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JAARPLAN 2020 - 2021 JAARVERSLAG 2020 - 2021

School Meerwerf basisschool de Dijk School Meerwerf basisschool de Dijk

Datum Datum

Inleiding Inleiding

Streefbeelden Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1. toekomst gericht onderwijs; Wij laten de kinderen op onze school kennismaken met
ondernemerschap en burgerschap met behulp van ondernemend/onderzoekend leren.
Zowel binnen als buiten de school.

2. Onze organisatie versterkt de school; Samenwerken waar mogelijk binnen Meerwerf.
Gericht op ontwikkeling dmv scholing, gericht op ontwikkelpunten, trends die spelen
binnen het onderwijs

3. Leerlingen ontwikkelen zich vanuit hun talenten tot wereldburgers; Meervoudige
intelligenties zijn zichtbaar in de groep. De Vreedzame School is de rode draad in onze
school en stimuleert sociaal gedrag, authenticiteit, zelfkennis en een veilig schoolklimaat

4. Werken bij Meerwerf de Dijk verrijkt je; Het organiseren van collegiale middagen, op
bezoek bij elkaar, gebruik maken van (elkaars) specialismen. Stagiaires worden
uitgenodigd om deel te nemen aan de stimulerende leeromgeving. Diversiteit en
ontwikkeling wordt gestimuleerd

5. Samen met en in Den Helder; De Dijk werkt actief samen met verschillende partners
in de wijk en werkt daarmee aan de ontwikkeling van de leerlingen van 0-13 jaar en de
daarbij behorende onderwijskundige doelen.
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School & omgeving Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Formatieve inzet directie, Zorg en
begeleiding leraren

directie 1,4 
IB 0,6 
begeleiding leraren 0,4

Groepen 11 groepen en het leerplein waar kinderen vanuit de
Peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en de drie andere
kleutergroepen "spelend leren" voor één a twee dagen in
de week.

Functies [namen / taken] Directeur, Maarten Tromp 
adjunct directeur, Anita Campfens 
Onderbouwcoördinator, Safia Mooi 
Bovenbouwcoördinator, Nicole Gouverneur 
Intern begeleider, Anja Siecker 
ICT, Ilona Hartjes en Debby Putters 
Reco Nicole Gouverneur 
Leco, Simone Woort. 
Eco Rene Hamstra 
Overige taken staan en vallen onder Taakbeleid

Twee sterke kanten Pedagogisch Klimaat 
kindcentrum 1-13

Twee zwakke kanten ruimte 
0-6 ontwikkelingen volgen.

Twee kansen Kindcentrum ontwikkelen vanuit praktijk 
Tweetaligheid verder ontwikkelen!!

Twee bedreigingen Te groot worden waardoor intimiteit kan verdwijnen 
Zorg voor de ll in deze wijk waar een zichtbaar ander
publiek komt wonen
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Opbrengsten [beleidsvoornemens] In juni hebben wij evengoed de toetsen voor een groot deel
afgenomen ondanks de Corona periode. 
Daar waar wij dachten te zien dat er niet de beoogde
opbrengsten werden gehaald is er extra ingezet. 
Door de Coronasubsidie vanuit de regering hebben wij ook
extra tijd voor onderwijsassistenten kunnen inzetten, tm
Januari, die met ll aan de slag gaan om de gewenste
opbrengsten te bewerkstelligen.
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Leerlingenaantallen per 1 oktober Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal

19 45 37 27 26 42 31 29 256

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

Het aantal leerlingen op 1 oktober strookt niet met onze prognose. Er was ingecalculeerd
dat een grote groep 8 van 38 ll zou vertrekken. Met 50 rondleidingen in afgelopen
schooljaar zag het er goed uit. 
Vlak voor de vakantie zag het er dan ook naar uit dat wij de prognose van 265 ll op 1-10-
2020 nagenoeg zouden behalen. Echter in de vakantie en in de eerste week werden wij
geconfronteerd met 5 onverwachte verhuizingen en daarnaast nog twee
verwijzingen(zelfs op 1 oktober plaatste de Kompas school nog een ll van ons) waardoor
wij uitkwamen op de 256 ipv de 263 ll

Kwantitatieve gegevens personeel Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Aantal medewerkers OP 21 (3 mannen en 18 vrouwen)

Aantal medewerkers OOP 8 (5 mannen en 3 vrouwen)

Aantal uitstromers 0

Aantal nieuwkomers 0

Aantal BHV-ers 8

Aantal geplande FG's 18 Aantal uitgevoerde FG's

Aantal geplande BG's 4 Aantal uitgevoerde BG's

Aantal geplande POP's 21 Aantal uitgevoerde POP's
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Gekozen aandachtspunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Aandachtspunt Omvang

GD1 Beleidsplan 2018-
2022: Toekomstgericht
onderwijs

Iedere school heeft de Meerwerf visie op toekomstgericht onderwijs vertaald in concrete acties in het
schoolplan

groot

KD1 Beleidsplan 2018-
2022: Brede vorming
van de kinderen

(K3) Elke school heeft zijn visie op leren beschreven en werkt er aan dat deze zichtbaar en herkenbaar is in de
school.

klein

KD2 Beleidsplan 2018-
2022: Brede vorming
van de kinderen

(K2) De onderzoekende houding is onderdeel van de competenties van de leerkracht bij Meerwerf. klein

KD3 Streefbeeld toekomst gericht onderwijs; Wij laten de kinderen op onze school kennismaken met ondernemerschap en
burgerschap met behulp van ondernemend/onderzoekend leren. Zowel binnen als buiten de school.

klein

KD4 Streefbeeld Onze organisatie versterkt de school; Samenwerken waar mogelijk binnen Meerwerf. Gericht op ontwikkeling
dmv scholing, gericht op ontwikkelpunten, trends die spelen binnen het onderwijs

klein

KD5 Streefbeeld Leerlingen ontwikkelen zich vanuit hun talenten tot wereldburgers; Meervoudige intelligenties zijn zichtbaar in
de groep. De Vreedzame School is de rode draad in onze school en stimuleert sociaal gedrag, authenticiteit,
zelfkennis en een veilig schoolklimaat

klein

KD6 Streefbeeld Samen met en in Den Helder; De Dijk werkt actief samen met verschillende partners in de wijk en werkt
daarmee aan de ontwikkeling van de leerlingen van 0-13 jaar en de daarbij behorende onderwijskundige
doelen.

klein

KD7 Aandachtspunten
Schoolbeschrijving

Ontwikkelen van de school tot een kindcentra 0-13 klein

KD8 Aandachtspunten
Schoolbeschrijving

Ontwikkelen Leerplein 0-6 klein

KD9 Vakken, methodes en
toetsinstrumenten

Ontwikkeling en keuze in techniek methodiek klein

KD10 Samenwerking De school realiseert een doorgaande leerlijn (voorschoolse voorziening – school) klein

KD11 Samenwerking De school wisselt informatie uit met voorschoolse voorzieningen over leerlingen in achterstandsituaties klein
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Uitwerking GD1: Iedere school heeft de Meerwerf visie op toekomstgericht onderwijs vertaald in concrete acties in het schoolplan

Hoofdstuk / paragraaf Beleidsplan 2018-2022: Toekomstgericht onderwijs

Resultaatgebied Nieuwe rekenmethode implementeren. Methode is adaptief

Huidige situatie + aanleiding Vervanging en verder digitaliseren rekenen

Gewenste situatie (doel) LL het goede rendement dmv de adaptiviteit van de methode te laten behalen

Betrokkenen (wie) reken coördinator

Plan periode wk 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 en 49

Eigenaar (wie) Nicoel Gouverneur

Omschrijving kosten 10.000 euro

Meetbaar resultaat verbetering groeps resultaten

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) juni 2021

Borging (hoe) collegiale bezoeken, toetsing, bespreking, monitoring

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Het is voor de leerkrachten wel even wennen om zich te scholen in deze compleet digitale methode. De rekencoördinator heeft in het vorig schooljaar al aantal sessies met het
team doorlopen om zo goed mogelijk van start te gaan in het nieuwe schooljaar Na drie weken heeft de reco de groepen bezocht en waar nodig tips en trics meegegeven. Bij
sommige leerkrachten is na en aantal weken een tweede consult geweest. Deze methode is voor de plus kinderen zeer uitdagend door zijn adaptieve karakter. Bij onze M toets( dit
jaar voor het eerst afgenomen in november) zijn geen bijzonderheden opgevallen qua rekenen. De reco zal in januari 2021 nogmaals een rekenspecialist van Malmberg uitnodigen
om te verdiepen in de methode en zo de leerkrachten (waarschijnlijk) nog meer mogelijkheden te laten zien.
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Uitwerking KD1: (K3) Elke school heeft zijn visie op leren beschreven en werkt er aan dat deze zichtbaar en herkenbaar is in de school.

Hoofdstuk / paragraaf Beleidsplan 2018-2022: Brede vorming van de kinderen

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

In het schoolplan is onze visie op leren beschreven.

Uitwerking KD2: (K2) De onderzoekende houding is onderdeel van de competenties van de leerkracht bij Meerwerf.

Hoofdstuk / paragraaf Beleidsplan 2018-2022: Brede vorming van de kinderen

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Middels eigen studie, teamstudiedagen en Meerwerf studiedag worden de competenties van de leerkrachten bijgehouden. Zie ook nascholingsplan 20/21

Uitwerking KD3: toekomst gericht onderwijs; Wij laten de kinderen op onze school kennismaken met ondernemerschap en burgerschap met behulp van
ondernemend/onderzoekend leren. Zowel binnen als buiten de school.

Hoofdstuk / paragraaf Streefbeeld

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

De school werkt met de Vreedzame school waarin burgerschap een topic is. De samenwerking met het zorgcentrum de Golfstroom is hier een uitvloeisel van. Ondernemerschap
zit bijna in het DNA van de Dijk. Kinderen wordt geleerd om een product te maken. De samenwerking met het zorgcentrum de Golfstroom is hier een uitvloeisel van. Ook het naast
gelegen winkelcentrum speelt hier een rol in. Spelend leren, lerend spelen, onderzoekend leren, ondernemend leren zijn vormen die door de school heen te zien zijn.

Uitwerking KD4: Onze organisatie versterkt de school; Samenwerken waar mogelijk binnen Meerwerf. Gericht op ontwikkeling dmv scholing, gericht op
ontwikkelpunten, trends die spelen binnen het onderwijs

Hoofdstuk / paragraaf Streefbeeld

Plan periode wk
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Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Er zijn voorzichtige bewegingen maar komt niet echt van de grond 20/10/20

Uitwerking KD5: Leerlingen ontwikkelen zich vanuit hun talenten tot wereldburgers; Meervoudige intelligenties zijn zichtbaar in de groep. De Vreedzame School is de
rode draad in onze school en stimuleert sociaal gedrag, authenticiteit, zelfkennis en een veilig schoolklimaat

Hoofdstuk / paragraaf Streefbeeld

Resultaatgebied dmv leerstrategieen komen tot de meervoudige intelligentie

Gewenste situatie (doel) Zichtbaar gebruik van de leer strategieën waardoor de metacognitieve vaardigheden ontwikkelen

Activiteiten (hoe) studiedagen en persoonlijke contacten

Betrokkenen (wie) team en bureau leerstrategien.nl

Plan periode wk 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 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, 26, 27, 28, 29 en 30

Eigenaar (wie) MT

Omschrijving kosten 7800 euro

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Meervoudige intelligenties Howard Gardner heeft acht verschillende manieren beschreven waarop je intelligent kan zijn.

verbaal/linguïstische intelligentie: intelligent met taal. logisch/mathematische intelligentie: intelligent met rekenen. visueel/ruimtelijke intelligentie: intelligent met zien.
muzikaal/ritmische intelligentie: intelligent met muziek. lichamelijke/kinesthetische intelligentie: intelligent met bewegen. interpersoonlijke intelligentie: intelligent met betrekking tot
mensen. intrapersoonlijke intelligentie: intelligent met betrekking tot jezelf. natuurgerichte intelligentie: intelligent met betrekking tot de natuur. Binnen het onderwijs worden de
meervoudige intelligenties ingezet om adaptief onderwijs vorm te geven en om meer te differentiëren.

Er is internationaal kritiek geleverd op de theorie van Gardner. Niet om de indeling an sich, maar om het aansluiten in het onderwijs op de verschillende manieren van intelligent
zijn. Het wordt gezien als veelvoorkomende neuromythe. Jelle Jolles e.a.1 schrijven hierover: 'Bijna alle leraren (96 %) die in het onderzoek betrokken waren, dachten dat de
leerprestaties van kinderen zouden verbeteren als de leerlingen worden onderwezen in de leerstijl van hun voorkeur. Dit is echter niet juist. Wat wel klopt, is dat visuele, auditieve
en kinesthetische informatie in verschillende delen van het brein wordt verwerkt. Echter, deze structuren zijn allemaal met elkaar verbonden. Informatie vanuit verschillende
sensorische modaliteiten wordt continu met elkaar uitgewisseld. Daarom is het incorrect om aan te nemen dat slechts één sensorische modaliteit betrokken is bij de
informatieverwerking. Nog sterker: het is aannemelijk dat de ontwikkeling erbij gebaat is dat alle sensorische modaliteiten worden gestimuleerd.'
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Uitwerking KD6: Samen met en in Den Helder; De Dijk werkt actief samen met verschillende partners in de wijk en werkt daarmee aan de ontwikkeling van de leerlingen
van 0-13 jaar en de daarbij behorende onderwijskundige doelen.

Hoofdstuk / paragraaf Streefbeeld

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Gelijk in begin schooljaar zijn er groepsbezoeken gedaan om te kijken hoe het liep en/of ondersteuning te geven. Vanuit deze bezoeken is een expert nogmaals uitgenodigd om de
mogelijkheden van deze uitgebreide digitale methode uit te diepen

Uitwerking KD7: Ontwikkelen van de school tot een kindcentra 0-13

Hoofdstuk / paragraaf Aandachtspunten Schoolbeschrijving

Resultaatgebied eenduidig en herkenbaar pedagogisch klimaat

Gewenste situatie (doel) Een pedagogische rode draad door het kind centra

Activiteiten (hoe) De Vreedzame school uitbreiden met de Peuterspeelzaal en eventueel al het Dag verblijf en de BSO Op 27 januari 2021
is er een studiedag met alle betrokken om elkaar te informeren en het PVA te bespreken/bediscussiëren

Betrokkenen (wie) skdh en de dijk

Plan periode wk 37, 38, 39, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 en 17

Eigenaar (wie) MT

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Van bovenaf nog steeds geen stappen tot formalisering waardoor stagnatie ontstaat in het ontwikkelen. Op de werkvloer gaat het proces voortvarend. 27 januari is er een
studiedag om elkaar te infomeren en kennis te nemen van elkaars werkwijze. Tevens plan "Kindcentrum de Schooten" wordt op deze dag aangevuld met opmerkingen vanuit het
team. Begin februari wordt dit plan aan de bestuurders uitgedeeld. De toekomst staat ook in dit plan wat uiteindelijk overgaat in een gezamenlijk schoolplan in 2024. De schoolgids
zal per 1 augustus samen worden gemaakt.
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Uitwerking KD8: Ontwikkelen Leerplein 0-6

Hoofdstuk / paragraaf Aandachtspunten Schoolbeschrijving

Resultaatgebied kind/leerling volg systeem invoeren(Inzichtelijk) en uitwisselen peuters en kleuters

Gewenste situatie (doel) Inzichtelijk is ons lvs instrument en doorgaande lijn wordt zichtbaar

Activiteiten (hoe) Cursus, collegiale consultatie, peuters 3,5 jaar of ouder bij ons al voorzichtig meedraaien. Peuters even terug voor het
gevoel

Betrokkenen (wie) de dijk en skdh

Plan periode wk 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 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, 26, 27, 28, 29 en 30

Eigenaar (wie) MT

Omschrijving kosten 500 ekuro

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Het uitwisselen van de peuters naar het Leerplein is zeer snel een succes geworden. Positiviteit bij alle betrokkenen. Vanaf december 2020 worden ook de 3,5 jarigen van het KDV
ingepland op het Leerplein. Het terug uitwisselen wordt besproken of dit wel een welkome aanvulling is. dec 2020.

Uitwerking KD9: Ontwikkeling en keuze in techniek methodiek

Hoofdstuk / paragraaf Vakken, methodes en toetsinstrumenten

Resultaatgebied De stand van zaken rondom techniek in de school

Gewenste situatie (doel) Kijken naar een voldoende aanbod

Activiteiten (hoe) Inventariseren in de groepen wat en hoe techniek wordt ingezet

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk 49, 50, 2 en 3

Eigenaar (wie) team

Omschrijving kosten 2000 euro
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Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Na inventarisatie is het volgenden zichtbaar Groep 5, 6, 7, 8: lessen Argus Clou + technische opdracht expressie + rekenmethode de lessen meet- en meetkunde. naschoolse
techniek activiteit Verzoek groep 5: Aanschaf Knex of Lego. Kleuters: werkbank op het leerplein. Techniek zit ook in kleuterplein en inzichtelijk (drijven, zinken). Magneten is er als
materiaal om ontdekkend te leren. Bij bouwen/ kleien worden tips gegeven. Groepen 3: Genoeg bouwmateriaal aanwezig. Er zitten wel lessen in veilig leren lezen waar we eens
stukje techniek aan koppelen (bijv. magneten en statische elektriciteit) Groep 4: Genoeg bouwmateriaal aanwezig. Argus clou: natuur en techniek. Algemeen: zorg dat je bij je
expressie ook techniekopdrachten toevoegt.

Aan de hand van de de inventarisatie wordt bekeken door het team wat wij mogelijk missen.(dec 2020) besloten wordt om een project techniek in maart te doen plaatsvinden.

Uitwerking KD10: De school realiseert een doorgaande leerlijn (voorschoolse voorziening – school)

Hoofdstuk / paragraaf Samenwerking

Resultaatgebied kind/leerling volg systeem invoeren(Inzichtelijk) en uitwisselen peuters en kleuters

Gewenste situatie (doel) Inzichtelijk is ons instrument en doorgaande lijn wordt zichtbaar

Activiteiten (hoe) gezamenlijke cursus en invoeren bij de PSL zodat het in 21-22 ingezet kan worden

Betrokkenen (wie) skdh en de dijk

Plan periode wk 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25 en 26

Eigenaar (wie) MT en OB coordinator

Omschrijving kosten 500 euro

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Zie voorgaande verslagen

Uitwerking KD11: De school wisselt informatie uit met voorschoolse voorzieningen over leerlingen in achterstandsituaties

Hoofdstuk / paragraaf Samenwerking

Gerelateerde verbeterpunten

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Zie vorige verslagen De IB er is de spin in het web. Deze bespreekt leerlingen vanuit de peuterspeelzaal met de PM van deze groep. De bevindingen worden in het overleg met IB
en directeur besproken. IB deelt dit ook met de leerkracht waar de leerling in de groep komt.
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Te volgen scholing Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Aanbieder Kosten Door het Corona gebeuren hebben wij ervoor gekozen om de studiedagen in 2021 niet
op te nemen maar te gebruiken om de school open te houden zonder deze
onderbrekingen en echt alleen te gaan voor het onderwijskundige proces.

zie scholingsplan

Geplande vragenlijsten Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten Volgens planning verlopen. Zie WMK

WMK vragen lijsten. zie voor verdere info het WMK team

Algemene werkzaamheden Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten Het Kindcentrum is steeds meer in de rol gekomen zoals wij denken dat het moet. De
samenwerking op de "vloer" is ondanks de coroana prima. Er zijn naast de losse
contacten ook overleg momenten met de onderbouw waarin gewerkt wordt naar de
doorgaande lijn vanaf twee jaar bij de PSL. Het Kinderdagverblijf wordt ondertussen ook
meegenomen in dit gedachtegoed zodat thema's bv de boerderij van 0-6 jaar in dezelfde
periode bij alle groepen zichtbaar is.

Het completeren van het Kind centrum en haar omgeving
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Overige zaken Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Huisvesting Het leerplein zit in de afbouwfase en zit er super goed uit! Het Leerplein is klaar en ziet er TOP uit. Kinderen gaan graag heen, collega's en ouders
zijn heel enthousiast. SKDH kan met toezicht gebruik maken van het plein. Naschoolse
activiteiten oa koken vinden ook plaats op het leerplein.

TSO-BSO Leerkracht Kim overlegt met Elian van de Peuterspeelzaal
over alles wat er speelt en hoe de samenwerking op de
vloer optimaal kan zijn. Middels notulen houden ze ons op
de hoogte. Helaas is er nog niet geformaliseerd en
stagneren de initiatieven voor een goede doorgroei.

De BSO wordt goed en druk bezocht. Wij hebben bij SKDH aangedrongen op een beter
beleid voor personeel zodat er minder wisselingen zijn. Ouders en wij ervaren dat als
zeer plezierig en werkt veel beter.

MR De Mr heeft een activiteitenplan gemaakt waarin doelen zijn
gesteld die zij wil behalen: "De MR zet zich in voor een
goede communicatie met zowel directie als de achterban
om om de belangen van leerlingen, ouders en personeel te
behartigen. In dit document leest u hoe de MR van de Dijk
dit bewerkstelligt."

De Mr is actief en heeft voor zicht zelf een werkplan gemaakt. De GMR is vorig
schooljaar leeggelopen en dit jaar moet er een nieuwe goep leden opstaan. Tot dusver(
mei) lukt dit maar matig.

Overig De Corona houdt het onderwijs in haar greep. Op dit
moment 20/10 zijn alleen de leerkrachten in school om nog
les te geven. Wij zijn bang dat dit gaat duren tm februari.
Het gemis aan de normale contacten is een groot gemis en
brengt de driehoek "school-kind-ouder" in gevaar met alle
consequenties van dien. In januari zijn wij weer dicht voor
minimaal drie weken en zijn wij verplicht naast thuis
onderwijs ook de opvang te regelen. Wij zetten hier
leerkrachten voor in zodat het opvang plus wordt en
kinderen ook nog wat instructie kunnen krijgen.

Ondanks de Corona weten wij ons staande te houden al is het niet zoals wij/ik denk dat
een school moet draaien. Alle ouders buiten, bijna alle activiteiten moet afgezegd of
geminimaliseerd worden, veel verzuim onder kinderen, veel testen van leerkrachten.
Doordat na februari ook kinderen corona bleken te hebben en met regelmaat positief
testte zijn er een aantal groepen in Quarantaine geplaatst en overgeschakeld naar thuis
onderwijs
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O P E N B A A R   B A S I S O N D E R W I J S    D E N   H E L D E R 

 
 

NASCHOLINGSPLAN VAN:   De Dijk 
 
 

voor het schooljaar 2020-2021 
 
 
 
 0 Evaluatie van de uitvoering van het vorige nascholingsplan leverde de volgende           

gegevens op: 
 
ALS SUCCESVOL IS ERVAREN: 

 
○ WMK (5 studiemiddagen) 
○ Triade activiteiten 
○ BHV cursus voor betrokkenen 
○ Coaching bewegingsonderwijs 
○  ICT 
○ Collegiale consultatie betreffende pedagogische en didactische zaken 
○ Executieve functies 
○ Teambuilding 
○  Individuele keuzes van leerkrachten/directies eventueel in samenwerking 
             andere (Meerwerf) scholen. Zie lijst 
○ Leergesprekken en portfolio 
○ Rekenonderwijs onderbouw gr 1/2 structureren 
○ Ontwikkelen speel-leerplein. 
■  
ALS MINDER/ NIET SUCCESVOL IS ERVAREN: 

Geen. 
EVALUATIE LEVERT TEN OPZICHTE VAN HET VORIGE SCHOLINGSPLAN IN         
HOOFDLIJNEN DE VOLGENDE AANPASSINGEN OP: 

-  
 
Meerjaren-nascholingsbeleid: 
 
1. De komende vier schooljaren wil ons schoolteam zich scholen op de volgende            

hoofdthema's van het onderwijs aan onze school (aankruisen): 
2.  

[x] A PEDAGOGISCH KLIMAAT 
[x] B DIDACTISCHE AANPAK 
[x] C ZORGKLIMAAT 
[x] D ORGANISATIE, LEIDING & STRUCTUUR 
[x] E TEAMFUNCTIONEREN & -KLIMAAT 
[x] F PR & OMGEVINGSBELEID 
[x] G KWALITEITSBELEID 
[x] H IDENTITEIT 
x[] I DE WERELD VAN ICT 



 
2. We zijn van plan om bovenvermelde scholing aspecten als volgt over de komende             

vier schooljaren te verdelen (omcirkelen): 
 

Schooljaar 2020 / 2021 : A,B,C, D, E,F,G , I en J 
Schooljaar 2021 / 2022  : A,B,C, D, E,F,G , I en J 
Schooljaar 2022 / 2023 : A,B,C, D, E,F,G , I en J 
Schooljaar 2023 / 2024 : A,B,C, D, E,F,G , I en J 
 

 
8 Nascholingsbeleid in dit schooljaar: 
 

De bij vraag 2 voor het komende schooljaar vermelde scholingskeuzes vertalen we in             
de volgende concrete scholingsdoelen: 
 
 
1. WMK (5 studiemiddagen) 
2. Triade activiteiten 
3. BHV cursus voor betrokkenen 
4. Coaching bewegingsonderwijs 
5.  ICT 
6. Collegiale consultatie betreffende pedagogische en didactische zaken olv de         

coördinatoren 
7. Executieve functies (onderbouw) 
8. Teambuilding 
9. Tweemaal een tweedaagse directeur 
10.  Individuele keuzes van leerkrachten/directies eventueel in samenwerking 

             andere (Meerwerf) scholen. Zie lijst 
11. Leergesprekken/portfolio/eigenaarschap/zelfstandig werken 
12.  Rekenonderwijs adv de trendanalyse per groep oppakken 
13. Tweetaligheid  
14.  Werken in een Kindcentrum 

 
 

 
  

 
 
 4 De bij vraag 3 vermelde scholingsdoelen leiden dit schooljaar tot de volgende            

binnen het schoolteam afgesproken concrete scholingsactiviteiten: 
 

 

nr: activiteit:  deelnemer  scholing door: kosten: 
 

1 WMK team zelfstandig €         0,00 

2 Triade activiteiten team Triade €        500 



3 BHV 5 teamleden VSK bovenschool
s 

4 Coaching bew.onderw lkr LB  Sportservice €   6000,00 

5  ICT  team zelfstandig €         0,00 

6 Collegiale onderst. team onderling €         0,00 

7 Executieve functies  team  IB en dir  €   1500,00 
 

8 Teambuilding  team  Teamleden €   800,00 
 

9 2 daagse (2X)  directeur AD/Surplus  €  1000,00 
 

10 Individuele keuzes/w.o. 
ademsessie 

leerkr/directie -----------    € 2000,00 

11 Leergesprekken en portfolio team  Zelfstandig olv IB      €0,00 

12 Rekenonderwijs  gr 4-8  olv RECO. €  0,00 
 

13 Tweetaligheid  team olv ECO       € 1000,00 

14 Werken in een Kindcentrum team en skdh ?? €1000,00 

 
  
 
 5 Met de volgende teamleden zijn voor dit schooljaar om de aangegeven reden geen 

scholingsafspraken gemaakt: 
Geen 

 
 
 
 6 Onze scholingsplannen leiden tot de volgende financiële situatie met betrekking tot           

het schoolgebonden nascholingsbudget: 
 
inkomsten:  
 

saldo aanvang schooljaar € onbekend   
 

budget dit schooljaar  €              € 12.000   
 

 
totaal   €     €12.000  1

1 Beide bedragen dienen gelijk te zijn 



 
uitgaven: 

 
scholingskosten dit schooljaar             € - €13.300  

 
 

saldo   €    €1300  
 

totaal 1   € neg €1300 door onbekend aanvang saldo 2

 

 

 7 Op de volgende wijze zal tegen het einde van dit schooljaar de uitvoering van dit               
scholingsplan worden geëvalueerd: 

 
[+] DIRECTIENIVEAU 

Op basis van observatie en individueel overleg 
[+] NIVEAU SCHOOLTEAM  

Tijdens plenaire teamvergadering 
[  ] BOUWNIVEAU 

Tijdens bouwoverleg in aanwezigheid van directeur 
[+] INDIVIDUEEL NIVEAU 

Tijdens functioneringsgesprek 
[  ] INDIVIDUEEL NIVEAU 

Tijdens individuele contacten, anders dan bedoeld onder c 
[  ] ANDERS, namelijk: met OBD in verband met Vreedzame school. 

 
 
 
 
8 Ondertekening: 

 
 

plaats/datum   
 
 

namens personeelsgeleding mr   
 
 

namens oudergeleding mr   
 
 

directeur   
 
 
 
 

Toelichting: 
 

[ ] : Aankruisen indien van toepassing: 
 

[  ] = niet van toepassing 
[X] = wel van toepassing 

2 



 
 
 
 
 
Graag invullen voor 15 juni 
Nascholing Schema 2020-2021 
 
Teamscholing zal bestaan uit een WMK en werk studiedag DGO. Zie ook nascholingsplan/ 
jaarplanning. 
Persoonlijke scholing kan (na overleg) bestaan uit: 
 
Onderdeel namen opmerkingen 
Coöperatieve werkvormen   
   
Vreedzame school   
   
VNL    
   
WO werken met Argus 
clou/vraaggestuurd leren 

  

   
ICT   
   
Engels   
   
Spel in gr 1 / 2   
   
Sprongen Vooruit gr 1/2   
   
Woordenschat   
   
Speel leerplein ontwikkelen   
   
Volgsysteem 2-6   
Fonemisch bewustzijn   
Middenmanagement   
   
Hoogbegaafdheid Denise OBD verdiepingscursus 

hoogbegaafdheid  
*3 bijeenkomsten:  
26 augustus 2020  
16 september 2020  
21 oktober 2020 

   
Hoogsensitiviteit Jacqueline  

Bezoekadres Heiligharn 424 

1785 SX Den Helder 

Postbus 238 

1780 AE Den Helder 

Telefoon 0223 660846 

E-mail obsdedijk@obs-de-dijk.nl 



 
 

   
Teken je gesprek Anja, Denise, Carina met budget vanuit ib-netwerk 
   
Kindertekeningen lezen en 
begrijpen 

Marieke, Kim en Amber is al gestart/toegankelijk 
sinds 6 mei 2020 

 
 

Bezoekadres Heiligharn 424 

1785 SX Den Helder 

Postbus 238 

1780 AE Den Helder 

Telefoon 0223 660846 

E-mail obsdedijk@obs-de-dijk.nl 


