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Inleiding Voor u ligt het schooljaarplan voor 2021-2022. Het
schooljaarplan is bedoeld om de verbeterplannen zoals
beschreven in het 4 jarige schoolplan te concretiseren naar
de specifieke schooljaren. Hiermee leggen we
verantwoording af naar de betrokkenen bij onze school.

In ons jaarplan geven we aan:

1. welke zelfevaluaties we gaan uitvoeren
2. welke vragenlijst(en) we gaan uitzetten
3. welke voornemens we hebben i.r.t. het schoolplan
4. welke actuele ontwikkelingen van belang zijn

We geven per onderdeel de verbeterpunten en onze
keuzes.

Met vriendelijk groet, Jeroen Wagenaar Directeur OBS de
Cingel

Inleiding Voor u ligt het schooljaarverslag voor 2021-2022. In ons
jaarverslag blikken we terug op de ondernomen activiteiten.
De uitgevoerde activiteiten zijn te relateren aan

1. welke zelfevaluaties we hebben uitgevoerd
2. welke vragenlijst(en) we hebben uitgezet
3. welke voornemens we hadden i.r.t. het schoolplan
4. welke actuele ontwikkelingen van belang waren en zijn

We evalueren per onderdeel de verbeterpunten en onze
keuzes. Daarna werken we de belangrijkste
aandachtspunten nader uit.

Met vriendelijk groet, Jeroen Wagenaar Directeur OBS de
Cingel
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School & omgeving Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Formatieve inzet directie, Zorg en
begeleiding leraren

6,1094 De vacature voor de HVO docent is dit schooljaar niet ingevuld. Volgend schooljaar lukt
dat wel weer.

André van Calsbeek is vanaf 2022 werkzaam geweest bij OBS de Pôlle, de helft van de
week.

Jos van der Meulen is begonnen met de opleiding tot schoolleider. Hij is daarom het 1e
halfjaar ambulant geweest op de dinsdag om naar zijn opleiding te gaan en
gedelegeerde directietaken uit te voeren. Hij is halverwege het schooljaar aangesteld als
directeur van SWS de Waadwizer te Tzummarum. Zijn lesgevende taken zijn deels
ingevuld door Berber Hoitinga (di. en vr.) en Jeroen Wagenaar (ma.) Volgend schooljaar
zal Sido Post de ontstane vacature in gaan vullen.

Groepen Groepen: 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8. Gedurende enkele dagen
zijn er groepen gesplitst.

Functies [namen / taken] Directeur: J. Wagenaar 
Intern Begeleider: M. Heida 
Leescoördinator: G. Huisman 
Cultuurcoördinator: M. Sipma 
Coördinator meer- en hoogbegaafdheid: M. Heida 
Pest- en veiligheidscoördinator: G. Huisman, I. Schrale en
J. Wagenaar 
Leerkracht gr. 1-2: M. Sipma, P. Leijstra 
Leerkracht gr. 3-4: , I. Schrale, M. Heida 
Leerkracht gr. 5-6: G. Huisman, M. Heida, T. Kalt 
Leerkracht gr. 7-8: J. van der Meulen, B. Hoitinga 
Onderwijsassistent: A. van Calsbeek 
Humanistische Vorming docent: vacature 
Muziekdocent: B. de Boer 
Buurtsportcoach: S. Hoekstra

Twee sterke kanten Aandacht voor veiligheid en welbevinden 
Ruim en gevarieerd (digitaal) aanbod

Twee zwakke kanten Aanbod actief burgerschap vastleggen 
Aanbod digitale geletterdheid vastleggen

Twee kansen Naschoolse activiteiten ontplooien 
Nieuwbouw in 2023

Twee bedreigingen Positionering school in de regio 
Krimp in de regio

Opbrengsten [beleidsvoornemens] Aanbod meer- en hoogbegaafden doorontwikkelen 
Zelfregulerend leren doorontwikkelen
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Leerlingenaantallen per 1 oktober Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal De NPO gelden zijn ingezet zoals gepland. In de maand mei t/m juli hebben we de
gelden moeten gebruiken om de organisatie draaiende te houden, omdat we met het
uitvallen van een collega kampten. Invallers waren er bijna niet te krijgen.

8 12 8 17 14 11 11 15 96

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

We zetten de NPO gelden in om groepen te splitsen op een aantal dagen. 
Groep 5-6 is gesplitst op maandag en dinsdag. 
Groep 7-8 is gesplitst op woensdag en donderdag.
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Gekozen actiepunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Actiepunt Omvang

GD1 Sociale en maatschappelijke
ontwikkeling

Onze school beschikt over een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschap, waar
elk teamlid mee uit de voeten kan.

groot

GD2 Didactisch handelen Aandacht voor het geven van feed-up, feed-back en feed-forward. groot

GD3 Afstemming Het aanbod voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen beter integreren in de groepen. groot

GD4 Organisatiestructuur We gaan gebruik maken van een ander Leerling Administratie Systeem. groot

KD1 Sociale en maatschappelijke
ontwikkeling

We besteden aandacht aan laaggeletterdheid en digitale geletterdheid binnen onze (toekomstige)
schoolpopulatie.

klein

KD2 Veiligheid De school monitort de veiligheid klein

OBS De Cingel
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Uitwerking GD1: Onze school beschikt over een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschap, waar elk teamlid mee uit de voeten kan.

Hoofdstuk / paragraaf Sociale en maatschappelijke ontwikkeling

Resultaatgebied SEO

Huidige situatie + aanleiding We werken met de methode Kanjertraining. Deze bevalt op zich goed, maar niet alle teamleden zijn gecertificeerd. Om
gecertificeerd te worden moet er een intensief en betrekkelijk duur traject gelopen worden. De sociale
vaardigheidsmeting van Viseon laat te wensen over; het is tijdrovend en de leerling-vragenlijst past niet bij onze
populatie.

Gewenste situatie (doel) We willen een methode, liefst met een geïntegreerde sociale veiligheidsmeting, waarmee elk teamlid uit de voeten kan.

Activiteiten (hoe) 1. Werkgroep samenstellen (OB, MB, BB)
2. Oriëntatie op diverse methodes
3. Presentatie van de methodes in het team
4. Kiezen van een methode en een passend meetinstrument
5. Uitproberen van lessen + evaluatie
6. Besluit: aanschaf methode voor groep 1 t/m 8

Consequenties organisatie Instellen werkgroepje (taakbeleid) 3 bijeenkomsten werkgroep 2 x een deel van een teamvergadering

Consequenties scholing Afhankelijk van keuze methode.

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Nog in te vullen met het team.

Meetbaar resultaat We hebben vastgesteld welke methode we gebruiken voor SEO.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Dit beleidsvoornemen is niet gelukt. De prioriteiten dit schooljaar kwamen op andere vlakken te liggen. We pakken dit op in schooljaar 2022-2023 met ons vernieuwde team.
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Uitwerking GD2: Aandacht voor het geven van feed-up, feed-back en feed-forward.

Hoofdstuk / paragraaf Didactisch handelen

Resultaatgebied Zelfsturend leren

Huidige situatie + aanleiding De eindopbrengsten 2F/1S kunnen voor diverse vakgebieden hoger. Deze trend is ook zichtbaar in de
tussenopbrengsten. Na analyse bleek dat de afstemming van aanbod en instructie aandacht behoeft. De leerlingen
worden te weinig uitgedaagd om zelfverantwoordelijk te leren.

Gewenste situatie (doel) We werken met een systeem van zelfstandig werken waarin leerlingen meer zelfsturend leren en meer eigenaar zijn van
hun leerproces en daardoor gemotiveerd bezig zijn met hun eigen ontwikkeling. Ze krijgen daarbij gerichte feedback, feed
up en feed forward door kindgesprekken te voeren met de leerkracht.

Activiteiten (hoe) Invoeren zelfstandig werken in alle groepen
Invoeren kindgesprekken

Consequenties organisatie Vastleggen format Kindgesprekken (frequentie, bespreekpunten, vastleggen)

Consequenties scholing Scholing Jan Oudeboon 2021-2022

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Nog in te vullen met het team.

Meetbaar resultaat Tijdens het zelfstandig (ver)werken worden er regelmatig kindgesprekken gevoerd om gerichte feedback/feed-up/feed-
forward te geven, zodat o.a. de eindopbrengsten 2F/1S gaan stijgen.

Borging (hoe) De afspraken worden geborgd in de kwaliteitskaart zelfstandig werken.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

We hebben een vernieuwd systeem van zelfstandig werken door de hele school ingevoerd en vastgelegd. Het aanbod is beter afgestemd op de onderwijsbehoeften van de
kinderen. Er is meer ruimte voor zelfsturend leren en eigenaarschap van de leerlingen. We hebben een scholing gevolgd o.l.v. Jan Oudeboon. Het team heeft ervaringen opgedaan
met het geven van feed-up, feedback en feed-forward en het voeren van kindgesprekken. Deze laatste items worden komend schooljaar geëvalueerd en geborgd in een
Kwaliteitskaart.

OBS De Cingel
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Uitwerking GD3: Het aanbod voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen beter integreren in de groepen.

Hoofdstuk / paragraaf Afstemming

Resultaatgebied Afstemming doelen, aanbod en instructie

Huidige situatie + aanleiding De afstemming m.b.t. doelen, instructie en lesstofaanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen is niet passend voor
onze populatie. De opbrengsten op taalverzorging 2F en rekenen 1S zijn te laag gezien onze schoolweging.

Gewenste situatie (doel) De eindopbrengsten op 2F en 1S niveau zijn passend bij onze schoolpopulatie en i.o.m. het schooladvies. De doelen, de
instructies en het lesstofaanbod zijn afgestemd op meer- en hoogbegaafde leerlingen. Wij organiseren ons onderwijs zo
dat m.n. deze leerlingen meer in staat zijn zelf verantwoording te nemen voor hun leren.

Activiteiten (hoe) We gaan door met het implementeren van gedifferentieerd onderwijs m.n. aan meer en hoogbegaafde leerlingen. We
gaan het zelfstandig werken doorontwikkelen: er is een duidelijk link met aandachtspunt GD 2. - klassenbezoeken,
collegiale consultaties, vastleggen diverse afspraken

Afnemen NSCCT in groep 4 t/m 8 om scherp te krijgen wat we mogen en kunnen verwachten van leerlingen. Bij het
bepalen van een passend leerstofaanbod zetten we de SLO doelen (leerroute 2) tijdig in.

Consequenties organisatie 1. We gaan de instructies van de basisvakken zo organiseren, dat er meer afstemming is voor de instructie-, basis- en
plusgroep.

2. We gaan werken met dag- en weektaken (zie GD 2).
3. We creëren ruimte in ons lesrooster om gerichte feed-back en feed-forward te geven.
4. We schaffen Levelwerk boxen aan voor de midden- en bovenbouw en zetten dit structureel in.
5. We richten 'Kieskasten' in om keuzewerk, talentonderwijs en zelfverantwoordelijk leren te stimuleren.

Betrokkenen (wie) directie-ib en team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Nog in te vullen met het team.

Meetbaar resultaat De leerkrachten voeren periodiek kindgesprekken (nov. 2021). De afspraken rondom kindgesprekken zijn vastgelegd in
de kwaliteitskaart Zelfstandig werken (apr. 2022).

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Afstemming van instructies evalueren we in teamvergaderingen (oktober 2021) Werken met dag- en weektaken
evalueren we in teamvergaderingen (oktober 2021) De borgingsdocumenten evalueren we periodiek. (2021-2022)

Borging (hoe) De afspraken rondom kindgesprekken zijn vastgelegd in de kwaliteitskaart Zelfstandig werken (apr. 2022).

OBS De Cingel
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Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

De volgende acties zijn gerealiseerd: 1. We organiseren de instructies van de basisvakken zo, dat er meer afstemming is voor de instructie-, basis- en plusgroep. 2. We werken
met dag- en weektaken (zie GD 2). 3. We creëren ruimte in ons lesrooster om gerichte feed-back en feed-forward te geven. Dit verdient nog meer aandacht. (Zie vorige actieplan.)
4. We schaffen Levelwerk boxen aan voor de midden- en bovenbouw en zetten dit structureel in. 5. We richten 'Kieskasten' in om keuzewerk, talentonderwijs en
zelfverantwoordelijk leren te stimuleren.

We hebben de digitale NSCCT uitgeprobeerd in groep 5, 6 en 7. Volgend schooljaar gaan we dat weer doen in groep 4 t/m 8. De resultaten konden nog niet gebruikt worden als
gecertificeerde meetgegevens, maar de ervaring was positief.

OBS De Cingel
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Uitwerking GD4: We gaan gebruik maken van een ander Leerling Administratie Systeem.

Hoofdstuk / paragraaf Organisatiestructuur

Resultaatgebied Organsiatiestructuur

Huidige situatie + aanleiding De huidige aanbieder van ons LAS is Dotcomschool. Deze partij houdt op te bestaan. Elan Onderwijsgroep gaat voortaan
ParnasSys gebruiken.

Gewenste situatie (doel) De directie, de intern begeleider en de leerkrachten kunnen goed gebruik maken van het nieuwe LAS.

Activiteiten (hoe) In oktober 2021 komt er een Train-de-trainer sessie. Daaraan zullen (minimaal) twee personeelsleden per school
meedoen.
De schooltrainers nemen het team mee in het gebruik van het nieuwe LAS op hoofdlijnen.

Consequenties organisatie We moeten gebruik gaan maken van de nieuwe rapport functie van ParnasSys.
We moeten als team, ruim voor februari 2022, ons rapport evalueren en eventueel aanpassen.

Consequenties scholing (Minimaal) twee teamleden volgen de Train-de-trainer sessie. Het team krijgt een training van de schooltrainers.

Betrokkenen (wie) nog nader met het team bepalen.

Plan periode wk 41

Meetbaar resultaat We werken na 1 oktober 2021 met ParnasSys. We hebben ruim voor februari 2022 afspraken gemaakt over het rapport.

Borging (hoe) We maken afspraken over het rapport. Deze zijn te vinden in de ABC-map.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

We gebruiken inmiddels het LAS Parnassys. We hebben een nieuwe rapport lay-out vastgelegd.

OBS De Cingel

Jaarplan - jaarverslag 2021 - 2022 10



Uitwerking KD1: We besteden aandacht aan laaggeletterdheid en digitale geletterdheid binnen onze (toekomstige) schoolpopulatie.

Hoofdstuk / paragraaf Sociale en maatschappelijke ontwikkeling

Resultaatgebied Sociale en maatschappelijke ontwikkeling

Gewenste situatie (doel) We willen bijdragen aan het bestrijden van laaggeletterdheid bij onze (toekomstige) schoolpopulatie. Dat doen we d.m.v.
een ontmoetingsplek te creëren met aansprekende activiteiten voor deze doelgroep.

Activiteiten (hoe) We doen mee aan een project om laaggeletterdheid te bestrijden: Tel mee met Taal. Investeren in een taalrijke omgeving
thuis biedt kinderen meer kansen waardoor de kinderen zelf ook taalvaardiger worden. Ook leidt het vaak tot een betere
communicatie tussen ouders en school en een hogere betrokkenheid van ouders. Insteek is om te leren van elkaar.
Bijvoorbeeld: ouders lezen jonge leerlingen voor; oudere leerlingen helpen ouders met (digitale) geletterdheid.

Betrokkenen (wie) elan onderwijsgroep, bibliotheek nwf, team en gemeente waadhoeke

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Nog in te vullen met het team.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

We hebben meubilair aangeschaft om het lokaal van groep 2/ muzieklokaal multifunctioneel in te kunnen richten. Door de Corona maatregelen is het nog niet mogelijk geweest om
met groepen mensen activiteiten te ondernemen. Ouders die komen kennismaken met de school krijgen een informatiefolder mee met een aanbod om meer weerbaar in de
maatschappij te zijn van http://www.ikleermeer.nl Volgend schooljaar gaan we activiteiten organiseren voor ouders/ belangstellenden.

Uitwerking KD2: De school monitort de veiligheid

Hoofdstuk / paragraaf Veiligheid

Resultaatgebied Veiligheidsmeting

Gewenste situatie (doel) De vraagstelling van de veiligheidsmeting van Viseon past niet bij onze leerlingenpopulatie. De resultaten zijn afwijkend
van de daadwerkelijke situatie. We willen een geschikt meetinstrument.

Activiteiten (hoe) Zolang we gebruik maken van Viseon is het gewenst een controlemeting te doen met de Veiligheidsmeting van WMK.
We oriënteren ons op een passende methode voor SEO en een passend meetinstrument.

Betrokkenen (wie) groep 6 en 7 en 8.

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Veiligheidscoördinatoren

OBS De Cingel
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Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

We hebben dit schooljaar Viseon en de Veiligheidsmeting van Vensters PO ingevuld. We gebruiken dit schooljaar voor het eerst het LAS Parnassys. We oriënteren ons op het
gebruiken van het SEO meetinstrument Kindbegrip! van Parnassys en Kwink.

OBS De Cingel
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Te volgen scholing Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Aanbieder Kosten We hebben twee keer een training gevolgd met het thema: Hoe herken je
laaggeletterdheid. We hebben inzicht gekregen in de behoeften van deze doelgroep.

We hebben gebruik gemaakt van de E-Wise training: Close Reading. We willen ons nu
breder oriënteren op begrijpend lezen. We hebben de methode Blink Lezen
uitgeprobeerd. We gaan eerst verder met Nieuwsbegrip/ Snappet en Junior Einstein. Dit
heeft eerst geen prioriteit.

De andere scholingen zijn gevolgd en beschreven bij voorgaande punten.

Sterk met Taal: laaggeletterdheid Bibliotheek NWF

Zelfregulerend leren en kindgesprekken Jan Oudeboon

Gebruikerscursus ParnasSys ParnasSys

Online scholing: Close Reading E-Wise

Geplande zelfevaluaties Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten Aanbod We zijn over het algemeen tevreden over het aanbod m.b.t. de kerndoelen. We
zijn bezig geweest met het beter afstemmen van het aanbod op meer- en
hoogbegaafden. Dat heeft nu een vaste plek gekregen in onze manier van zelfstandig
werken.

Burgerschap De inspectie heeft Burgerschap als kernvak benoemd. De wettelijke eisen
die dit met zich meebrengt verdienen nog aandacht in onze school. Wat zijn precies
onze doelen en hoe meten we die? We moeten van onbewust bekwaam naar bewust
bekwaam. Het is mogelijk dat we een nieuwe methode kiezen voor SEO waar
Burgerschap nadrukkelijk een plek krijgt.

Pedagogisch - didactisch handelen We willen meer aandacht geven aan het gericht
geven van feedback, feedup en feedforward. We willen dat bijvoorbeeld doen door
kindgesprekken een vaste plek in ons onderwijs te geven.

Resultaten De acties en interventies zoals beschreven in ons onderwijsresultaten
verslag zijn uitgevoerd. We halen bij 1F wel de signaleringswaarde 85% met 89,5% maar
het landelijk gemiddelde wordt niet gehaald. Voor 2F/ 1S halen we zowel de
signaalwaarde als het landelijk gemiddelde niet. We komen wel boven de
correctiewaarden uit. We hebben de Eindtoets geanalyseerd. De resultaten waren
passend bij het uitstroomprofiel van de leerlingen. In de groep 8 van '21-'22 waren 5
leerlingen die om uiteenlopende redenen invloed hadden op het groepsgemiddelde.
Voor dit jaar (2021/2022) is er geen beoordeling. In 2022/2023 wordt er gerekend met
correctiewaarden. Met de cijfers van nu zouden de leerresultaten “geen oordeel’ krijgen.

De ingezette beleidsveranderingen (feedback e.d./ kindgesprekken/ zelfverantwoordelijk
leren) worden verder uitgewerkt. (Zie vorige actieplannen.)

WMK OP1: Aanbod (BM)

Schooldiagnose: Burgerschap (BM) Maart - juli 2022

SK2: Pedagogisch klimaat november 2021

OR1: Resultaten september - oktober 2021

OBS De Cingel
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Overige zaken Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Huisvesting De scholen van Menaam staan genoemd in het Integraal
Huisvestingsplan van gemeente Waadhoeke: in 2023 zal er
nieuw- of verbouw plaats gaan vinden. In schooljaar 2021-
2022 zal er een verkenning plaatsvinden hoe de twee
scholen van Menaam dat vorm willen gaan geven. De MR
is gevraagd een advies uit te brengen aan het bestuur in
oktober 2021.

Er zijn kennismakingsgesprekken gevoerd met de MR van de CBS. Er is een gesprek
geweest met de bovenschools directeuren van Elan OWG en CBO Noordwest Friesland.
11 juli is er een informatieavond voor ouders geweest om o.l.v. een externe deskundige
informatie uit te wisselen. Dit zal in 2022-2023 een vervolg krijgen.

TSO-BSO We gaan het aanbod van de BSO aantrekkelijker maken
door Top-arrangementen aan te bieden voor alle kinderen
van de school en/of voor de BSO kinderen i.s.m. SKF,
Berthea de Boer en het Beweegteam.

We hebben een muzikaal Top-arrangement georganiseerd met de BSO. Dit verliep op
meerdere vlakken niet geheel naar wens. We beraden ons op een passend vervolg.

Sponsoring N.v.t. N.v.t.

MR De MR heeft een vergaderschema opgesteld en komt
komend schooljaar 5/6 x bijeen. Er zal wisseling
plaatsvinden in de personeels- en de oudergeleding.

De MR heeft de geplande vergaderingen gehouden. De vacatures van de
personeelsgeleding is ingevuld door Jos van der Meulen en Berber Hoitinga. Volgend
schooljaar zal dit weer wijzigen.

Overig N.v.t. N.v.t.

Nationaal Plan Onderwijs De school heeft van de regering extra geld gekregen om
achterstanden die zijn opgelopen door de Coronacrisis en
het thuisonderwijs aan te pakken. In de bijlage vindt u een
plan van aanpak hierover.

De interventies zoals beschreven in het plan zijn uitgevoerd. Volgend schooljaar zal
groep 5 en 6 een aantal dagen gesplitst worden om beter te voldoen aan de
onderwijsbehoeften van deze groepen. De interventies blijven nagenoeg gelijk.

OBS De Cingel
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Nationaal Programma Onderwijs  Plan van aanpak OBS de Cingel 

 

Inleiding 

Vanaf schooljaar 2019-2020 hebben we te maken met de Corona-crisis. Daardoor is het regulier 
onderwijsprogramma flink verstoord. De kinderen hebben twee keer een periode thuisonderwijs 
gekregen. Deze vorm van onderwijs vraagt een stabiele thuissituatie, een andere werk- en 
leerhouding en andere vaardigheden dan fysiek onderwijs volgen in de school. Een aantal kinderen 
heeft onvoldoende kunnen profiteren van het geboden onderwijs. In dit plan van aanpak geven we 
een analyse van onze situatie op basis van metingen en observaties. We beschrijven passende 
interventies om de leerlingen alsnog te geven wat ze nodig hebben en we koppelen die aan 
middelen. 

Analyse 

In het verslag onderwijsresultaten 2020-2021 beschrijven we een uitgebreide analyse van de midden-
toetsing van Cito. Dit meetmoment is eind maart gedaan na twee weken fysiek onderwijs en kon 
goed functioneren als 0-meting. Aangevuld met de observaties en bevindingen van de leerkrachten 
zien we het volgende: 

- We hebben groep 3 en 4 vanaf de zomervakantie gesplitst met extra formatie. We zijn 
begonnen met 4x15 minuten extra  lezen met de groepjes IV/V- leerlingen (7/14) volgens het 
dyslexieprotocol. In die periode hebben we het digitale oefenprogramma BOUW (3x20 min.) 
geïmplementeerd. Dat werkte goed! Bij het thuisonderwijs is ouders gevraagd om dit proces 
voort te zetten, maar dat is niet naar verwachting verlopen. Er wordt inmiddels weer extra 
gelezen, ook met BOUW, maar niet zo intensief als gewenst.  

- Ook bij begrijpend lezen is er veel aandacht voor lezen en woordenschat (bijvoorbeeld m.b.v. 
Weerwoord van Kentalis). Door een tekort aan het maken van leeskilometers en een gemis 
aan structuur is dit onvoldoende gebleken. 

- Groep 7 is al een groep met veel verschillende onderwijsbehoeften. Daarnaast hebben ze de 
structuur van de fysieke lessen gemist. Dit zien we bij rekenen, bij begrijpend lezen, en 
helemaal bij spelling. 
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Interventies 

 Huidige situatie 
(april 2021) 

Gewenste 
situatie 
(juli 2022) 

Interventies 

Groep 4   (straks gr. 5) - Splitsen van de groepen 5 en 6 (?) 
- Extra technisch lezen 
- Extra begrijpend lezen 
(Nieuwsbegrip XL, eigen teksten, 
Junior Einstein) 
- Scholing leerkrachten: Close 
Reading (E-Wise) 

-technisch lezen DMT vs. 37,4 
VI/V 50% 

DMT vs. 63 LG 
VI/V 40%  

-begrijpend lezen Cito vs. 130 
VI/V 43% 

Cito vs. 154 LG 
VI/V 40%  

Groep 7   (straks gr. 8) - Splitsen van de groepen 7 en 8 
- Metacognitie en zelfregulerend 
leren (ZW en kindgesprek) 
- (Nog) meer differentiëren 
- Regelmatig 5 wdn-dictee 
- Inzet www.spellingoefenen.nl 
- Nieuwsbegrip XL i.c.m. leescircuit 
en Junior Einstein 
- Aanschaf Dexlex (?) 

-rekenen Cito vs. 253,6 
VI/V 37,5% 

Cito vs. 274 LG 
VI/V 40% 

-begrijpend lezen Cito vs. 181 
VI/V 37,5% 

Cito vs. 205 LG 
VI/V 40% 

-spelling Cito vs. 328,7   
VI/V 37,5% 

Cito vs. 366 
VI/V 40% 

Algemeen Traject Sterk met 
Taal ligt stil i.v.m. 
Corona 
maatregelen. 

Workshops 
organiseren met 
ouders (en 
kinderen) om 
(digitale) 
laaggeletterdheid 
aan te pakken. 

- Inzetten op ouderbetrokkenheid 
in het traject: Sterk met Taal: 
- voorleesproject e.d. 
- koffiemomenten 

 

Middelen 

- Extra formatie om groep 7 en 8 te splitsen (3 dagen)  Berber Hoitinga  
                                                                                                                                €24088 
 

- Extra formatie om groep 5 en 6 te splitsen (3 dagen)   €45.000,- 
- Accounts voor E-Wise (optioneel)           €234,- 
- Aanschaf Dexlex voor gr. 6,7,8 (optioneel)          €678,- 

 
Subtotaal          €45912 
Totaal           €70000 

 

Het voornemen van de regering is om voor schooljaar 2022-2023 opnieuw middelen beschikbaar te 
stellen. We bekijken gedurende schooljaar 2021-2022 óf en welke interventies dan nodig zijn. 

De voornemens uit dit plan van aanpak worden verwerkt in het schooljaarplan van 2021-2022. 

 

JW 17-5-21 

http://www.spellingoefenen.nl/

