie, wanneer, wat,

hoe).

Kwaliteitszorg is niet alleen een item voor de werkgroep. Het team wordt hierin ook meegenomen, zij

zijn ook op de hoogte van de verbeterpunten en de ontwikkeling hiervan. Ook binnen de

Medezeggenschapsraad komt het onderwerp kwaliteitszorg minstens 1x per jaar op de agenda.

Doelen voor dit jaar

- Doorlopen cyclus kwaliteitskaart 2: Onderwijsproces

- Doorlopen cyclus kwaliteitskaart 3: Klimaat & veiligheid

- Doorlopen cyclus kwaliteitskaart 5: Overgang VV-PO

Trajectformulering

Doelen voor dit jaar

Tijdsplanning Doel Verantwoordelijk
september-
november

Doorlopen cyclus kwaliteitskaart 2: Onderwijsproces werkgroep
kwaliteitszorg

Evaluatie
Met het team is gekeken naar het verbeterplan van kaart 2. We hebben besproken of de punten
behaald zijn en hoe er aan gewerkt is.
We kwamen tot de conclusie dat 2 punten behaald zijn. 1 punt is nog niet helemaal behaald, deze
is in ontwikkeling. (Leraren geven leerlingen feedback op hun leer- en ontwikkelproces) We zijn
bezig met een traject ‘Leren zichtbaar maken’, dat sluit goed aan bij dit punt.
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Tijdsplanning Doel Verantwoordelijk
december-
februari

Doorlopen cyclus kwaliteitskaart 3: Klimaat & veiligheid werkgroep
kwaliteitszorg

Evaluatie
Met het team is gekeken naar het verbeterplan van kaart 3. We hebben besproken of de punten
behaald zijn en hoe er aan gewerkt is.
Bij deze kaart hoorde 2 verbeterpunten, beide zijn nog niet behaald.
Nog niet alle leerkrachten hebben de Kanjertraining gevolgd.
Talent bij leerlingen wordt nog niet altijd tijdig herkent door leerkrachten, het is nu nog vaak aan
de leerlingen zelf om het aan te geven en in te zetten.

Tijdsplanning Doel Verantwoordelijk
maart - mei Doorlopen cyclus kwaliteitskaart 5: Overgang VV-PO werkgroep

kwaliteitszorg
Evaluatie
Met het team is gekeken naar het verbeterplan van kaart 5. We hebben besproken of de punten
behaald zijn en hoe er aan gewerkt is.

Meetbare resultaten
- Het team is bekend met de werkwijze van kwaliteitszorg
- Er is een planning Sarkon kwaliteitskaarten 2020-2023
- Doorlopen cyclus Sarkon kwaliteitskaart 2: Onderwijsproces
- Doorlopen cyclus Sarkon kwaliteitskaart 3: Klimaat & Veiligheid
- Doorlopen cyclus Sarkon kwaliteitskaart 5: Overgang VV-PO
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2.2 Schoolveiligheid

Veiligheid
De school heeft het sociaal veiligheidsbeleid uitgevoerd volgens de afspraken van het

omgangsprotocol en de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De leraren hebben de

sociale ontwikkeling van leerling gevolgd aan de hand van het observatiesysteem van KanVas

(Kanjertraining). De leraren hebben hun programma van de Kanjertraining hierop aangepast.

Door de Coronacrisis hebben de kinderen dit jaar een week langer kerstvakantie gehad. Gelukkig

konden de kinderen in januari weer naar school en hebben we geen thuisonderwijs hoeven te geven

aan alle kinderen.

Bedrijfshulpverlening
Op school hadden zeven medewerkers het certificaat bedrijfshulpverlening. Zij zijn getraind in het

verlenen van eerste hulp bij een ongeval of brand. De herhalingstraining van dit jaar heeft

plaatsgevonden in november bij ons op school. Afgelopen jaar heeft er nog een medewerker de BHV

cursus gevolgd en met succes afgerond. We hebben nu acht medewerkers met een BHV diploma op

school werken.

Veiligheid in het schoolgebouw
Binnen de gebouwen van Stichting Sarkon wordt voldaan aan hoge veiligheidseisen. Het

schoolgebouw dagelijks schoongemaakt. De controles die hierop die steekproefsgewijs zijn

uitgevoerd zijn als 'goed' beoordeeld.

Er wordt regelmatig gecontroleerd op brandveiligheid. Elke maand wordt de brandmeldinstallatie

getest. In iedere ruimte hangt een vluchtroute en er hangen op diverse plaatsen brandblussers en

rookmelders. De school is in het bezit van het brandveiligheidscertificaat. De gemeente heeft in juni

de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord gevraagd toezicht brandveilig uit te voeren op de scholen.

In het gebouw zijn op diverse plaatsen EHBO-koffers aanwezig.

In september 2021 hebben er twee ontruimingsoefeningen plaatsgevonden. De

samenwerkingspartners binnen de school hebben toen allemaal meegedaan tijdens deze oefening.

De tweede oefening was met het officiële brandalarm. De tweede oefening is op correcte wijze

verlopen.

Afhandeling klachten / suggesties
In het beleid van ouderbetrokkenheid 3.0 staat dat de school laat zien open te staan voor

verbetersuggesties en op een transparante manier omgaat met klachten. Iedereen kan zien welke

(officieel) gemelde klachten er zijn en wat er met deze klachten gebeurt. Natuurlijk worden privacy

regels hierbij in acht genomen.

Er zijn geen interne klachten geweest.

Er is een klacht binnengekomen bij Sarkon. Deze klacht had betrekking op de coronamaatregelen. De

directeur heeft contact opgenomen met de desbetreffende ouders en zij heeft uitgelegd hoe er op

school omgegaan wordt met de coronamaatregelen. De klacht is na de gesprekken afgehandeld.

Er zijn geen officiële klachten binnengekomen bij de klachtencommissie.
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Hoofdstuk 3: Bevindingen van belanghebbenden en betrokkenen
In dit hoofdstuk staan alle bevindingen van belanghebbenden en betrokkenen beschreven.

3.1 Bevinden van de onderwijsinspectie
Dit jaar hebben wij geen bezoek gehad van de onderwijsinspectie. We hebben vorig jaar wel

meegedaan aan een themaonderzoek van de inspectie. Het onderwerp was kwaliteitsverbetering en

de leerlingpopulatie. Dit was een online gesprek waarbij we van te voren informatie hebben moeten

aanleveren. De directeur en de Intern Begeleider hebben het gesprek met de inspectie gevoerd. Er

zat geen beoordeling aan het gesprek vast. We hadden een goed gesprek en konden de relatie tussen

onze kwaliteitsverbetering en de leerlingpopulatie duidelijk uitleggen.

3.2 Oudertevredenheidspeiling Vensters PO 2022
We laten de kwaliteit van ons onderwijs niet aan het toeval over, we maken er werk van om de

kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren.

In februari hebben we in dat kader een oudertevredenheidspeiling afgenomen.

89 van de 126 ouders hebben deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling van Vensters PO. De

uitslag van de enquête laat goed zien dat de merendeel van de ouders de school ruim voldoende

(7,7) beoordelen. Ten opzichte van de waardering van vorig jaar zijn er geen grote verschillen

zichtbaar. Wel zien we dat alle punten gestegen zijn of gelijk gebleven. Het ouderpanel en de

medezeggenschapsraad hebben de oudertevredenheidspeiling geanalyseerd en zij gaan van hieruit

een plan van aanpak maken waardoor wij de kwaliteitszorg verder kunnen borgen.

Schoolklimaat

In hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 8,2

Hoe veilig voelt uw kind zich op school? 8,1

Hoe tevreden bent u over de opvoedkundige aanpak? 7,8

Hoe tevreden bent u over uw contact met de school? 7,6

Onderwijsleerproces

Hoe tevreden bent u over wat uw kind leert op school? 7,6

In hoeverre sluit wat uw kind leert aan bij zijn of haar niveau? 7,5

Vindt u dat uw kind voldoende wordt uitgedaagd? 7,2

Hoe tevreden bent u over de vakbekwaamheid van de lkr? 8,0

Informatie en communicatie

Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over wat er gebeurt op school? 7,7

Hoe tevreden bent u over de info die u krijgt over uw kind? 6,8

Rapportcijfer

Welk rapportcijfer geef je de school? 7,9
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3.3 Leerlingtevredenheidspeiling Vensters PO 2022
In maart hebben de leerlingen van groep 6, 7 en 8 deelgenomen aan een leerling

tevredenheidspeiling. 69 leerlingen van groep 6 t/m 8 hebben deze enquête ingevuld. Zij geven de

school een ruim voldoende beoordeling (8,0). Leerlingen geven aan tevreden te zijn over wat ze leren

op school en dat de juf of meester goed helpt als dat nodig is.

Over de school

Hoe vind je het op school? 7,5

Hebben jullie een leuke klas? 7,7

Vind je het leuk om met de kinderen in jouw klas om te gaan? 7,7

De lessen op school

Ben je tevreden over wat je leert op deze school? 8,6

Vind je de regels op school duidelijk? 8,3

Ben je tevreden over de uitleg van de juf of meester? 8,3

Vertelt je juf of meester duidelijk wat je goed of fout doet? 8,1

Helpt je juf of meester je goed als dat nodig is? 8,5

Rapportcijfer

Welk rapportcijfer geef je de school? 8,2
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3.4 Medewerkertevredenheidspeiling Vensters PO 2022
In april hebben de medewerkers van RKBS De Marinx de medewerker tevredenheidspeiling van

Vensters kunnen invullen. 15 medewerkers hebben de peiling ingevuld. Dit aantal is voldoende

respons om uitspraken als betrouwbaar te kunnen aannemen. De resultaten zijn geanalyseerd met

het team en de medezeggenschapsraad.

Hoe tevreden zijn de medewerkers over de school in 2019-2020 8,6

Schoolklimaat (sfeer, omgang en veiligheid)

Hoe tevreden bent u over de sfeer op school? 9,2

Hoe veilig voelt u zich op school? 9,4

Hoe tevreden bent u over de onderlinge samenwerking met uw collega’s? 9,2

Hoe tevreden bent u over uw contacten met leerlingen? 9,4

Hoe tevreden bent u over uw contacten met ouders? 8,4

Onderwijsleerproces (alleen voor leerkrachten/ onderwijsgevend personeel)

In hoeverre worden leerlingen uitgedaagd om zich maximaal te ontwikkelen? 8,0

Hoe tevreden bent u over de methodes en methodieken op school? 7,3

Hoe tevreden bent u over de afstemming van het onderwijs op de specifieke leerbehoeften van ‘meer

begaafde’ leerlingen? 8,5

Hoe tevreden bent u over de afstemming van het onderwijs op de specifieke leerbehoeften van

‘zwakkere’ leerlingen? 8,8

Informatie en communicatie

Hoe tevreden bent u over de communicatie binnen de school? 8,4

Arbeidsomstandigheden

Hoe tevreden bent u over de mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling en scholing? 9,2

Hoe tevreden bent u over de taakverdeling? 8,0

Rapportcijfer

Welk rapportcijfer geeft u de school? 8,2
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Hoofdstuk 4: NPO gelden

De rijksoverheid heeft naar aanleiding van de corona-periode in mei 2021 het Nationaal Plan

Onderwijs opgesteld. Zij hebben NPO-gelden voor elke school ter beschikking gesteld om de eigen

NPO plannen te kunnen uitvoeren.

Op De Marinx hebben wij een schoolscan gemaakt om te zien waar er eventuele achterstanden/

minder groei zichtbaar was.

Uit de schoolscan is gebleken dat de leerlingen bij begrijpend lezen na zowel de eerste als tweede

lockdown minder groei hebben doorgemaakt. Inzetten op begrijpend lezen was dus noodzakelijk. Vijf

jaar geleden heeft de taal/ leesspecialist een verbetertraject op gezet voor begrijpend lezen. Hier

hebben wij twee jaar lang positieve resultaten van gezien. Door wisselingen in het team en door

andere werkwijze van de gebruikte methode is het nodig dat dit verbetertraject opnieuw wordt

ingezet.

Vanuit de schoolscan hebben wij geconcludeerd dat we na de tweede lockdown minder groei hebben

doorgemaakt op het gebied van spelling. We hebben daarom de taal/ leesspecialist ingezet voor een

verbetertraject met als doel de methodiek en het leerkracht handelen op het gebied van spelling aan

te pakken. Bij de groepen 1 en 2 zagen we dat op gebied van taal, de kinderen die al onder de

ontwikkelingslijn zaten, ook nu weinig vooruitgang hebben doorgemaakt. Door een preventieve

screening van de logopedist wilden we eventuele achterstanden signaleren en aanpakken. Op gebied

van lezen zagen we bij groep 2 grote verschillen. Extra handen kunnen de al geplande interventies

(inzet map Fonemisch Bewustzijn, Bouw!) uitvoeren.

De analyse van onze resultaten van de M-toets, laat ons zien dat op het gebied van rekenen-wiskunde

en spelling een groot deel van kinderen met een I score een geringe groei doormaken. Door

onderzoek van rekenspecialist en onze taal-leesspecialist, willen we inzicht krijgen welke rol ons

aanbod en ons leerkrachthandelen hierbij speelt en hoe we dit kunnen verbeteren. Ook willen wij de

leerlingen met hoge I-scores niet alleen structureel passend aanbod in de klas geven, maar ook via de

interne Plusklas (Groeilab). Dit aanbod is niet alleen vakinhoudelijk, maar ook gericht op de SLO

doelen leren leren, leren denken en leren leven en draagt hiermee bij aan een goede leer attitude.

Het Groeilab vindt wekelijks plaats voor de groepen 3-4, 5-6 en 7-8.

Om ons onderwijs structureel te verhogen wilden wij inzetten op het leerkrachthandelen door middel

van coaching on the job van de specialisten en scholing. De specialisten hebben een voorstel gedaan

voor de aanschaf van leermaterialen.

De teamscholing die we zijn gaan volgen is “Leren zichtbaar maken” bij Bazalt. Wij willen ons

onderwijs effectiever maken door in te zetten op kennis en vaardigheden van de leerkracht. De

onderwerpen die aanbod komen tijdens deze scholing zijn:

- Formatieve evaluatie

- Effectieve feedback (Feed up, Feedback, Feed forward)

Evaluatie
We zijn aan het begin van het schooljaar gestart met de NPO plannen. Helaas hebben wij in februari
te maken gekregen met een specialist die wegens zwangerschap uitviel. Wij konden haar niet
vervangen. Tot het einde van het schooljaar hebben wij de specialist niet meer kunnen inzetten.  In
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maart heeft de andere specialist haar uren ingeleverd, omdat zij haar zieke duo collega moest
vervangen. Hierdoor zijn niet alle ontwikkelingen gegaan zoals gepland en hebben wij niet alle gelden
gebruikt zoals verwacht.
De specialisten hebben ingezet op leerkrachthandelen. In de bovenbouw vergadering is begrijpend
lezen een terugkerend agendapunt. De leesspecialist heeft samen met de bouw een de kijkwijzer en
een lesvoorbereidingsformulier opgesteld. Alle leerkrachten hebben duidelijke handvatten gekregen
voor het geven van een goede begrijpend lezen les en passen deze toe. In alle groepen die de Cito
begrijpend lezen afnemen (gr. 3 t/m 8) is er sprake van groei.

De rekenspecialist heeft een presentatie gegeven over het Drieslagmodel bij contextsommen. De
start van de rekenles is aangepast. Leerkrachten bieden twee keer in de week contextopgaven en
twee keer in de week automatiseren aan. Bij rekenen hanteert iedereen dezelfde aanpak bij
contextsommen. De materialen van Met Sprongen Vooruit zijn aangeschaft. De materialen van Met
Sprongen Vooruit worden in de onderbouw structureel ingezet. In de onderbouw hebben de
leerkrachten scholing gevolgd. Leerkrachten zien effect. Het vergroot de betrokkenheid en draagt bij
aan automatiseren. De momenten waarop het in de bovenbouw wordt ingezet, worden door
leerkracht en leerlingen positief ervaren. Door de scholing willen wij de materialen ook in de
bovenbouw structureel gaan inzetten in ons onderwijs. In de bovenbouw gaan komend schooljaar
een aantal leerkrachten de scholing volgen, zodat de materialen ook hier structureel en effectief
worden ingezet.  Er zijn afspraken gemaakt over de structurele begeleiding van de rekenverrijking.

De opdrachten in het Groeilab werken motiverend voor de leerlingen en dragen bij aan
bewustwording over hun eigen leren en mindset.

Financieel overzicht
Totaaloverzicht: beschikbaar bedrag € 701.16,- x 200 = € 140.232,-
Bovenschoolse inhouding € 75,- x 200 = €   15.000,-
Totaal te gebruiken budget 2021/2022 = € 125.232,-

NPO kosten materieel €   14.061,-
NPO kosten personeel/ scholing personeel €   92.967,-
Totaal gebruikt budget 2021/2022 € 107.027,-
Gelden mee te nemen naar 2022/2023 €   18.205,-
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