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Actiepunten [GROOT]

Gekozen actiepunten

Thema Actiepunt Omvang

GD1 Speerpunt Op onze school is er een doorgaande lijn op het gebied van digitale
geletterdheid, waarin de 4 onderdelen (informatievaardigheden, ICT
basisvaardigheden, mediawijsheid en computational thinking) ieder
jaar structureel in iedere groep terug komen.

groot

GD2 Speerpunt Op onze school zijn de talenten van de leerlingen bekend bij de
leerlingen, leerkrachten en de ouders. Er wordt op onze school
bewust gebruik gemaakt van elkaars talenten. Op onze school weten
de kinderen welke talenten zij in zich hebben en maken hier bewust
gebruik van in het aanbod dat wij aanbieden.

groot

GD3 Zorg en
begeleiding

Evalueren van ons begaafdenprogramma Accadin groot

GD4 Afstemming Stimuleren van leerlingen door middel van evaluatieve feedback groot

GD5 Het
schoolklimaat

Jaarlijks kenbaar maken van de pestcoördinator. groot

GD6 Resultaten De eindresultaten m.b.t. Nederlandse taal voldoen aan de gestelde
norm (zie regeling leerresultaten PO)

groot

GD7 Resultaten De eindresultaten m.b.t. rekenen en wiskunde voldoen aan de
gestelde norm (zie regeling leerresultaten PO)

groot

GD8 Samenwerking De school realiseert een doorgaande leerlijn (voorschoolse
voorziening – school)

groot
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Actiepunten [GROOT]

Uitwerking GD1: Op onze school is er een doorgaande lijn op het gebied van digitale geletterdheid, waarin de
4 onderdelen (informatievaardigheden, ICT basisvaardigheden, mediawijsheid en computational thinking)
ieder jaar structureel in iedere groep terug komen.

Hoofdstuk / paragraaf Speerpunt

Resultaatgebied Digitale geletterdheid

Huidige situatie + aanleiding We zijn inmiddels een Apple distingueshed school; bijna iedere leerkracht is
een Apple teacher. Er is een aanbodsdocument digitale geletterdheid. Niet alle
leerkrachten hebben nog kennis genomen van dit aanbodsdocument.

Gewenste situatie (doel) Alle leerkrachten + IB- er en de directeur hebben Apple scholing gehad. Alle
leerkrachten hebben het aanbodsdocument gelezen en gaan hiermee aan de
slag. Er zijn afspraken gemaakt hoe vaak er een les digitale geletterdheid als
middel wordt ingezet binnen het onderwijsaanbod.

Activiteiten (hoe) Digitale geletterdheid als middel inzetten t.b.v. het huidige onderwijsaanbod. Er
worden afspraken gemaakt over hoe vaak lessen digitale geletterdheid worden
gegeven.

Consequenties organisatie 1.Uitproberen van apps. 2.Evaluatie van bepaalde apps. 3.Besluit: welke apps
gaan we schoolbreed gebruiken? 4.Hoe zetten we de digidoeners in?

Consequenties scholing Apple scholing (Jeanette, Deveny). Welke datum?

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk 50, 51, 52, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21 en 22

Eigenaar (wie) Team + coördinator digitale geletterdheid.

Omschrijving kosten -

Meetbaar resultaat Certificaat Apple Teacher Apple Learning specialist (Kim).

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) In teamvergaderingen brengt de coördinator digitale geletterdheid het
document onder de aandacht en wordt er met elkaar afgesproken welke
activiteit(en) we de leerlingen aanbieden.

Borging (hoe) Op 3 teamvergaderingen komt het punt digitale geletterdheid op de agenda te
staan en bespreken we met elkaar het aanbodsdocument. We leggen onze
bevindingen vast in het document en passen dit eventueel aan. Data van de
teamvergaderingen zijn : 8 december, 15 maart, 10 mei.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD2: Op onze school zijn de talenten van de leerlingen bekend bij de leerlingen, leerkrachten en
de ouders. Er wordt op onze school bewust gebruik gemaakt van elkaars talenten. Op onze school weten de
kinderen welke talenten zij in zich hebben en maken hier bewust gebruik van in het aanbod dat wij aanbieden.

Hoofdstuk / paragraaf Speerpunt

Resultaatgebied Talentontwikkeling

Huidige situatie + aanleiding Wij zijn een kindertalentenfluisteraarschool. Er zijn het afgelopen jaar een
aantal kindertalentgesprekken gevoerd.

Gewenste situatie (doel) Het hele team heeft de scholing talent gedreven werk afgerond. Elke leerling
heeft een kindertalentgesprek gehad met de leerkracht. Wij kennen de talenten
van alle leerlingen en de leerlingen kennen hun eigen talent(en). Talenten
worden ingezet tijdens de lessen talentontwikkeling die over drie blokken
verspreid worden.

Activiteiten (hoe) scholing talentontwikkeling (Kindertalentenfluisteraar) voor de overige
teamleden. Planning maken zodat elke leerling een kindertalentgesprek heeft
het komend schooljaar. Ouders worden over deze kindertalentgesprekken
geïnformeerd tijdens de rapportgesprekken.

Consequenties organisatie scholing voor Deveny, Lisette en Jeanette op 10 januari 2023. Jeanette en
Haakje nemen twee keer de groepen over zodat talentgesprekken met alle
leerlingen gevoerd kunnen worden door de leerkracht.

Consequenties scholing vervanging voor Deveny op 10 januari. Jeanette is niet aanwezig op school op
deze datum.

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
en 24

Eigenaar (wie) Team

Kosten -

Omschrijving kosten vervanging Deveny

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) juni 2023.

Borging (hoe) Document talentontwikkeling 2 x per jaar terug laten komen op de
teamvergadering. De data waarop dit punt terugkomt: 2 februari 2023 en 8 juni
2023. Punten die dan besproken worden: Wat gaat goed/niet goed? Hebben
alle kinderen een talentengesprek gehad? Worden de talent(en) van de
kinderen ingezet tijdens de lessen talentontwikkeling?

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD3: Evalueren van ons begaafdenprogramma Accadin

Hoofdstuk / paragraaf Zorg en begeleiding

Resultaatgebied Meerbegaafdenprogramma

Huidige situatie + aanleiding Het begaafdenprogramma Acadin werd het afgelopen jaar ingezet voor enkele
leerlingen. Met de inzet van de NPO middelen kon Renske groep 6/7/8 draaien
en werd Kim uit geroosterd om structureel vorm en inhoud te geven aan de
begeleiding van leerlingen die net wat meer aankunnen. Dit is het afgelopen
jaar niet iedere week gelukt.

Gewenste situatie (doel) Structureel programma+ begeleiding begaafde leerlingen.

Activiteiten (hoe) Afnemen Sidi lijsten, welke leerling komt in aanmerking voor Acadin? ( in
overleg met het team en Lisette). Lessen uit Acadin, projecten en Lego league.

Consequenties organisatie Kim wordt iedere donderdagochtend (van 11.00 - 12.00 uur) uit geroosterd om
leerlingen te begeleiden in het maken van opdrachten die extra uitdaging
bieden. Ook wordt er aandacht besteed in het plannen van de opdrachten.

Consequenties scholing -

Betrokkenen (wie) kim en lisette

Plan periode wk 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 en 26

Eigenaar (wie) Kim en Lisette

Kosten € 500,-

Omschrijving kosten Lego League inschrijving, materiaal en Acadin.

Meetbaar resultaat Structureel programma meerbegaafden.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) In januari en juni tijdens de groepsbesprekingen.

Borging (hoe) Twee keer per jaar tijdens een teamvergadering. De data voor de
teamvergaderingen zijn:18 januari 2023 en 6 april 2023. Is het haalbaar om op
donderdagochtend de leerlingen instructie te geven binnen een uur? Hoe gaat
het plannen van de kinderen? Waar loop je (Kim) tegenaan en wat gaat goed?

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD4: Stimuleren van leerlingen door middel van evaluatieve feedback

Hoofdstuk / paragraaf Afstemming

Resultaatgebied Didactisch handelen

Huidige situatie + aanleiding Tijdens het thematisch onderzoek didactisch handelen van de inspectie kwam
als aandachtspunt het formatief evalueren naar voren als mogelijk
verbeterpunt. In de teamvergaderingen is hier aandacht aan besteed. Tijdens
klassenbezoeken is de huidige situatie in kaart gebracht.

Gewenste situatie (doel) Het bewust integreren van feedback op verschillende niveaus tijdens alle
lessen.

Activiteiten (hoe) Scholing feedback en kindgesprekken door Jan Oudeboon op 6 oktober van
9.00-12.00 uur/ op 8 november van 14.30-17.00 uur en op 23 november van
14.30-17.00 uur.

Consequenties organisatie Voorafgaand aan de les bewust een aantal manieren van het geven van
feedback inpassen in de lessen.

Consequenties scholing Scholing leerkrachten, IB-er en directeur.

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12 en 13

Eigenaar (wie) Team

Kosten € 800-,

Omschrijving kosten Jan Oudeboon.

Meetbaar resultaat Tijdens klassenbezoeken zien de IB-er en de directeur het toepassen van
formatief evalueren terug in de uitgevoerde lessen.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Tijdens klassenbezoeken in maart zien de IB-er en de directeur meerdere
vormen van formatief evalueren terug in de uitgevoerde lessen van de
leerkrachten.

Borging (hoe) Bespreken in 2 teamvergaderingen nl. op 26 oktober 2022 en 8 december
2023.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD5: Jaarlijks kenbaar maken van de pestcoördinator.

Hoofdstuk / paragraaf Het schoolklimaat

Resultaatgebied sociaal-emotionele ontwikkeling

Huidige situatie + aanleiding Er is een anti-pestcoördinator en deze is bekend bij de meeste leerlingen (met
name leerlingen uit de hogere groepen weten wie de anti pestcoördinator is en
wat deze doet). Driehoeksgesprekken worden (nog) niet uitgevoerd.

Gewenste situatie (doel) Het reduceren van pestgedrag naar 0. Driehoeksgesprekken worden
ingevoerd. Leerkrachten maken gebruik van het pestlogboekje.

Activiteiten (hoe) Kenbaar maken van de anti-pestcoördinator. Lisette gaat de klassen rond om te
laten weten dat zij de anti-pest coördinator is en geeft aan wat dit inhoudt.
Kinderen wordt duidelijk gemaakt wat een driehoeksgesprek is.

Consequenties organisatie Lisette is de pest coördinator. Als leerlingen vaker in het logboekje staan
,worden zij door Lisette opgehaald waarna zij een (positief) gesprek met deze
kinderen voert (succesregie). Leerkrachten gebruiken het driehoeksgesprek op
het schoolplein en in de klas. Op het plein wordt het logboekje bijgehouden
door alle leerkrachten.

Consequenties scholing Rixt Walda geeft scholing over het driehoeksgesprek en het logboekje.

Betrokkenen (wie) lisette+ team.

Plan periode wk 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 en 26

Eigenaar (wie) Lisette+ team

Kosten scholing door Rixt, +/- 30 euro per uur.

Omschrijving kosten scholing op 10 data die vermeld staan in de agenda.

Meetbaar resultaat Leerlingen weten wie de anti-pestcoördinator is en wat zij doet. Leerkrachten
weten hoe zij een driehoeksgesprek voeren. Leerkrachten weten hoe zij een
pestlogboek invullen.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Elke bijeenkomst met Rixt Walda wordt geëvalueerd hoe het gaat op het
schoolplein. De leerkrachten benoemen hoe het gaat en wat er nog beter kan
evt.

Borging (hoe) Jaarlijks minimaal 2 keer per jaar onder de aandacht brengen van de rol van de
anti- pestcoördinator bij de leerlingen. Op de dagen dat Rixt Walda aanwezig is
wordt geëvalueerd en bekeken wat er een volgende keer op de agenda moet.
Waar moet extra aandacht aan besteed worden?

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

OBS Op 'e Trije

Actiepunten 2022 - 2023 Schoolplan 2019-2023 7



Uitwerking GD6: De eindresultaten m.b.t. Nederlandse taal voldoen aan de gestelde norm (zie regeling
leerresultaten PO)

Hoofdstuk / paragraaf Resultaten

Resultaatgebied Kwaliteitszorg

Huidige situatie + aanleiding Op basis van gegevens scoren we onvoldoende op de eindopbrengsten
Nederlandse taal. Kinderen lezen niet voldoende.

Gewenste situatie (doel) De eindresultaten Nederlandse taal voldoen aan de gestelde norm. De
kinderen lezen elke dag 20 minuten m.b.v. een leesouder. Kinderen die
uitvallen en nog niet op niveau zitten worden gegroepeerd en lezen met de
leerkracht uit teksten en woordrijtjes van Pravoo.

Activiteiten (hoe) Een bewust aanbod in groep 8; rust weinig nevenactiviteiten. Daarnaast vindt er
scholing van Karin vd Mortel plaats. Er zijn meerdere klassenbezoeken (filmen
door leerkracht zelf of de directeur) waarbij feedback wordt gegeven aan de
leerkrachten om hun lesgeven te verbeteren. Elke morgen 20 minuten lezen
van 8.30-8.50 uur van groep 3 t/m 8.

Consequenties organisatie studiedag door Karin vd Mortel (begrijpend lezen) op woensdag 2 november
van 13.00-16.00 uur. Leesouders worden gevraagd m.b.v. ouderhulpformulier.

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 en 23

Eigenaar (wie) Team

Kosten geen.

Omschrijving kosten kosten Karin vd Mortel ( +/- 500,-)

Meetbaar resultaat De eindresultaten Nederlandse taal voldoen aan de gestelde norm (DIA toets).
De scores op de leestoetsen AVI en DMT zijn voldoende.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) De DIA toets die op 18 en 19 april gemaakt worden zijn voldoende. In de
opbrengstenvergadering worden resultaten besproken. Er worden evt.
verbeterplannen opgesteld door het team i.s.m. Lisette.

Borging (hoe) 2x tijdens een opbrengstenvergadering (13 februari+5 juni 2023)
Klassenbezoek(en)+ evaluatie directeur en leerkracht.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD7: De eindresultaten m.b.t. rekenen en wiskunde voldoen aan de gestelde norm (zie regeling
leerresultaten PO)

Hoofdstuk / paragraaf Resultaten

Resultaatgebied Kwaliteitszorg

Huidige situatie + aanleiding Op basis van gegevens scoren we onvoldoende op de opbrengsten rekenen en
wiskunde. De spellen van 'Met sprongen vooruit' worden gebruikt in groep 1 en
2.

Gewenste situatie (doel) De eindresultaten m.b.t. rekenen en wiskunde voldoen aan de gestelde norm.
De kinderen vanaf groep 3 t/m groep 8 krijgen op hun eigen niveau instructie.
De spellen van 'Met sprongen vooruit' worden in alle groepen consequent
gebruikt.

Activiteiten (hoe) -Een passend aanbod in groep 8; rust weinig nevenactiviteiten. Daarnaast zijn
alle leerkrachten geschoold in 'Met Sprongen vooruit' en zijn de materialen
hiervoor aangeschaft en worden gebruikt. -Er wordt in kaart gebracht welke
leerlingen op welk niveau werken. -We hebben in groep 3/4 de methode WIG
aangeschaft. De kinderen uit deze groepen werken uit het boek. De groepen 5
t/m 8 gaan werken in WIG instruct 1 op de IPad.

Consequenties organisatie De leerkrachten kennen de methode WIG en hebben zich ingelezen.

Betrokkenen (wie) kim als reken coördinator. lisette en jeanette hebben 2 data afgesproken om in
overleg met baukje van der kooi in kaart te brengen en welke leerling op welk
niveau zit.

Plan periode wk 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 en 23

Eigenaar (wie) Kim, IB-er en directeur.

Kosten -

Omschrijving kosten -

Meetbaar resultaat De eindresultaten m.b.t. rekenen en wiskunde voldoen aan de gestelde norm
(DIA).

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) april 2023.

Borging (hoe) 2x tijdens een opbrengstenvergadering (13 februari+5 juni 2023).
Klassenbezoeken+ evaluatie directeur/ IB-er en leerkracht.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD8: De school realiseert een doorgaande leerlijn (voorschoolse voorziening – school)

Hoofdstuk / paragraaf Samenwerking

Resultaatgebied Overgang voorschoolse voorziening en school.

Huidige situatie + aanleiding De voorschoolse opvang maakt incidenteel gebruik van onze ruimtes. Er is nog
niet veel contact, echter het contact is wel goed. Leerkrachten willen het
speellokaal optimaal gebruiken en dat is nu niet mogelijk omdat de peuters en
de BSO het speellokaal ook gebruiken.

Gewenste situatie (doel) Een doorgaande leerlijn tussen school en de peuteropvang. Waarbij er in ieder
geval 4 thema's samen opgepakt gaan worden. BSO heeft een andere ruimte
waarin zij kinderen ontvangen.

Activiteiten (hoe) Uitwisselen van thema's en activiteiten. Regelmatig overleg en tijd nemen voor
de warme overdracht.

Consequenties organisatie Leerkrachten van de onderbouw gaan om tafel met de leidsters. Ze maken een
lijst met data waarin zij samen praten over 4 thema's die zij gezamenlijk gaan
oppakken. Daarnaast wordt in deze bijeenkomsten gesproken over de ruimte
waarin de BSO nu kinderen opvangt.

Consequenties scholing -

Betrokkenen (wie) leerkrachten onderbouw, directie en pedagogisch medewerkers.

Plan periode wk 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 en 17

Eigenaar (wie) Jeanette, Jikke en Renske

Kosten -

Omschrijving kosten -

Meetbaar resultaat 4 thema's onderbouw worden gezamenlijk met de BSO uitgevoerd.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) In april 2023 gaan we gezamenlijk om tafel om te kijken of de gewenste situatie
voor ons beide werkt. We stellen nieuwe data vast voor overleg in het
schooljaar '23 -'24.

Borging (hoe) In april leggen we 4 data voor het volgend schooljaar vast waarin we, de
pedagogische medewerkers, onderbouwleerkrachten en directie met elkaar
praten over 4 gezamenlijke thema's. Tevens bespreken we hoe het afgelopen
jaar is gegaan. Wat ging goed en wat moet beter?

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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