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1 Inleiding en leeswijzer 

Dit document bevat het jaarverslag van schooljaar 2021-2022. Hoewel het “Kindcentrumplan 

2020 t/m 2023” richtinggevend blijft, evalueren we elk jaar de ontwikkeling die we 

doorgemaakt hebben. We bepalen daarbij in hoeverre we de gestelde doelen behaald 

hebben en we stellen de doelen voor het komende schooljaar op. Daarmee geven we 

uitvoering aan onze cyclus van kwaliteitszorg.  

In dit jaarplan geeft de school met behulp van de fasen van het model van Sociaal-

ontwerpend leren (Oosterhuis, 2010) aan op welke wijze en in welke acties 

schoolontwikkeling concreet wordt vormgegeven.  

 

 

1.1 Totstandkoming jaarverslag en jaarplan 
Dit jaarverslag is in samenspraak met MT-leden van onze school tot stand gekomen. De 

volgende processtappen zijn hiervoor doorlopen: 

- analyse van beschikbare gegevens over de huidige kwaliteit 

- bespreking in het team 

- bespreking met de MR. 
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2 Jaarverslag 2021-2022 
 

Voor het jaarplan 2020-2021 is bewust gekozen voor maximaal vijf speerpunten en een 

doelstelling die randvoorwaardelijk is. Daarmee hebben we focus aangebracht in onze 

ontwikkeling. De focus ligt op verhoging van de kwaliteit van ons onderwijs. Dat doen we 

door het personeel te ontwikkelen én eigenaar te laten zijn van de schoolontwikkeling. 

De doelen moeten ambitieus, maar haalbaar zijn en een werkbare basis vormen voor 

cyclisch werken. 

 

 

Doel 1 Feedback geven om te anticiperen op leerwinst. (wicked problem 2 + interventie 

NPO) 

 

De leerling krijgt feedback over zijn of haar functioneren in relatie tot de leerdoelen of -

resultaten. Feedback is erop gericht de leerprestaties van de leerling te verbeteren.  

Feedback geven maakt dat een doel bereikt wordt, door de inspanningen en activiteiten te 

koppelen aan het gewenste resultaat.  

We zetten de volgende interventies in: 

1. Feedback geven op het proces.  

Door vragen te stellen over de wijze waarop een leerling tot een antwoord komt 

tijdens de directe instructie. 

Ook de omgang van de leerling met zijn/haar leerproces geeft aanleiding tot 

feedback. 

2. Door met leerlingen na te gaan waar fouten gemaakt zijn en waarom het fout is 

gegaan. Leerlingen krijgen terugkoppeling na een gemaakte toets. 

3. Leerlingen geven elkaar feedback door te werken in coöperatieve werkvormen.  

Bij het geven van feedback geven teamleden expliciet blijk van hoge verwachtingen van 

kinderen. Leerlingen ervaren dat ze eigen inbreng hebben en vrijheid krijgen waar ze 

verantwoordelijkheid voor kunnen dragen. 

We hebben aan het eind van dit schooljaar een werkwijze ingevoerd die zichtbaar in alle 

groepen leidt tot het geven van gerichte feedback. 

 

Ten aanzien van dit doel zien dat op het gebied van spelling en rekenen er in alle groepen 

feedback wordt gegeven. Dit komt zowel terug bij de instructiemomenten als bij de 

momenten waarbij de leerlingen zelfstandig aan het werk zijn of bij 

samenwerkingsopdrachten. Het met elkaar in gesprek gaan over de antwoorden het 

herleiden waarom iets goed of fout is gegaan zijn dan het vertrekpunt. Dit geldt ook voor de 

terugkoppeling na een gemaakte toets. Waar zit de fout, wat is er fout gegaan en wat kan je 

de volgende keer anders doen om deze fout niet meer te maken (feed forward).  

Komend schooljaar gaan we hier mee verder. We gaan dan de verdieping in door een 

eenduidige manier van feedback geven te kiezen en dit op zowel de taakgerichtheid als op 

zelfsturing te gaan richten. Hiermee maken we de verbreding naar gedrag cq de sociaal-

emotionele ontwikkeling.  

 

 

Doel 2 We hebben zicht op ontwikkeling waardoor we instructie en verwerking op maat 

aanbieden 
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• We werken structureel vanuit de cyclische denk- en werkdiscipline (4D data, duiden, 

doelen, doen) waardoor we systematisch vorderingen volgen en (herleidbare) 

interventies plegen. 

• Iedere leerkracht kan handelingsgericht werken volgens het 4D model 

(data/duiden/doelen/doen).  

• Ons beleid hoog- en meerbegaafdheid wordt uitgevoerd in de praktijk 

 

 

We werken structureel vanuit de cyclische denk en werkdiscipline (4D data, duiden, doelen, 

doen) waardoor we systematisch vorderingen volgen en interventies plegen. 

 

De school werkte in het schooljaar 2021-2022 planmatig aan cyclisch zicht houden op 

kwaliteit door halfjaarlijks de cyclus te doorlopen op schoolniveau. Dit is opgenomen in de 

kalender voor zorg en kwaliteit. Dit schooljaar zijn we ten aanzien van het didactische proces 

de diepte ingegaan door de opbrengsten te bekijken en de resultaten te duiden. Aan de 

hand hiervan hebben collega’s van parallelgroepen met behulp van de leerlijnen 

interventies gepland. Hierbij waren de specialisten (taal en rekenen) en de intern begeleider 

ook aanwezig. Dit proces is gericht op de middellange cyclus om deze op een structurele en 

gedegen manier verder uit te werken. De leerkrachten zijn steeds beter in staat om in een 

gezamenlijk overleg gedegen analyses te maken die ze vervolgens omzetten naar 

leerdoelen. Hierbij neemt de kennis bij de leerkrachten met betrekking tot de leerlijnen toe, 

zodat leerlingen een steeds passender aanbod krijgen. Dit zien we terug in de groepen waar 

de kwaliteit van het vakdidactische handelen toeneemt. Leerkrachten laten dit ook zien in 

hun dagelijks handelen, wat hun invloed is aan de hand van de 5 onderwijskenmerken 

(didactische- en pedagogisch handelen, klassenmanagement, leertijd, leerstofdoelen) op 

de kwaliteit van lesgeven en het sturen op resultaten.  

 

Het afgelopen schooljaar zijn er ten aanzien van het hoog- en meerbegaafdheids onderwijs 

een aantal stappen gezet. Zo is het beleidsstuk inhoudelijk en qua planning bijgesteld. 

Daarnaast is het digitaal handelingsprotocol begaafdheid (DHH) structureel voor alle 

leerlingen in groep 1, 3 en 5 door de leerkrachten ingevoerd. Indien wenselijk worden ouders 

gevraagd om het ouderformulier in te vullen. Op basis van deze gegevens kunnen de 

leerkrachten het onderwijs nog beter vormgeven voor deze leerlingen. Het DHH is een 

compleet systeem voor de identificatie en begeleiding van begaafde leerlingen uit groep 1 

t/m 8. Via collegiale consultatie hebben de hoogbegaafdheidsspecialist en de reken 

coördinator in kaart gebracht wat de aanpak in de groep is en wat de behoeftes zijn ten 

aanzien van het rekenonderwijs aan deze groep leerlingen. Dit komt op de kwaliteitskaart 

rekenen terug, zodat er een uniforme manier van werken is binnen de school. Met de 

kanttekening dat er per leerling wordt gekeken of dit de juiste aanpak, werkwijze en niveau 

is. Zowel de intern begeleider als hb specialist zijn hierbij betrokken. Indien nodig ook de reken 

coördinator. Verder zijn er nauwe contacten met het St Jans Lyceum rondom een duurzame 

samenwerking voor deze groep. Komend schooljaar gaan we een pilot draaien. Hier zullen 

(geselecteerde) leerlingen uit groep 8 structureel, onder schooltijd, meedraaien met 

projecten op het St Jans. Hier vloeit ook werk uit voort dat ze tijdens reguliere onderwijsuren 

uitwerken. Op deze manier bieden we de leerlingen, die een verrijkend en verdiepend 

aanbod nodig hebben, op een andersoortige manier onderwijs op maat.   

Dit schooljaar zijn we POINT school geworden. POINT staat voor “Passend Onderwijs voor Ieder 

Nieuw Talent”. POINT is een werkplaats voor onderwijsonderzoek met betrekking tot 

(hoog)begaafdheid en talentontwikkeling. De hoofbegaafdheidsspecialist is dit jaar gestart met 

een onderzoek die de komende twee jaar verder wordt uitgewerkt. De doelstelling is 
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Hoogbegaafde leerlingen krijgen in de klas een passend lesaanbod en passende begeleiding en 

kunnen daarnaast profiteren van het leren met ontwikkelingsgelijken. Met als hoofdvraag Hoe 

kunnen de hoogbegaafde leerlingen van KC Zuiderster met ontwikkelingsgelijken leren? 
Enkele leerkrachten hebben nog ontwikkelstappen te maken daar zetten we maatwerk 

begeleiding op. Via collegiale consultatie kunnen we schoolbreed nog meer de doorgaande lijn 

borgen. 

 

 

Doel 3 Ontwikkeling van de executieve functies van leerlingen verbeteren, specifiek 

metacognitie en motivatie. 

 

Metacognitie en zelfregulerend leren zijn erop gericht leerlingen zelf concreter te laten 

nadenken over hun leerproces. De interventies worden zo ingericht dat leerlingen zelf hun 

strategie kunnen bepalen en leren wat de beste aanpak is voor een bepaalde leertaak. 

Door te werken vanuit procesgerichte didactiek, die steeds beter verankerd zit in ons 

dagelijks handelen, zien we dat leerlingen bewuster omgaan met hun leerproces. Dit 

schooljaar hebben we ons specifiek gericht op spelling en rekenen. Bij spelling hebben we 

naar ons eigen handelen gekeken door middel van video-consultaties. Centraal tijdens deze 

analyse momenten hebben de leerkrachten in tweetallen hun eigen beelden geanalyseerd 

gericht op oefen- en herhaaldictees, dictweetjes waarbij de soort fout centraal staat en de 

leerlingen zelf hier bewust mee leren omgaan. Voor rekenen hebben we dezelfde werkwijze 

gekozen, hierbij stond de mini-check centraal. Hierbij wordt vooraf een opdracht van het 

lesdoel aangeboden en kunnen de leerlingen na het maken van deze opdracht zelf een 

inschatting maken of ze wel of niet meedoen met de instructie. Dit is motivatie bevorderend 

en doet een beroep op de metacognitieve vaardigheden. De leerkracht is hierbij natuurlijk 

altijd regisseur.  

 

 

Doel 4 We ontwikkelen een onderwijsconcept op een combinatie van vakken buiten de 

basisvakken inclusief Begrijpend Lezen. (wicked problem 3 + NPO) 

 

De school heeft een stevig verankerd onderwijsconcept op de inzet van ‘Oriëntatie op jezelf 

en de wereld’ met uitdagingen die levensecht en betekenisvol voor kinderen zijn (wicked 

problem 3). 

Het leerteam wereldoriëntatie heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar methodes en 

methodieken rondom wereldoriëntatie. Hierbij waren een aantal uitgangspunten 

noodzakelijk: voor groep 1-8, begrijpend lezen moet geïntegreerd kunnen worden, aansluiten 

bij de visie van de school, de leerlingen voorbereiden op de ‘unknown future’ en waarbij 

metacognitieve vaardigheden en executieve functies naast kennis automatisch aanbod 

komen. Dit hebben we gevonden in de methodiek GO! Met het leerplatform GO! Geven we 

geïntegreerd onderwijs vanuit leerlijnen en leerdoelen. Het volledige middagprogramma 

biedt wereldoriëntatie, burgerschap, wetenschap & techniek, kunst & cultuur.  De 

schoolbrede thema’s van GO! geven context en samenhang. Dit is bijvoorbeeld te zien 

doordat bijvoorbeeld het geschiedenis tijdvak ‘jagers en boeren’ in bijna elk thema 

terugkomt. Met GO! Leren we kinderen kritisch na te denken en vragen te stellen in plaats 

van antwoorden te geven. Dit sluit aan bij het eerste doel in dit jaarverslag, feedback, en bij 

het ontwikkelthema voor komende schooljaar.  

In de periode tot de meivakantie hebben we in alle groepen met een thema van GO! 

‘Wonen en bouwen’ gedraaid in alle groepen. Dit is enthousiast door leerlingen en ouders 
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ontvangen. Naar aanleiding van dit thema hebben we het team gevraagd om een 

vragenlijst in te vullen. Deze is gericht op inhoudelijke doelen, leerkrachtvaardigheden, 

leeromgeving van GO! Hieruit komt naar voren dat leerkrachten behoefte hebben om de 

projecten gezamenlijk voor te bereiden, de leerlijn ‘leren denken en leren’ onderzoeken, 

geven van feedback. En daarnaast met elkaar de verschillende fasen van GO! Waaronder 

weten, denken, doen, onderzoeken en evalueren in gezamenlijkheid te gaan uitzoeken en 

implementeren.  

Doel 4 De wijze waarop wij leren en handelen leidt tot een professionele kwaliteitscultuur 

Leraren voelen zich en werken als eigenaar van het onderwijsproces, waardoor voortdurend 

aan duurzame verbetering van professionaliteit en onderwijskwaliteit gewerkt wordt. De 

school creëert daarmee zowel voor leerlingen als leerkrachten een veilig, ondersteunend en 

uitdagend leer- en leefklimaat. 

Dit schooljaar is de professionele kwaliteitscultuur continu aan de orde geweest. Dit is vooral 

terug te zien en lezen bij de doelen zoals hierboven beschreven. Daarnaast stond op de 

studiedagen rondom diverse onderwerpen de dialoog met elkaar centraal. Om op 

momenten dat het mogelijk was ook meteen de vertaling te maken naar de dagelijkse 

praktijk in de groep. Dit schooljaar waren de onderwerpen voor de studiedagen de 

volgende: 

- Pedagogisch klimaat (Pedagogisch tact en groepsdynamica) 

- Rekenonderwijs (verdiepen van leerlijn automatiseren en implementeren) 

- Keuze methode wereldoriëntatie in relatie tot begrijpend lezen 

- De veranderende wereld, toekomst denken en generatie denken 

- Visieontwikkeling  

De leerkrachten van groep 1 t/m 3 zijn het tweede deel van het schooljaar twee wekelijks in 

overleg geweest vanuit het brede thema: Rijke leeromgeving. Zowel intern als extern is bij de 

eerste aanzet begeleiding geweest rondom het opzetten van een werkwijze waarbij 

literatuur, dialoog, onderzoeken en uitproberen de lijn is. Deze manier van werken wordt 

komend schooljaar voortgezet en zal ook in de andere bouwen structureel worden ingezet.  

Leeropbrengsten 

KC Zuiderster heeft een, landelijk gezien, hoog presterende leerlingpopulatie.  

Dit blijkt onder andere uit de schoolweging vanuit de onderwijsinspectie. Die schoolweging is 

voor KC Zuiderster 23-24. Dit betekent dat de school met minimaal 85% van haar leerlingen 1F 

niveau moet behalen. Met minimaal 58,7% van de leerlingen moet de school 1S/2F niveau 

behalen.  

Om goed aan te kunnen sluiten bij deze doelgroep heeft de school een basisaanpak voor 

het pedagogisch en didactisch handelen geformuleerd.  

 

Data van de leerlingen in vergelijking met de ambities  

 

In onderstaande trendtabel toont de school halfjaarlijks welk percentage leerlingen per vak voldoet aan de gestelde 

ambitie. Het wordt cumulatief weergegeven:  

 De school haalt de ambitie  

 De school scoort 10% lager dan de ambitie 

 De school scoort meer dan 10% onder de ambitie 

 
Resultaten op ambities Taal en Rekenen (OR1) 

Resultaten op methode overstijgende toetsen (cito) 
Rekenen Technisch 

lezen 
Begrijpend 
lezen 

Spelling 
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Scholen 

Geformuleerde eindambities voor 
25%, 75% en 90% van de leerlingen 
op vakken en gedrag 
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Ambitie school  35 75 90 35 75 90 35 75 90 35 75 90 

Meting januari 2022 Vakken: (SP – BL – RE – TL) 39 79 91 42 96 99 17 66 88 30 78 88 

Meting juli 2022 Vakken: (SP – BL – RE – TL) 37 77 89 52 95 99 22 72 89 29 78 88 

 

Eindcito schoolscore 536 (vorig jaar 537,5)    Landelijk gemiddelde 534,8 

 

Een uitgebreide trendanalyse is opgenomen in ons document “Zicht op kwaliteit 2021-2022, 

analyse van de opbrengsten op schoolniveau”. 

 
  Percentage 

Lezen 1F 100 

 2F 82 

Taalverzorging 1F 100 

 2F 68 

Rekenen 1F 100 

 1S 42 

 

Personele ontwikkelingen 

 

De teamsamenstelling is de afgelopen twee jaar door personele wisselingen aan het 

wijzigen. Er komt meer balans in aanwezige ervaring en leeftijdsopbouw.  

 

Professionalisering 

In het kader van professionalisering hebben we ons budget voor professionalisering ingezet 

op externe begeleiding met als doel reflectie en het verhogen van kennis en vaardigheden 

van de leerkrachten. De begeleiding was geconcentreerd op de studiedagen.  

Er zijn in totaal acht studiedagen gepland en gehouden. De medewerkers hebben op twee 

dagen de invulling zelf bepaald aan de hand van hun prioriteiten. Ze hebben ervoor 

gekozen om met elkaar aan hun eigen leerdoelen te werken en/of hun lessen gezamenlijk 

voorbereid. Daarnaast is er een taalcoördinator opgeleid. Ook is een Preventiemedewerker 

benoemd die diverse BHV-opleidingen gevolgd heeft om de gewenste coördinerende rol te 

kunnen uitoefenen. Tenslotte hebben twee mensen zich laten opleiden om de 

alarmsystematiek goed werkbaar te houden. 

De onderlinge samenwerking is in het afgelopen jaar sterk verbeterd en dat leidt mede tot 

een verbetering van de professionele- en de onderwijskwaliteit. Leerkrachten krijgen ruimte 

om invloed uit te oefenen op de keuzes die voor de vormgeving van het onderwijs gemaakt 

worden. De onderzoekende houding op basis van reflectie is licht verbeterd. De houding 

daarbij om bij besluiten ook de wetenschappelijke inzichten te betrekken is nog niet tot 

nauwelijks aanwezig. 

 

De ontwikkeling van personeel hebben we gezamenlijk ondersteund op studiedagen. De 

geplande klassenconsultaties met nabespreking hebben echter door Corona nauwelijks 

doorgang kunnen vinden. De ontwikkeling van personeel is gericht geweest op het 

versterken van de vaardigheden. Vaardigheden op gebied van analyse, planning en het 

bieden van onderwijs op maat bieden stonden daarbij centraal. Vanwege Corona zijn alle 

studiedagen via Teams gehouden.  

De directeur, intern begeleider en de coördinatoren hebben, met ondersteuning van BMC, 

studiedagen georganiseerd met als doel de kwaliteit van het pedagogisch-didactisch 

handelen in de school te verbeteren.  
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Doel was om het handelen van leerkrachten te verbeteren en om een meer doorgaande lijn 

in school te creëren in de manier waarop leerkrachten onderwijs geven.  

De ontwikkeling was met name gericht op het vakgebied rekenen.  

Uit een analyse van de midden-toetsen van CITO hebben we geconcludeerd dat de 

eerstvolgende prioriteit het verbeteren van het spellingsonderwijs zou moeten zijn. Vanaf april 

2021 zijn we daar dan ook daadwerkelijk mee gestart.  

 

Coaching 

Er zijn diverse collega’s die een individueel coachtraject hebben gehad. Die trajecten waren 

zowel gericht op de persoonlijke ontwikkeling als op het (verder) ontwikkelen van 

vaardigheden. De coaching is zowel gericht op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden 

als op het zo hoog mogelijk welbevinden van de deelnemende personeelsleden.  

 

Ziekteverzuim 

 

2021 (vanaf augustus)   8,23 % 

2022 (tot juni) 13,57 % 

 

In 2021 hadden we te maken met een hoog verzuimpercentage vanaf november (15%).  

Fysieke klachten en Corona waren de veroorzakers van verzuim.  

 

In 2022 hadden we naast langdurig verzuim vooral Corona gerelateerd verzuim. Wederom 

kregen meerdere medewerkers te maken met een operaties. Twee medewerkers kregen te 

maken met een ernstig zieke partner waardoor ze voor langere tijd uitvielen. 
Er is nauwelijks sprake geweest van kort verzuim. 

 

Er is in schooljaar 2021-2022 geen sprake geweest van werkgerelateerd verzuim.  
We hebben ondanks het hoge verzuimpercentage nauwelijks groepen naar huis hoeven te 

sturen doordat we bij afwezigheid van leerkrachten onderwijsassistenten hebben ingezet. 

 

Vertrouwenspersonen 

Aan het begin van het jaar hebben de vertrouwenspersonen zich voorgesteld in de groepen 

vanaf groep 4. Het plan is, om volgend jaar ook de onderbouwgroepen in het voorstelrondje 

mee te nemen. 

Gedurende het jaar zijn er een paar collega’s geweest met vragen m.b.t. wat zij in hun klas 

met een leerling zagen of hoorden. Zij zijn met een enkele tips verder geholpen. Eén situatie is 

wat langer onder de aandacht van de vertrouwenspersoon gebleven. De leerkracht en de 

vertrouwenspersoon zijn samen in gesprek gegaan met ouders en hebben deze situatie over 

een langere periode met aandacht gevolgd. 

 


