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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

Het kindcentrum is in december gebruik klaar gemaakt. Vanaf januari werkt een
leerkracht samen met een onderwijsassistent aan de concrete invulling van het Leerplein
en samenwerking met de peuterspeelzaal, BSO en KDV.

Binnen de onderbouw zijn de rekenlijnen besproken en neergezet binnen de bestaande
methodieken. Alle drie de kleutergroepen werken nu conform de gemaakte afspraken.

Onze Eco is op bezoek geweest bij een basisschool, die het Engels als tweede taal aan
het opzetten is, om te kijken wat interessant zou kunnen zijn om het Engels bij onze
school verder te ontwikkelen

Groepen 11 groepen

Functies [namen / taken] Directeur, Maarten Tromp 
adjunct directeur, Anita Campfens 
Onderbouwcoördinator, Safia Mooi 
Bovenbouwcoördinator, Anita Campfens 
Intern begeleider, Anja Siecker 
ICT, Ilona Hartjes en Debby Putters 
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

Opbrengsten [beleidsvoornemens] Rekenen in onderbouw wordt adv de toetsen van vorig jaar
geanalyseerd op hiaten. Rekencoördinator gaat aan de
slag.
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Leerlingenaantallen per 1 oktober Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal

25 41 30 28 41 30 29 36 260

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

Kwantitatieve gegevens personeel Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Aantal medewerkers OP 20 (4 mannen en 16 vrouwen) Alle gesprekken met de collega's hebben plaats gevonden. De gesprekken zijn verdeeld
over de coördinatoren en de directie van de school. De gesprekken zijn goed en plezierig
verlopen. De cyclus van 4 jaar wordt door ons qua functioneringsgesprekken veranderd
in jaarlijkse gesprekken voor alle medewerkers. De BHV ers hebben hun jaarlijkse
nascholing gevolgd.

Aantal medewerkers OOP 6 (3 mannen en 3 vrouwen)

Aantal uitstromers 0

Aantal nieuwkomers 2

Aantal BHV-ers 7

Aantal geplande FG's 18 Aantal uitgevoerde FG's

Aantal geplande BG's 3 Aantal uitgevoerde BG's

Aantal geplande POP's 20 Aantal uitgevoerde POP's
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Gekozen aandachtspunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Aandachtspunt Omvang

KD1 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

KD2 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

KD3 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

KD4 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

KD5 Aandachtspunten
Schoolbeschrijving

Ontwikkelen van de school tot een kindcentra 0-13 klein

KD6 Aandachtspunten
Schoolbeschrijving

Ontwikkelen Leerplein 0-6 klein

KD7 Aandachtspunten
Schoolbeschrijving

Het doorontwikkelen van leergesprekken, kind-ouder-leerkracht adv een portfolio klein

KD8 Resultaten Bij de resultaten willen wij de potfolio's een grote rol laten spelen vanaf gr 1 klein

KD9 Samenwerking De school realiseert een doorgaande leerlijn (voorschoolse voorziening – school) klein
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Uitwerking KD1: 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.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
naar volgend jaar

Thema Streefbeeld De Vreedzame school is een duidelijk ankerpunt in ons onderwijs op de Dijk. Het stelt
ons in staat om ondernemerschap op een goede manier naar buiten te doen komen. De
afsluiting van de kinderboekenweek werd in het nabij gelegen winkelcentrum gedaan.
Hier werd de school gepromoot met door ll zelf georganiseerde activiteiten zoals dans,
verkoop soep, een boekenkraam voor…boeken en natuurlijk de gemaakte werkstukken
tentoon gesteld. De activiteiten ,zoals de bollenverkoop door groep 8, richting
zorgcentrum om de kerststukjes te maken samen met de bewoners is inmiddels één van
de vaste onderdelen van burgerschap

Plan periode wk

Uitwerking KD2: Onze organisatie versterkt de school; Samenwerken waar
mogelijk binnen Meerwerf. Gericht op ontwikkeling dmv scholing, gericht op
ontwikkelpunten, trends die spelen binnen het onderwijs

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
naar volgend jaar

Thema Streefbeeld Er is nog weinig beweging in dit streefbeeld.

Plan periode wk

Uitwerking KD3: 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

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

naar volgend jaar

Thema Streefbeeld De VS werkt uitstekend en in elke groep worden ll in verschillende niveaus in gedeeld.

Plan periode wk

Uitwerking KD4: 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.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
naar volgend jaar

Thema Streefbeeld Samen met SKDH werken wij aan Kindcentrum de Schooten. van 0 tot 13 jaar in één
gebouw. Samenwerking momenten worden uitgewerkt om zo een geheel te vormen met
gelijk gestemde ideeën. Daarnaast zoekt de school de verbinding met het naast gelegen
winkelcentrum. Het zorgcentrum de Golfstroom wordt al jaren door onze ll bezocht, van
voorlezen, helpen bij de bingo tot pannen koekenbakken.

Plan periode wk
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Uitwerking KD5: Ontwikkelen van de school tot een kindcentra 0-13 Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Thema Aandachtspunten Schoolbeschrijving Na een flinke verbouwing is de school rijp om een kindcentra 0-13 te starten. In januari
werden de eerste stappen gezet om deze ontwikkeling ook inhoudelijk gestalte te geven.
De Namen: BSO wordt Dijkwachters, KDV Dijkbouwers, Peuterspeelzaal Dijkklimmers,
basisschool de Dijk. De totale naam wordt Kindcentrum de Schooten. Iedereen kan zich
bij ons melden om aanmelden. De acties zijn vertraagd op het bestuurlijk niveau. Op
school niveau zijn er reeds overlegmomenten tussen de leidsters van de peuterspeelzaal
en de onderbouwleerkrachten. De onderbouwcoördinator heeft overleg met de
coördinator van de SKDH.

Resultaatgebied De samenwerking tussen SKDH is gestart

Gewenste situatie (doel) Binnen dit jaar afspraken en tijdspad over de
samensmelting van de twee organisaties tot een
kindcentrum 0-13

Activiteiten (hoe) Bijeenkomste leidinggevende om een jaarplan op te zetten.
Op de werkvloer bijeenkomsten om de praktische zaken te
bespreken adv een krachtige korte visie

Betrokkenen (wie) skdh en de dijk

Plan periode wk

Uitwerking KD6: Ontwikkelen Leerplein 0-6 Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Thema Aandachtspunten Schoolbeschrijving Dit proces is opgestart en kinderen van de peuterspeelzaal draaien nu mee op het
Leerplein.Plan periode wk

Uitwerking KD7: Het doorontwikkelen van leergesprekken, kind-ouder-leerkracht
adv een portfolio

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
afgerond

Thema Aandachtspunten Schoolbeschrijving Voor het tweede jaar zijn de portfolio gesprekken tot onze tevredenheid gehouden.
Ouders moeten wel wennen aan het feit dat de kinderen vertellen en de leerkracht
afzijdig is. Daar waar specifiek zaken gemeld moeten worden, gebeurt dat eerder en
worden ouders daarvoor uitgenodigd.

Plan periode wk

Uitwerking KD8: Bij de resultaten willen wij de potfolio's een grote rol laten spelen
vanaf gr 1

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
afgerond

Thema Resultaten

Plan periode wk
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Uitwerking KD9: De school realiseert een doorgaande leerlijn (voorschoolse
voorziening – school)

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
naar volgend jaar

Thema Samenwerking Onze onderbouw van de groepen 1 2 werken dit jaar met inzichtelijk als instrument om
de leerlijnen per kind te volgen. De cursus die hiervoor gevolgd is werd ook bijgewoond
door de medewerker van de peuterspeelzaal en de verwachting is dan ook dat dit vanaf
twee jaar wordt ingezet. Zo is de doorgaande lijn geborgd.

Plan periode wk
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Geplande zelfevaluaties Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten Wmk "staat" in de school en 5 maal per jaar worden onderdelen bevraagd en van daaruit
besproken in het team. Waar nodig wordt actie gepleegd.

quickscans volgens WMK Debby Putters gehele jaar door 0

Geplande vragenlijsten Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten

veiligheid ll Debby Putters april 2020 0
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Overige zaken Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Huisvesting afronden van de verbouw tot Kindcentrum Na en tijdens de verbouw heeft het team met regelmaat de handen uit de mouwen
gestoken. Hierdoor kon alles snel en vlot verlopen zonder het onderwijs te verstoren. De
klusploeg heeft een grote schilder klus opgepakt zodat de hele school er weer fris uitziet.
Op 27 februari is er voor de ouders een themadag "kindcentrum' gehouden. De officiiel
opening zou op 23 april plaatsvinden maar is vanwege de Corona afgelast en zal in het
nieuwe schooljaar samen met ons 25 jarig bestaan worden gevierd.

TSO-BSO Lunchouders, Naschoolse activiteiten met partners Dit jaar voor het eerst een continurooster waarbij de lunchouders als vrijwilligers(met
vergoeding) ervoor zorgden dat de leerkracht een half uur pauze kon houden!

Sponsoring Er zullen dit jaar door gr 8 activiteiten worden ontplooid om
geld te verdienen om in het Zorgcentrum actief te kunnen
zijn met het verbinden van onze school met dit zorgcentrum

MR De MR heeft een vergaderschema opgesteld en komt
komend jaar 5 x bijeen.

De Mr is 5 maal bijeen geweest. Onze MR is actief naar de GMR en laat zo haar stem
duidelijk klinken inzake die van belang zijn. Bv de begroting, Personeelsbeleid en
transparantie van de organisatie.

Overig Ontwikkelen van de samenwerking met SKDH om samen
de toekomst in te gaan met één leiding

Tot aan december is er elke drie weken vergadert met leidinggevende van SKDH. Door
het vertrek van een van deze leidinggevende is dit overleg stil komen te liggen en is er
alleen overleg tussen de leerkrachten en SKDH medewerkers van de Peuterspeelzaal
en hun leidinggevende.

Bijlagen

Naam Bestand

Nascholing 2019-2020 _Nascholingsplan_2019-2020.docx
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