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ALGEMENE GEGEVENS 
 
School 
 
Naam van de school:   PCBS De Regenboog                                    
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Bevoegd gezag 

Naam:     VCO De Kring 

Adres:     Gemeenlandsedijk Noord 26B, Abbenbroek  

Telefoon:    088 - 1454545 

 
              
Directie  
Naam (waarnemend) directeur school:   Mevr. P.J. Spits                                   
 
 
              
 
Vaststelling 
Directie: 
Mevr. P.J. Spits 
 
Handtekening:  
 
Vastgesteld te: ______________________________  Datum:            
 
 
 
Medezeggenschapsraad: 
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Vastgesteld te: _____________________________ Datum: 
 
 
 
Bevoegd gezag: 
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1. Inleiding 
 
Het team van PCBS De Regenboog werkt structureel aan het verbeteren van de kwaliteit van het 
onderwijs. Daarbij richten we ons in eerste instantie op het behalen van voldoende resultaten en op 
het scheppen van een veilig klimaat voor alle kinderen.  
 
Ondanks dat er op de Regenboog enorm hard gewerkt wordt, zien we dat de resultaten niet op alle 
vakgebieden voldoende zijn. Dit betekent dat we kritisch naar aanbod en leerkrachtvaardigheden 
kijken. We analyseren de resultaten grondig met leerkrachten, interne begeleiding en directie. 
Er wordt structureel geïnvesteerd in persoonlijke- en schoolontwikkeling door alle betrokkenen.  
 
In het kader van ons kwaliteitsbeleid werken we met plan - do - check - act cyclus. Waarbij we steeds 
reflecteren op ons eigen handelen. Tijdens een studiemiddag in juni 2019 hebben we het schooljaar 
en de kwaliteit van ons onderwijs geëvalueerd op 
basis van de uitslagen van  
 

- Opbrengsten 
- Jaarplan 2018 – 2019 
- Voornemens uit het schoolplan 2015- 2019 

en 2019-2023 
- Uitkomsten Vragenlijsten ouders, 

leerlingen en leerkrachten 
 
We hebben op basis van de evaluatie van deze documenten verbeterpunten in kaart gebracht.  
Daarna werken we de belangrijkste aandachtspunten nader uit.  
 
Zoveel mogelijk is geprobeerd de verbeterpunten te linken aan de verschillende beleidsterreinen. 
Het mag duidelijk zijn, dat alle verbeterpunten het doel hebben de resultaten van de leerlingen te 
optimaliseren en daarmee de opbrengsten van de school. We willen daarmee echter het welzijn en 
welbevinden van kinderen niet uit het oog verliezen.  
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2. De visie en missie van de school 
 

In het schooljaar 2016 – 2017 heeft het team tijdens de teamvergaderingen met elkaar gesproken 

over onze missie en visie op de Regenboog. In oktober 2017 hebben we deze vastgesteld.  

Wij hebben geprobeerd in de visie onze doelstellingen van ons onderwijs te beschrijven. Daarbij valt 

op te merken dat het niet te voorzien is op welke toekomst we onze kinderen voorbereiden. De 

maatschappelijke en technische ontwikkelingen zijn onderhevig aan grote en snelle veranderingen. 

We realiseren ons dat dit een bepaalde flexibiliteit van ons en ons onderwijs vraagt.  

Samen geven we kleur aan onderwijs 
 

Wij leren met plezier  

 

 Kinderen zijn actief betrokken bij de lessen door de inzet van gevarieerde werkvormen  

 Werk en ontspanning wisselen elkaar af 

 Er is aandacht en tijd voor creatieve, sportieve en expressieve vakken 

 Excursies zijn een aanvulling op het onderwijsaanbod 

 We vieren feestdagen met groepsdoorbrekende activiteiten 

 

Wij voelen ons veilig in een fijne groep 

 

 We maken gebruik van een schoolbrede methode voor sociaal emotionele ontwikkeling. 

Hierbij is aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en groepsvorming 

 We accepteren verschillen  

 Er zijn duidelijke regels en afspraken over hoe wij respectvol met elkaar omgaan (protocol 

sociale veiligheid) 

 De uitgangspunten van de methode zijn geïntegreerd in ons denken en doen; 

- we zijn aardig voor elkaar 

- we tonen respect  

- we praten met elkaar en gebruiken ik-taal 

- we helpen elkaar 

 We evalueren twee keer per jaar het welbevinden, werkhouding en gedrag 

 

Wij werken aan onze ontwikkeling als voorbereiding op de toekomst 

 

 Wij maken gebruik van moderne methodes die 

- aansluiten bij de belevingswereld en ontwikkeling van de kinderen  

- basiskennis en vaardigheden aanbieden 

- differentiatiemogelijkheden bieden 

- aandacht hebben voor 21st Century Skills  

 We evalueren twee keer per jaar de opbrengsten van ons onderwijs 

 

MET ELKAAR! 
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3. School en omgeving 
 

Formatieve inzet 

  

Directeur 32 uur per week 

Bouwcoördinator BB 
Bouwcoördinator OB 

5  uur per week 
5  uur per week 

Intern begeleider  27 uur per week 

Leerkrachten  2 groepen 900 uur op jaarbasis 
1 groep 934 uur op jaarbasis 
6 groepen 1000 uur op jaarbasis 

Leerkracht Focusgroep 30 uur 
MHB coördinator 8,5 uur per week 
Vakleerkracht bewegingsonderwijs 14 uur per week 
Onderwijsassistenten 64 uur per week 

  

Functies 

  

2 fulltime leerkracht 
 

14 parttime leerkracht 
 

3 onderwijsassistent  
 

1 administratief medewerker  
 

1 Intern begeleider 
 

1 
 

Vakleerkracht bewegingsonderwijs 

1 Directeur 

 

Kwantitatieve gegevens personeel 

  

Aantal medewerkers OP  
 

19 

Aantal medewerkers OOP 
 

3 

Aantal uitstromers (vorig schooljaar) 
 

4  

Aantal nieuwkomers 
 

3 

Aantal BHV-ers 
 

13 

Aantal geplande FG’s 
 

Personeel langer werkzaam dan één jaar: 21 
Nieuw personeel 2 

Aantal geplande BG 
 

Vast personeel: 0 
Nieuw personeel: 2 

Aantal geplande POP 23 
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Leerlingaantallen op 1 oktober 2018 

 

SWOT Analyse 2019-2020 
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4. Gekozen doelen voor het schooljaar 2019 / 2020 
 

1. Onze school ontwikkelt zich als lerende organisatie waarbij leerkrachten gezamenlijk 

verantwoordelijk zijn voor het verbeteren van onderwijskwaliteit.  

2. De resultaten van de kinderen liggen op het niveau dat wij van ze mogen verwachten. Zij 
realiseren aan het eind van de basisschool de verwachte opbrengsten. Beide op grond van de 
leerlingkenmerken.  
 

3. De school voorziet in een breed aanbod in techniek gericht op de verwerving van kennis, 
inzicht en vaardigheden en houdingen  

 
4. De kinderen zijn gemotiveerd en actief betrokken bij de onderwijsactiviteiten en de leraren 

zorgen ervoor dat ze betrokken zijn bij de lessen 
 

5. Personeel en leerlingen voelen zich aantoonbaar veilig bij ons op school. Er is een positief 
schoolklimaat. De sociale vaardigheden van de leerlingen liggen op het niveau dat verwacht 
mag worden (op grond van hun kenmerken). Er is duidelijkheid over hoe we omgaan met 
incidenten binnen de school.  

 
6. De school beschikt kennis over 21st Century Skills en heeft een beeld van de stand van zaken 

betreffende dit onderwerp op school. 
 

7. Leraren geven les volgens het Expliciete instructiemodel. 
 

8. De groepen 1 en 2 werken met de methode Schatkist 

9. Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften op het gebied van concentratie, werkhouding, 
prikkelverwerking en emotieregulatie ontvangen passend onderwijs binnen Rozenburg. 

10. Ten behoeve van passend aanbod voor alle kinderen in de regio ontwikkelt zich een nauwe 
samenwerking met de andere scholen in Rozenburg.  
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5. Uitwerking van de verbeterpunten 
 

Beleidsterrein  

 

Doel  De school functioneert als een lerende organisatie waarbij 
leerkrachten gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het verbeteren 
van onderwijskwaliteit 
 

Activiteiten  (hoe)  
 
 
      

Binnen het werken aan alle ontwikkeldoelen staat het verkrijgen van 
betere leerresultaten centraal. 
 
Vanuit gezamenlijke kennisontwikkeling en een gedegen visie worden 
gezamenlijke keuzes gemaakt.  
 
Leerkrachten worden in staat gesteld zelf te leren, deze kennis te 
delen en met hun expertise bepaalde leiderschapstaken op zich te 
kunnen nemen.  
 
Er wordt kennis verzameld en kennis en leerervaringen worden 
uitgewisseld om zodoende gezamenlijk te kunnen leren.  
 

Betrokkenen  Team 

Periode (wanneer)  Schooljaar 2019-2020 
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Beleidsterrein OPBRENGSTEN  
AFSTEMMING 
AANBOD 

 

Doel  De resultaten van de kinderen liggen op het niveau dat wij van ze 
mogen verwachten. Zij realiseren aan het eind van de basisschool de 
verwachte opbrengsten. Beide op grond van de leerlingkenmerken. 

Activiteiten (hoe) Interne Plusgroep 
Invoeren nieuwe methode Engels 
Evalueren methode begrijpend lezen, Grip op lezen 
Werkwijze Muiswerk introduceren bij nieuwe collega’s, evalueren en 
bijstellen 
Oefenen redactiesommen voorafgaand aan de toetsperiode 

Betrokkenen  Leerkrachten 1 t/m 8, intern begeleiders 

Periode (wanneer) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Interne Plusgroep 
Afspraken maken t.a.v. 
selectie en gebruik van 
materiaal 
 
Aanpassen: 
Beleid meer- en 
hoogbegaafdheid  
 
Samenvatting beleidsplan  
meer- en hoogbegaafdheid 
 
Beleid interne plusklas 
 
 
Engels 
Invoeren methode 
 
 
 
 
GRIP 
 
 
 
Muiswerk 
Introductie voor  nieuwe 
collega’s 
 
 
Oefenen redactiesommen 
Bouwvergadering 
 
 

 
 
Teamvergadering 11 en 14 november 
 
Bouwvergaderingen 15 en 16 juni 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klaar juni 2020 
 
 
 
E-learning 12 september 
 
Bouwvergadering 1 oktober en 8 
februari 
 
Evalueren bovenbouwvergadering 18 
februari 
 
 
September 2019 
 
 
 
 
Bouwvergaderingen 31 oktober 
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Met sprongen vooruit 
Starttraining nieuwe 
leerkrachten 
 
 
Vervolgtraining  
 
Activiteiten MSV koppelen 
aan leerlijn  
 
Aanschaf vervolgkist groepen 
3 en 4 
 

 
Data nog niet bekend 
 
 
 
 
 
Bouwvergaderingen 30 en 31 oktober 
en 16 januari  
 
mogelijk oktober 2019 anders januari 
2020 

Eigenaar (wie) Intern begeleiders en 
bouwcoördinatoren 
 
Ondersteunend ict-er 
 

 

Kosten Materialen Plusgroep € 1200,--  
Inzet leerkracht 8,5 uur per week  
(vanuit middelen werkdrukvermindering) 
 
Nascholing MSV basis € 525,-- pp   vervolg € 425,-- pp 
Bestellen materialen vervolg MSV groepen 3 en 4 € 599,-- 
 

Evaluatie (wanneer) Evaluatievergadering  

Borging (hoe) Tijdens team- en bouwvergaderingen 
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Beleidsterrein AANBOD 

 

Doel  De school voorziet in een breed aanbod in techniek gericht op de 
verwerving van kennis, inzicht en vaardigheden en houdingen  
 

Activiteiten  (hoe)  
 
 

      

Groep 1 t/m 3 
Voor de groepen 1 en 2 staat techniek in de themaplanner, zodat alle 
tussendoelen in de kleuterperiode aan de orde komen.  
 
Voorbereiden en uitvoeren van techniekochtend/middag. Mogelijk 
groepsdoorbroken.  
 
Groep 4 t/m 8 
Uitvoeren van de technieklessen van de methode. Voorbereiden en 
uitvoeren van techniekochtend/middag voor groep 4 t/m 8 op de 
Nachtegaallaan. Mogelijk groepsdoorbroken. 
 

Betrokkenen  Werkgroep en team 

Periode (wanneer)  Voorbereiden 
techniekochtenden/middagen 
 
Aanvullen andere ideeën/proefjes bij 
diverse thema’s. 
 
Begroting indienen (bestellijsten per 
klas en techniektorens groep 1 t/m3 
 
Themaochtend of middag techniek 
met ouders 

 
 
 
 
 
 
Uiterlijk 1 november 
(werkgroep) 
 
Onderbouw dinsdagmiddag 18 
februari en 2 juni 
 
Bovenbouw donderdagmiddag 
20 februari en 4 juni 
 

Eigenaar (wie) Werkgroep  

Kosten €  
(opnemen in investeringsbegroting 2020) 

Evaluatie (wanneer) Teamvergadering  

Borging (hoe)  
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Beleidsterrein OPBRENGSTEN 
ACTIEVE EN ZELFSTANDIGE HOUDING LEERLINGEN  
DIDACTISCH HANDELEN  

 

Doel  De leerlingen zijn actief betrokken bij de onderwijsactiviteiten 
en de leraren zorgen ervoor dat de kinderen geïnteresseerd zijn 
in de inhoud van de lessen 

Activiteiten (hoe) Uitwisselen van kennis over coöperatieve werkvormen en het werken 

met heterogene teams, het aantal werkvormen uitbreiden door 

uitwisselen van ervaringen tijdens teamvergaderingen.  

Betrokkenen  Team 
 
 

Periode (wanneer)  Bovenbouwoverleg  
 
Onderbouwoverleg 
 
 
Teamvergadering  
 
 
Coöperatief leren 
introduceren bij nieuwe 
collega’s. 

1 oktober, 3 december, 2 april 
 
2 december en 2 april 
 
 
14 en 17 oktober 
 
 
September t/m november 
 

Eigenaar (wie) MT 

Kosten  

Evaluatie (wanneer) Evaluatie schooljaar 24 juni 2020 

Borging (hoe) Klassenbezoeken en nagesprekken 
   

 

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjp-evd-PnNAhXC7RQKHTqbB6sQjRwIBw&url=http://www.cooperatiefleren.nl/webwinkel/beknopte-uitgave-cooperatieve-leerstrategieen&bvm=bv.127178174,d.d24&psig=AFQjCNFvQ0_tAssBF3dDPREbCxuE0HUeHQ&ust=1468825820374728
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Beleidsterrein SOCIALE VEILIGHEID 
 

 

Doel  Personeel én leerlingen voelen zich aantoonbaar veilig bij ons op 
school. Er is een positief schoolklimaat. De sociale vaardigheden van 
de leerlingen liggen op het niveau dat verwacht mag worden (op 
grond van hun kenmerken). Er is duidelijkheid over hoe we omgaan 
met incidenten binnen de school.  

Activiteit en (hoe)  
 
 
 
 
 

Om KiVa-certificering te behouden en nieuwe leerkrachten te scholen 
wordt er door  KiVa een studiemiddag georganiseerd.  
 
Leerkrachten geven de lessen die de methode KiVa aanbiedt en 
koppelen deze aan actuele situaties in de dagelijkse praktijk.  
 
Het KiVa team onderneemt actie op het moment dat er signalen van 
pestgedrag gemeld worden en volgt het gepeste kind ook na de 
ingezette interventie.  
 
Middels vragenlijsten wordt tweemaal per jaar de sociale veiligheid bij 
de kinderen getoetst. De uitslagen worden geanalyseerd door KiVa 
team.  
 
Het KiVa team maakt in samenwerking met de intern begeleider een 
route voor de analyse van de meting.  
 
Het protocol sociale veiligheid wordt geëvalueerd en waar nodig 
bijgesteld. Extra aandacht verdient het element hoe om te gaan met 
het gedrag in bepaalde groepen. 

Betrokkenen  Team, intern begeleiders en directie.  

Periode (wanneer)  Studiemiddag KiVa 
 
Afname vragenlijsten 
 
Mogelijk voortraject bespreken 
voor bepaalde groepen. 
 
Protocol sociale veiligheid 
evalueren en eventueel bijstellen.  
 
Ervaringen uitwisselen KiVa 
Bespreken en vastleggen hoe om te 
gaan met overlap met Trefwoord. 
 
 
 
Route maken voor analyse van de 
meting  
 

30 oktober 2019 
 
Oktober / april 
 
Bouwvergadering 31 oktober 
 
 
Januari gereed 
 
 
Teamvergadering 
11, 14 november 
12, 14 mei 
 
 
 
Gereed februari 2020 
 

Eigenaar (wie) KiVa team  

Kosten  

Evaluatie (wanneer) Evaluatie schooljaar 24 juni 2020 
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Borging (hoe) Bespreking en uitwisseling in bouwoverleg en teamvergaderingen. 
Vastlegging in Protocol Sociale Veiligheid 

Bijlage: Protocol sociale veiligheid.  
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Beleidsterrein AANBOD 
 

 

Doel  De school beschikt over kennis van 21st Century Skills en heeft een 
beeld van de stand van zaken betreffende dit onderwerp op school 

Activiteiten (hoe) Gebruik Ipads en Chromebooks. 

Overleg, vaststellen en borgen van inzet. 

Een passend aanbod samenstellen op het gebied van digitale 

geletterdheid en computational thinking op basis van de tussendoelen 

van het SLO. Dit aanbod samen met ICT basisvaardigheden en 

mediawijsheid verwerken in het ICT beleidsplan.  

Kennis delen vanuit de verschillende individuele keuzes betreffende 

professionalisering  Scratch. 

Betrokkenen  Team, ict-ers  

Periode (wanneer)   
Voorstel aanbod digitale 
geletterdheid en computational 
thinking 
 
Overleg, vaststellen en borgen van 

inzet Ipads en Chromebooks 

 
 
 
 
 
 
Kennis delen vanuit individuele 
professionalisering 
scratch 

 
Teamvergadering 11 en 14 
november 
 
 
Bovenbouwvergadering 
1 oktober, 18 februari, 16 juni 
 
Onderbouwvergadering 
1 oktober, 31 oktober, 18 
februari, 15 juni 
 
 
Teamvergadering 
12 en 14 mei 

Eigenaar (wie) ICT-ers ondersteund door directie  
 

Kosten Opnemen in investeringsbegroting 
 

Evaluatie (wanneer) Evaluatie schooljaar 24 juni 2020  
 

Borging (hoe) Afstemming bouw- en teamvergaderingen 
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Bijlagen:  

- Ict beleidsplan 

- Tussendoelen SLO digitale geletterdheid 

- Tussendoelen SLO computational thinking  
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Beleidsterrein OPBRENGSTEN   
DIDACTISCH HANDELEN  

 

Doel  De leraren werken vanuit een gezamenlijke kennisbasis volgens het 
expliciete directe instructie model 

Activiteiten (hoe) Studiemiddag Visie op Leren (Academica Business College) 
 
Boeken bestellen voor nieuwe leerkrachten 
 
Borgen afspraken expliciete directe instructie door het uitwisselen van 
ervaringen tijdens teamvergaderingen. 
 
Expliciete directe instructie introduceren bij nieuwe leerkrachten 

Betrokkenen  Team, directie en intern begeleiders 

Periode (wanneer)  Boeken bestellen nieuwe 
leerkrachten 
 
Introductie EDI nieuwe 
leerkrachten en afspraken 
maken 
 
Gezamenlijk maken van EDI-
les 
 
 

Uiterlijk 20 augustus 
 
 
17 t/m 21 september 
 
 
 
Teamvergadering 9 en 12 maart 
 
 

Eigenaar (wie) Directie en Intern begeleiders  

Kosten Boeken   € 100,00  
Studiemiddag  29 januari 2020 € 1250,-- 

Evaluatie (wanneer) Evaluatie schooljaar  

Borging (hoe) Gezamenlijk maken van EDI-les, mogelijkheid tot bij elkaar bekijken 
van EDI-les,  klassenbezoeken en nagesprekken 
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Beleidsterrein AANBOD 
 

 

Doel  De school heeft een beredeneerd aanbod voor groep 1 en 2 

Activiteiten (hoe) Om een beredeneerd aanbod te bieden voor de groepen 1 wordt 4 
maal per schooljaar een thema uitgewerkt vanuit de methode 
Schatkist.  
 
Studiemiddag Schatkist 
Ondersteuning vanuit ICT 

Betrokkenen  Onderbouwcoördinator, leerkrachten groep 1 en 2, ICT’er 

Periode (wanneer)  Doornemen E-learning 
 
Studiemiddag Schatkist / 
Voorbereiding eerste thema 
 
Thema’s Schatkist  
 
 
 
 
 
 
 
 
Voortgang en werkwijze 
Schatkist bespreken 
 
 

September 
 
25 september 
 
 
14 oktober tot en met 15 november 
Herfst Schatkist kiezen uit 2. 
6 januari tot en met 7 februari 
Winter Schatkist kiezen uit 2. 
2 maart tot en met 16 april Buiten 
spelen/Lente/Pasen  
22 juni tot en met 23 juli Schatkist 
Eten en drinken kiezen uit 2 
 
Onderbouwoverleg 
1 oktober, 1 november, 26 
november, 17 januari 
 
 
 
 

Eigenaar (wie) Onderbouwcoördinatoren 

Kosten Studiemiddagen €  995,- 
€ 2.500,00 (opgenomen in 
investeringsbegroting 2019) 

Evaluatie (wanneer) Evaluatie schooljaar 24 juni 2020 

Borging (hoe) Onderbouwvergaderingen 
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Beleidsterrein AANBOD 
 

 

Doel  Ten behoeve passend aanbod voor alle kinderen in de regio 
ontwikkelt zich een nauwe samenwerking met de andere scholen in 
Rozenburg. 
 
Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften op het gebied van 
concentratie, werkhouding, prikkelverwerking en emotieregulatie 
ontvangen passend onderwijs binnen Rozenburg. 

Activiteiten (hoe) ROK (Regionaal Overleg Kindkracht) 
Vanuit het SWV worden middelen ingezet voor extra ondersteuning 
bovenop de basisondersteuning. Er vindt een omslag plaats van 
individuele arrangementen (vaak voor een korte periode) naar 
middelen voor passend onderwijs op het niveau van de wijk (de 
ROK’s). Met de ROK’s beoogd het Samenwerkingsverband door 
samenwerking van de scholen een passend aanbod voor alle kinderen 
binnen het ROK. 
 
In samenwerking met de andere drie scholen in Rozenburg is in maart 
2019 een Focusgroep voor kinderen die specifieke onderwijsbehoeften 
hebben op het gebied van concentratie, werkhouding, 
prikkelverwerking en emotieregulatie gestart.  

Betrokkenen  Werkgroep Focusgroep 
Directie Rank en Regenboog  
Intern begeleiders Rank, Regenboog, Phoenix en Rozenhorst 
Samenwerkingsverband Kindkracht 
Leerkracht Focusgroep 

Periode (wanneer)  Schooljaar 2019-2020  
Focusgroep/ROK overleggen  
 
 
 
 
 
 
 
 
Voortgang delen met team 
 

3 september 
16 oktober 
21 november 
6 januari 
9 februari 
2 april 
12 mei 
24 juni 
 

 

5 x per schooljaar in de teaminfo 

Teamvergaderingen   

11, 14 november 

9, 12 maart  

Eigenaar (wie) Directie en Intern begeleiders van de vier basisscholen en 
Samenwerkingsverband Kindkracht 

Kosten Zie beleidsplan Focusgroep  

Evaluatie (wanneer) Evaluatie schooljaar 24 juni 2020 

Borging (hoe) Overleg werkgroep Focusgroep en ROK overleggen 
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Bijlage:   Beleidsplan Focusgroep Rozenburg  



    

22 

 

6. Overige (kleine) verbeterpunten 
 

Verbeterpunt Activiteit Wanneer Wie Kosten 

PR Voorstel maken  September    

Duidelijke 
overzicht van 
schoolafspraken 
groep 4 t/m 8 

Verder uitwerken 
Handboek van de 
Leerkracht 

Bovenbouwvergaderingen 
 

  

Veiligheidsplan  Presenteren team 
Presenteren MR 

 
 

  

Office 365     
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7. Inzet middelen werdrukvermindering 
 

Ervaren 
werkdruk 

Actie Personele inzet Kosten 

Gedrag en 
werkhoudingspro
blemen 

Start Focusgroep  Directie en IB gaan dit 
uitwerken en aan het bestuur voorleggen. 
Zoals het er nu naar uitziet kan dit bekostigd 
worden uit middelen van bestuur, SWV en 
gemeente Rotterdam. Dit heeft dus 
waarschijnlijk geen effect op de middelen voor 
werkdrukvermindering 
 

Leerkracht LB15 wtf 
0,75 
Onderwijsassistent wtf 
0,600 
Intern begeleider wtf 
0,2 
 

Vallen buiten de 
kosten van de 
werkdrukvermind
ering.  
Kosten worden 
verdeeld onder 
SWV, bestuur en 
gemeente 

Onderwijsvernie
uwingen en 
taakbeleid 

Leerkrachten krijgen de gelegenheid om 
tijdens de gymlessen lessen administratieve 
taken uit te voeren, zodat er na schooltijd tijd 
overblijft voor het voorbereiden van lessen in 
het kader van onderwijsvernieuwingen.  
 
Voor leerkrachten die hier niet van kunnen 
profiteren omdat de gymlessen niet op hun 
dagen vallen, worden gecompenseerd in het 
taakbeleid. Dit zal bij benadering om een 4-tal 
leraren gaan die allen parttime werken en dus 
10 uur gecompenseerd worden. Dat is in 
totaal 40 uur.  
 
Daarnaast worden ongeveer wtf 0,27 ingezet 
voor verlichting in het taakbeleid door de 
onderwijsassistenten 

Onderwijsassistenten 
wtf 0,27 per week 
(ter compensatie van 
de leerkrachten die 
geen gebruik kunnen 
maken van de 
compensatie onder 
schooltijd en 
verlichting van het 
taakbeleid) 
 
 
 

 

Leerproblemen 
Gedrags- en 
werkhoudingspro
blemen 
Telefoon 
aannemen in de 
klas 
 

Naast de bestaande inzet (OJA’s, huiswerkklas, 
leesbegeleiding, begeleiding MHB, begeleiding 
cluster 1 leerling) zullen we van de middelen 
een onderwijsassistent inzetten die in overleg 
met de leerkrachten over de groepen verdeeld 
wordt ter ondersteuning van de leerkrachten. 
Dit rooster herzien we voor elke 
schoolvakantie. De werkzaamheden van de 
onderwijsassistent worden bepaald door de 
leerkracht die op dat moment voor de groep 
staat. Je zou kunnen denken aan:  

 
Afnemen toetsen 

Onderwijsassistent  
Schaal 4-11  wtf 
0,6800 
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Begeleiding leerlingen met leerproblemen 
 

Als er geen directie of ib aanwezig is, is de 
telefoon in de klas waar op dat moment de 
onderwijsassistent aanwezig is.  
 

Onderwijsvernie
uwingen 
 

Voor de begeleiding van MHB leerlingen zullen 
we een startende leerkracht een dag 
uitbreiding geven, waardoor een ervaren 
leerkracht met kennis van  MHB 1 dag 
uitgeroosterd wordt om deze leerlingen van 
groep 1 t/m 8 wekelijks instructie en 
begeleiding te geven. Deze leerkracht 
verzorgd ook (in overleg met intern 
begeleider) de aanmeldingen voor de 
Bovenschoolse Plusklas en onderhoudt 
contact met de leerkrachten daar.  
 

Leerkracht  
LA 5 wtf 0,2125 

 

Administratie We laten de tussenevaluatie vervallen voor 
het komende schooljaar. Intern begeleiders 
gaan ondertussen onderzoeken voor groep 3 
t/m 8 onderzoeken welke mogelijkheden 
Parnassys en de methode biedt.  
 

-  

 Uitsplitsing van personele inzet en bedragen 
per persoon zijn te vinden in het document 
Werkdrukmiddelen en Leren Loont 

 € 46.900 
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8. Planning klassenbezoeken en gesprekken 
 

Aandachtspunten tijdens de klassenbezoeken zijn in principe:  
Afstemming onderwijstijd op verschillen tussen leerlingen (registratie in map/praktijk) 
Coöperatieve werkvormen 
EDI 
 
Het is natuurlijk altijd mogelijk dat leerkrachten zelf een aandachtspunt/ vraag/ observatiepunt 
willen inbrengen. Zij kunnen dat dan van tevoren aangeven bij de observant.  
Met de nieuwe collega’s heeft de directie andere afspraken gemaakt in het traject begeleiding van 
Nieuwe Leerkrachten. Zij zijn niet terug te vinden in onderstaande schema.  
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9. Te volgen scholing 

Teamnascholing 

Cursus Aanbieder Data Kosten 

Visie op Leren Academica Business 
College 

Woensdag 29 januari € 1.250,- 

Office o.v.b. Donderdag 19 maart t.l.v. bestuur 

Schatkist (groepen 1 en 
2) 

Zwijsen Woensdag 25 septermber €     995,- 

BHV Freeway advies Nog nader te bepalen t.l.v. bestuur 

KiVa KiVa Woensdag 30 oktober t.l.v. subsidie  

  Totaal €  

 

Professionalisering individuele leerkrachten 

Leerkracht Cursus Aanbieder Data Kosten 

     

Schoolleiding /interne begeleiding 

 IB trainingen SWV Kindkracht  - 

 Training leiderschap Freudenberg  onbekend 

 

 Met Sprongen Vooruit Menne Instituut  € 425,- 
€ 525,- 
 
 

 EDI bij kleuters II   € 425,-- 

 

 Zelfregulerend 
leren/Eigenaarschap 

Onderwijs maak je 
samen 

 € 340,-- 
€ 340,--  
€ 340,-- 
€ 340,-- 

 Congres Zichtbaar 
maken van Data en 
doelen 

Medilex  € 395,-- 
€ 395,-- 

 21ste eeuwse 
vaardigheden 

Lerarenacademie  € 25,-- 
€ 25,-- 
€ 25,-- 

 Master Leren en 
Innoveren 

  t.l.v. 
lerarenbeurs 

 

 PABO In Holland  t.l.v. subsidie 

 

    € 25,00 
Vanuit 
vakbond 

 

 Literatuurstudie   € 25,00 
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Literatuurstudie 
 
 
Literatuurstudie 
 
Literatuurstudie  

Het officiële Scratch Jr 
boek 
Teach like a champion 
 
 
IB’er: Tot hier en nu 

verder?!. Nikkie Laros & 

Peter Laros. Onderzoek, 

tips en tools. (2019)  

Coaching & reflectie in 

de klas: Robert 

Marzano, Julia Simms & 

Phil Warrick. Excellent 

worden en blijven 

(2014) Uitgeverij Bazalt  

Hulpwaaier Dyscalculie  

Tips en strategieën bij 

de de hand 

 

€ 18,95 
 
 
€ 27,50 
 
€ 31.- 
 
 
€ 61.- 
 
 
 
€ 15,95 
 

 

Duurzame inzetbaarheid 

Leerkracht Cursus Aanbieder Data Kosten 

 NT2 voor 
onderwijsassistente 
BAO 

CED groep   € 325.- 
 

 


