
In 2022 is ieder kind gelukkig, positief, 

sociaal en bewust van zichzelf en de 

omgeving. Het kind beheerst de 

gewenste kennis en gebruikt deze om 

nieuwe kennis en vaardigheden op te 

doen. 



Open van 07.00 tot 
19.00 zonder 

onderbrekingen in 
ontwikkelingsaanbo

d

personele inzet 
op expertise 

Flexibele 
vakanties

Ontwikkelings
gericht zonder 

jaarklassen

Ontwikkelingsblokk
en in 5 gelijke 

dagen

Geen 
cijferrapport, 

maar 
ontwikkelingsgeric

ht 
leerlingvolgsystee

m

Personeel in 
clusters en 

flexibele schil



Prestatieindicatoren

 1. Tevredenheid

 2. Leerrendement

 3. Talenten herkennen

 4. Stabiele organisatie

 5. Doorleefde visie

 Gelukkige kinderen



1. Tevredenheid

Ouders

NPS 17,12%

7,6 gemiddeld

Hele wisselende reacties (vervolg dia

verderop)

Personeel

NPS van 5,88%

7,5 gemiddeld

Tevreden, toegerust en gesteund



2. Leerrendement

Tussenresultaten

Bijstellingen na Cito M

Hoge resultaten CitoE. Grootste

aandachtspunt komend schooljaar is 

leerjaar 5 van nu. 

Eindtoets

Ondergrens 78,8

Landelijk gemiddelde: 81,8

Onze score: 82,9

25 heroverwegingen, 19 bijstellingen



Snappet vergelijking, Semester 1 v.s. 2

Weergave augustus 2018 tot 01 december 2018 Weergave 01-01-2019 tot 8-07-2019



Resultaten volledige schooljaar 2019-2020

Weergave aug 2018 tot 08-07-2019



3. Talenten herkennen

 Pilots in alle groepen

 Talentenmarkt

 Gebruik talenten in de middagen

 Nog onvoldoende stabiel en diepgang



4. Stabiele organisatie

Personeel

4 vertrek tussentijds (Laura, Manon, 

Manon, Els)

1 vertrek einde schooljaar (Kirsten)

Ziekteverzuim onderwijs onder 2%

Kinderen

3 maal 1 dag klas naar huis

3 verwijzingen S(B)O of zorg

Alle groepen vol of bijna

30 leerlingen niet aangenomen

Geboortejaren 2015, 2016 vol en 2017 

bijna

Wachtlijst peuterspeelzal

Stop op aanname, geen uitbreiding of 

wachtlijst



5. Doorleefde visie

 Rondleidingen ouders en externen door kinderen

 Specifieke aanmeldingen op visie

 Specifieke sollicitaties op visie



Gelukkige kinderen

Op deze pagina stond een filmpje van kinderen, maar vanwege AVG 

mag ik deze niet online publiceren. 

../foto's/Film gelukkig zijn.mp4


Wijzigingen n.a.v. ouderenquete

 Uitgebreidere info over de middagprogramma’s

 Huiswerk op de app/site middels vast beleid

 Rondleidingen ouders in ‘werkende’ school

 Aanpassingen VSD

 Duidelijkere uitleg ‘vakdocenten’ start jaar

 ‘Stampwerk’ als onderdeel van huiswerk



 Rapportfolio aanpassingen



• Uitleg vaardigheden in groep 3

• Aflezen rapport vast onderdeel op de informatieavond 

• Informatieve flyer Rapportfolio

• Kinderen voorbeeld functie voor ouders



Aanpassingen of verbeteringen

gedurende schooljaar

 Meer lessen buiten Snappet om met concrete materialen

 Planningstool voor rooster

 Leerlijnen herschrijven voor combinaties

 Extra uren orthopedagoog

 Doelenknijpers en zandlopertijd kleuters

 Groep 3half

 Levelwerk naast EK-klas

 BSO thematisch en doelmatig werken



Wat is niet gelukt?

 Leerkrachtafhankelijkheid weghalen

 Fluctuaties in leerwinst individuele kinderen

 Geen thuiszitters

 Elk kind kent zijn talent



Doorkijkje naar de toekomst, komend

jaar

 Volledig werken op leerlijn rekenen

 Vast overleg vakspecialisten

 Onderzoek 24 uurs opvang

 Pilots 10-14 onderwijs

 Groep 8 werken met vakexpertises

 Cito naar IEP

 Schoenenvrij 3-8

 Aanpassing directiestructuur

 Talentmiddagen



Doorkijkje naar de toekomst, langere

termijn

 10-14 onderwijs 

 Vergaande leerroute hoogbegaafdheid

 Spelling en taal op basis van leerlijnen

 Excursies vast onderdeel middagen

 Geen uitstroom naar SBO 

 Testen, toetsen en behandeling binnen eigen formatie



Bedankt voor

 Uw vertrouwen

 Uw Geduld

Vragen?


