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VOORWOORD

Voor u ligt het jaarverslag met de evaluatie van het schooljaar 2020-2021 en
de planning van het komend schooljaar 2021-2022 van de Boomhut.

Het afgelopen schooljaar 2020-2021 is vooral gekleurd door de corona crisis en
de daaraan gekoppelde maatregelen. Ouders, leerlingen en leerkrachten
hebben te maken gehad met een schoolsluiting, online-onderwijs en waar
nodig individuele quarantaine (ivm besmetting in de privé omgeving) als
quarantaine van de groep (ivm besmetting in de eigen groep). Voor sommige
leerlingen is online-onderwijs een aangename variant bij het leren. Voor
andere leerlingen is het ontbreken van de dagelijkse instructies, structuur en
nabijheid van de leerkracht een groot gemis.
Voor het komende twee schooljaren ontvangt de school extra budget om de
opgelopen corona achterstanden op te heffen. Hiervoor is een apart
Nationaal onderwijs opgesteld maar sluit nauw aan bij dit jaarverslag.

Ondanks het roerige schooljaar hebben wij, de leerkrachten en de kinderen
veel geleerd.

In deel A van dit jaarverslag vindt u de inhoudelijke doelen voor het komend
schooljaar en een aantal organisatorische zaken. Komend schooljaar zullen
drie grote inhoudelijke onderwerpen aanbod:

1. Rekenen,
2. Begrijpendluisteren-lezen en woordenschat
3. Sociale Ontwikkeling

Deel B

Agnes Spikker
directeur a.i.

RELATIE ANDERE DOCUMENTEN:
● NPO plan 2021-2022

○ NPO 2021-2022  De Boomhut 

● Werkverdelingsplan
○ Werkverdelingsplan 2021-2022 De Boomhut versie juli 2021

● Strategisch beleidsplan FLores 2020-2025
○ Strategisch Beleidsplan 2020 2025.pdf

● Meerjarenplan de Boomhut 2020-20
○ Schoolplan obs De Boomhut 2020-2024
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DEEL A: PLANNING SCHOOLJAAR 2021-2020

Ontwikkelgroep 1: Rekenen 2021-2022
Evaluatie

Ambitie Aanpak Wie

De kinderen krijgen een breed
onderwijsaanbod dat voldoet aan de
kerndoelen.
We streven naar VO-uitstroom die in
lijn ligt met het landelijke beeld. 80%
van de leerlingen stroomt uit naar
VMBO-KB of hoger, waarvan 20%
naar het VWO. Vertaald naar Focus
PO: p80 = vix 35 en p20 = vix 65.

Vertaald naar KIJK! (beginnende
gecijferdheid)

Rekenonderwijsplan is schoolbreed
operationeel. De implementatie van
de nieuwe methode WIG 5 heeft
plaatsgevonden.

- Ambitieplan voor volgend schooljaar  21-22
(verder uitwerken op de eerste bijeenkomst
ontwikkelgroep rekenen)

- Implementatieplan nieuwe rekenmethode
(expert van buiten komt begeleiden)

- Onderwijsplan rekenen aanpassen (bij de
nieuwe rekenmethode)

- Bijlage maken bij het onderwijsplan
rekenen over automatiseren

- Klassenbezoeken bij rekenen, EDI,
lessonstudy gebruiken om het niveau van
de lessen te verbeteren. En daarmee de
resultaten te verhogen.
Inventariseren extra materialen en evt.
bijbestellen. (rekensprint,
dobbelstenenkoffer en wat bij de nieuwe

- methode hoort)
- Wij als ontwikkelgroepgroep krijgen een

uitdraai van de foutenanalyse uit
CITO-LOVS van alle groepen. Hiermee
kunnen wij de opbrengsten nog beter
analyseren.

OG rekenen
Anita (VZ)
Roger
Laura
.
.

groep 1-2
Ambitie…  opbrengst
Begin schooljaar beschrijven.

- thematisch werken met Kleuterplein en
voor rekenen extra het bronnenboek De
kleuteracademie  inzetten voor een beter
aanbod.

- werken vanuit cruciale leerdoelen
- instructie in de kleine kring
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Hierbij een passende organisatie en
dagschema ontwerpen. Komen tot een goede
planning.
Werkwijze en doelen worden in een bijlage van
het onderwijsplan rekenen beschreven.

Ontwikkelgroep 2: Begrijpendluisteren, - lezen, woordenschat 2021-2022
Evaluatie

Ambitie Aanpak Wie

Begrijpend Lezen > Nieuwsbegrip,
schoolbrede aanpak & werkwijze
gecombineerd met Close Reading.

Aan het eind van schooljaar  is er een
onderwijsplan begrijpend lezen:
-  de leerkrachten van groep 1-8
kennen het onderwijsplan begrijpend
lezen.

Nog verder beschrijven door
visieteam/ OG

Schrijven van een ambitieplan door de OG.
Onderzoeksfase start- werken aan fundament
van kennis over wat er toe doet bij begrijpend
lezen (ook technisch lezen, Bouw
implementeren en

Woordenschat
Er is een aan het begin van het
schooljaar een ambitieplan.
Logo 3000 is in groep 3
geïmplementeerd.
Nog verder beschrijven  door
visieteam en OG

Schrijven van een ambitieplan door de OG
Logo 3000 in groep 3 implementeren;
Acties: kennis en aanpak ophalen, nieuwe
leerkrachten inwerken.

Afhankelijk van de analyse wordt gekeken of
Logo 3000 ook nodig is voor de groepen 4 en/of
5.
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Themawoorden uit Staal Taal zijn naast de
woorden uit Logo 3000 (groep 4/5) gelegd. Er
zijn geen overeenkomsten, de woorden staan
niet op de woordenlijst van Logo 3000.
Woordenschat 3.0 is opnieuw afgenomen in de
groepen 3 t/m 8 in maart 2021 (iets verlaat door
lockdown). De resultaten worden
meegenomen in het lopende onderzoek.

Op dit moment wordt gekeken wat de
verbanden zijn tussen en met de resultaten van
de M-toetsen van Begrijpend lezen,
Woordenschat en DMT

Ontwikkelgroep 3: Sociale ontwikkeling 2021-2022
Evaluatie

Ambitie Aanpak Wie

Begin schooljaar ambitieplan en
aanpak beschrijven  visiteteam en
OG

Nog samenstellen

OVERIGE AANDACHTSGEBIEDEN

1. Professionele Leergemeenschap ‘PLG De Boomhut’

Ambitie: Aanpak Wie Evaluatie
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Teambreed; Samen voor ieder kind
door sterk onderwijs.
Het team is een professionele
leergemeenschap.
Team voelt hierin een gezamenlijke
verantwoordelijkheid. De leerkrachten
laten professioneel gedrag zien.

Het team van De Boomhut werkt
vanuit de mindset ‘Iedereen is welkom
en ieder kind kan alles leren!’, waarbij
ieder teamlid zichzelf voortdurend
afvraagt:’Hoe kan ik hier positief aan
bijdragen, wat is mijn aandeel hierin?

Er wordt planmatig doelgericht
samengewerkt aan het systematisch
verbeteren van de kwaliteit van het
onderwijs, Er is een vaste en heldere
structuur.

- Werkwijze structuur PLG toegelicht op 5 juli
PLG ontwikkeling 2020-2021

- Vastleggen van afspraken en werkwijzen,
hierbij hoort een professionele
communicatie.

- Er wordt gewerkt in ontwikkelgroepen en
leerteams.

- Centraal bespreken van thema's die voor
alle leerteams en de PLG De Boomhut als
geheel van toepassing zijn; zoals;

- Visie op leren;
- Lesson Study; gericht op cruciale leerdoelen.
- Actieonderzoek

- Andere thema' s uit de evaluatie van 5 juli
'21  van de leerteams destilleren

Directie/Ib, viisiteam
Alle teamleden

Visieteam
Leden van het visieteam omarmen en
dragen de visie hardop uit en geven
hierin het goede voorbeeld
Visieteam beschrijft Visie op Leren
(met input vanuit de leerteams)
Visieteam houdt koers op de inhoud
en de volgende stap van het jaarplan
en weet haar rol in de praktijk toe te
passen.

- Visieteam bespreken van de invulling haar
opdracht.

- Rol en taak van pb zijn besproken en
beschreven.

- Procesbegeleiders signaleren ontwikkelingen
en aandachtspunten binnen leerteams.

Procesbegeleiders leerteams
Procesbegeleider ontw.
onderwijs
Intern begeleider
Directeur
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Leerteams
Alle teamleden zijn actief betrokken
binnen het leerteam om het
onderwijsproces te optimaliseren en
denken mee, verder dan enkel de
eigen groep leerlingen.

- Samen data verzamelen en analyses
uitvoeren ten einde de juiste keuzes te
maken gekoppeld aan het jaarplan.

- Samen lessen voorbereiden (gekoppeld aan
EDI)
Cyclisch werken (PDCA)

Ondersteuning leerteams door:
gericht op:...

Ontwikkelgroepen
In opdracht van het visieteam werkt
een ontwikkelgroep aan een
schoolbreed inhoudelijk verbeterpunt.

- Teambespreking voorstel welke
ontwikkelgroepen er geformeerd moeten
worden.

- OG maakt een ambitieplan (korte en lange
termijn doelen, plan van aanpak)

- UIt elk leerteam minimaal 1 persoon.
- Ontwikkelgroep werkt data gestuurd, vanuit

onderzoek en volgt de PDCA cyclus.
- OG deelt de aanpak en opbrengsten met

het visieteam
- OG stuurt op dit thema de leerteams aan.
- OG maakt een onderwijsplan om aanpak

regelmatig te evalueren, bij te stellen en te
borgen.

2. Identiteit en profilering De Boomhut

Ambitie Aanpak Wie Evaluatie

Begin schooljaar invullen door??

Ambitie Aanpak Wie Evaluatie
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3. Zicht op ontwikkeling

OPO werkwijze is ingevoerd.
De leerlingen krijgen passend en
opbrengstgericht onderwijs.
Er is een vaste structuur en werkwijze
zodat alle leerkrachten goed zicht
hebben op de huidige opbrengsten
op school- groeps- en leerlingniveau.
De 6 uItgangspunten en de werkwijze
van OPO zijn bij ieder teamlid bekend
en werken volgens de werkwijze van
OPO.

- van begin naar eind
- school>groep>leerling
- overeenkomsten in

onderwijsbehoeften
- middenmoot als vertrekpunt
- eerst convergent dan

divergent
- respons op leerroute

Leerkrachten werken vanuit data.
We hebben zicht op de
betrokkenheid van leerlingen
Er is (per vakgebied) een
schoolambitie vastgesteld passend bij
de populatie.
Borgen van verbeteringen; vastleggen
in onderwijsplan.

Het ambitieniveau 1S en 2F worden
behaald.

- Leerkrachten passen kennis, inzicht en
werkwijze OPO toe en heeft de groep is op
tijd ( ?)  in beeld.

- Leerkrachten nemen CITO toetsen af om
beginsituatie in kaart te brengen. Groep 1 -2
met behulp van KindVolgsysteem KIJK!

- Twee keer per jaar verzorgt de IB'er een
schoolbespreking en per groep een
groepsbespreking. Doel: leerresultaten in
kaart brengen van school → groep →
leerling resultaten

- Leerkrachten analyseren de data en
bepalen (passen aan) het aanbod in de
groep met behulp van de VIX/
middenmoot. Leerkrachten hanteren
aanpak 1,2 en 3.

- Leerkrachten hebben kennis van de inhoud
van  het onderwijsplan inclusief de cruciale
leerdoelen

- Externe begeleider vanuit Focus PO???
- Softwarepakket Focus PO verder onderzoek

op toepassingsmogelijkheden.
- Werkwijze borgen, verbeteringen vastleggen

in Boomhutkaart (of onderwijsplan)

Zorgsignalen
De 5 fasen van zorg toepassen. zie document

zicht op leerlingen. Fase 2 en 3 in het
leerteam bespreken, fase 4 in overleg met
IB.
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Zorgsignalen;
fasen van zorg worden toegepast,
leerlingen komen op tijd in beeld

4. Brede ontwikkeling; Kunst en Cultuur

Ambitie Aanpak Wie Evaluatie

Begin schooljaar invullen

5. ICT; visie en beleid

Ambitie Aanpak Wie

Invullen door Chantal en Ronald

6. Schrijfonderwijs

Ambitie Aanpak Wie Evaluatie

Invullen viisiteam 20 juli

7. Personeelsbeleid/ professionalisering

Medewerkers hebben  goede kennis
en vaardigheden die nodig zijn voor
het onderwijs op de Boomhut

Directie en teamleden voeren  gesprekscyclus
R&O en beoordeling uit.

Leerkrachten nemen deel aan scholing Flores
academie

Overzicht directie
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Scholing past bij de
schoolontwikkeling of bij persoonlijke
ontwikkeling.

Teamscholing Kennis en vaardigheden vergroten
op gebied van EDI, rekenen en begrijpend
lezen-luisteren, woordenschat en lessonstudy
werkwijze.
Daarnaast zijn er personeelsleden die scholing
volgen op individueel niveau.

Leerteams begeleiding;?
Visieteam scholing
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DEEL B:  EVALUATIE SCHOOLJAAR 2020-2021

Professionele Leergemeenschap ‘PLG De Boomhut’ 2020-2021
wie: Leerteam en Visieteam

Ambitie: Samen voor ieder kind door sterk
onderwijs

Aanpak Wie Evaluatie

Teambreed
Het team van De Boomhut werkt vanuit de
mindset ‘Iedereen is welkom en ieder kind kan
alles leren!’, waarbij ieder teamlid zichzelf
voortdurend afvraagt:’Hoe kan ik hier positief
aan bijdragen, wat is mijn aandeel hierin?

Scholing/training Teamdynamiek

Feedback geven en ontvangen
(professionele dialoog)

Visieteam eerst een training?
Alle teamleden
Studiedag 25 september 2020
Studiemiddag 28 oktober 2020

Evaluatie teambreed en visieteam vindt plaats
op 20 juli.

Visieteam
Leden van het visieteam omarmen en dragen de
visie hardop uit en geven hierin het goede
voorbeeld
Visieteam beschrijft Visie op Leren (met input
vanuit de leerteams)

Training PLG/procesbegeleiders

Procesbegeleiders signaleren
ontwikkelingen en
aandachtspunten binnen leerteams

Visieteam houdt koers op de inhoud
en de volgende stap van het
jaarplan.

Procesbegeleiders leerteams
Procesbegeleider ontw.
onderwijs
Intern begeleider
Directeur

Leerteams
Tijdens bijeenkomsten is er een balans tussen
afspraken maken en spreken over
onderwijsinhoud

Training in ieder leerteam om wijze
van bijeenkomst te versterken
Cyclisch werken (PDCA)
vervolgens plan & resultaat in
teamvergadering

Leerteams
Trainer leerteam (Francis)

Elke leerteam heeft een aparte evaluatie
gehouden aan de hand van thema
onderdelen.
Zie document  verzamelblad  evaluatie
leerteam 2020-2021.

Verzamelblad 1-2-3 Evaluatie PLG ontwik…

Twee Flores adviseurs (Geranne en Francis) zijn
enkele malen aangehaakt bij de leerteams
om de werkwijze te ondersteunen. In het
gehele team is het actieonderzoek besproken
en elke leerteam heeft een onderwerp uit
rekenen aangepakt. Moeilijk blijkt dit een

Alle teamleden zijn actief betrokken binnen het
leerteam om het onderwijsproces te
optimaliseren en denken mee, verder dan enkel
de eigen groep leerlingen

Samen data verzamelen en
analyses uitvoeren ten einde de
juiste keuzes te maken
(gekoppeld aan Focus PO & SCOL)

Samen lessen voorbereiden
(gekoppeld aan EDI)
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structureel onder de aandacht te blijven
houden vanwege de hoeveelheid der dingen
en het het structureel wekelijks bij elkaar te
komen als leerteam.
De studiedag heeft plaatsgevonden,
werkwijze en aanpak is besproken op
teamniveau en in de leerteams zelf. Iedereen
een POP geschreven om inzetten van sterke
competenties in relatie met de behoefte van
de organisatie in te gaan zetten. De pop is in
de loop van het jaar niet meer teruggekomen.

Werken in leerteams, waarbij feedback een
voorwaarde is om samen tot leren te komen.
Gezamenlijk, als leerteam, verantwoordelijk zijn
(en voelen) voor alle leerlingen in het leerteam

Training Teamdynamiek
gekoppeld aan professionele
dialoog

Leerteam 1 (gr 1 t/m gr3)
Leerteam 2 (gr 4 t/m 6)
Leerteam 3 (gr 7 & 8)
Studiedag 25 september 2020
Studiemiddag 28 oktober 2020

Ontwikkelgroepen
Ontwikkelgroepen werken adhv
onderzoeksvragen aan kwaliteitsverbetering
(data & literatuur)

Teambreed training op hoe een
onderzoeksvraag te stellen en
vervolgens onderzoek uit te zetten
met gewenste resultaat

Ontwikkelgroepen
Training ingericht op goede
onderzoeksvraag en
onderzoek.
(In overleg met Francis)

Er heeft geen training plaatsgevonden.

Evaluatie aanpak en data: feb ‘21 check status per domein. Uitzetten tevredenheidspeiling februari 2021 (leerlingen,
teamleden en ouders), analyse tevredenheidspeiling, aandacht voor ontwikkelpunten vanuit tevredenheidspeiling.

De reguliere tweejaarlijkse
tevredenheidspeilingen zijn niet uitgevoerd
vanwege  Corona.  De
oudertevredenheidspeiling is door de MR in
juni/juli op eigen verzoek alsnog uitgezet

Schoolbrede Onderwijsaanpak Expliciete Directe Instructie’ 2020-2021
Evaluatie

Ambitie Aanpak Wie wie:

Alle teamleden geven les volgens vaste
afspraken betreffende instructie m.b.t. vak
rekenen en halverwege schooljaar 2020-2021 ook
start ander vak (spelling?).
Eind schooljaar bedient iedere leerkracht drie
niveaugroepen binnen de klas.

Scholing EDI
Klasbezoeken / collegiale consultatie

Scholing ‘zo werkt leren’
Inplannen.

Alle teamleden

Welke ideeën heeft
Visieteam hierover?

Alle leerkrachten zijn gestart met het geven
van EDI lessen bij rekenen. Bij spelling is dat
incidenteel. Er zijn kleine stappen gezet in het
vergroten van de kennis over van EDI. Er is
geen vastgestelde beginsituatie. Er is geen
zicht op de kwaliteit van de EDI-lessen.
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EDI-lessen worden 2-wekelijks samen de jaargroep
voorbereid
In alle groepen zijn dagelijks EDI-lessen zichtbaar
(groep 3 ™ 8 tijdens rekenen)

Trainer aantrekken vanuit CBE /
Expertis? Nodig om externe trainer
aan te trekken en niet vanuit ‘eigen
volk’.

In de jaarplanner team staan de
klassenconsultaties ingepland.

Eventueel koppelen aan
Lesson Study (samen lessen
voorbereiden).

Alert: EDI is nog niet volledig
geïntegreerd in alle klassen,
bij alle teamleden

In 2020-2021 is geen verdere scholing geweest
door externen. Wel aandacht voor interne
scholing aan de hand van het boek ‘expliciete
directe instructie’. De planning is soms
losgelaten. Tijd en aandacht voor een
veranderde focus op online lesgeven heeft
hierbij een rol gespeeld. Er is soms een regisseur
gemist.
Klassenbezoeken heeft een enkele maal
plaatsgevonden. Dit is niet structureel
opgepakt. Er is geen zicht op wie een
klassenbezoek heeft gedaan. De
nagesprekken zijn niet vastgelegd. Er is
onvoldoende zicht op voor wie het heel
helpend zou zijn.

In leerteam 1 zijn dagelijks EDI-lessen zichtbaar.
Alle lessen worden gezamenlijk voorbereid en
uitgeschreven. De lessen worden gezamenlijk
geëvalueerd.
In leerteam 2 is EDI in nagenoeg alle groepen
zichtbaar bij rekenen.
In leerteam 3 zijn dagelijks EDI-lessen zichtbaar
bij rekenen. De gezamenlijke voorbereiding is
wat wisselend en vaak ‘klein’.
In alle leerteams is nog geen zicht op de
kwaliteit van EDI in de praktijk. In de leerteams
2 en 3 wordt nog niet structureel geëvalueerd.
Het werken in drie niveaugroepen is niet
passend bij EDI.
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Nieuwe collega’s hebben geen zicht op hoe
en wat EDI wordt toegepast bij De Boomhut. Zij
zijn niet specifiek bijgepraat.

Evaluatie aanpak en data: Visieteam eigenaar van evaluatie traject.
Kwalitatief goed onderwijs: zie specifieke doelen per onderwijsdomein

Twee leden van het visieteam hebben het
interne traject opgepakt.Door Corona is de
continuïteit in het gedrang gekomen.

Ontwikkelgroep Gedrag & Leren Leren 2020-2021
Evaluatie

Ambitie Aanpak Wie Wie

Boomhut-code
volledig schoolbreed geïmplementeerd
Er zijn routines ontwikkeld die passend zijn bij de
Boomhut-code
Betrekken van leerlingenraad

Ontwikkelgroep omschrijft ambities &
aanpak 2020-2021 en verzorgt
presentatie aan team.
Bestaande routines schoolbreed
invoeren.

Ronald, Laetitia
(Procesbegeleiders)
Anneke, Lotte Hu, Lotte Ha,
Bianca, Edith, Roger.

Hele team
Leerlingenraad
ambassadeurs
Boomhut-code

Er is geen ambitiekaart opgesteld.
Llraad is er nog niet bij betrokken.
Is het niet te veel èn èn met de code en de
Vreedzame School?
Presentatie aan team is gedaan, herhaling is
wenselijk om elkaar wakker te houden.
Tijd is een factor die medebepalend is voor
succesvol invoeren van de code.
We begonnen klein maar hebben het niet
goed voortgezet.

Routines zijn in alle groepen in ontwikkeling.
Behoeft aanhoudende aandacht.

Het begrip ambassadeurs is nieuw voor ons.

Implementatieplan SCOL & KIJK:Meetinstrumenten
worden door teamleden op dezelfde wijze
geïnterpreteerd, en leerkrachten leren te
handelen nav die resultaten

Scholing SCOL, team verder trainen in
werkwijze, interpretatie SCOL en
vervolgstappen klas
Keuzes maken items KIJK,

Ronald & Laetitia

Hele team

Kijk: leerteam1 nog invullen

Scol:
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registratiesysteem KIJK vervolgstappen in de klas geformuleerd maar
te weinig op ons vizier.

Invullen vraagt wisselende inspanning van ons
idee om in leerteam in te vullen en
vervolgacties vast te stellen.
Verdere training op leerteamniveau is gewenst.

Anti-pestprotocol: er is een overzichtelijk
pestprotocol waar de school mee kan werken

Implementeren en borgen (gekoppeld
aan sociaal veiligheidsplan)
Ontwerpen folder/poster

Laetitia
(veiligheidscoördinator),
Marianne
(vertrouwenspersoon)
Hele team

Protocol ligt ter goedkeuring bij IB.

Implementeren en borgen nog niet geschied.
Ontwerpen folder/poster nog niet uitgevoerd.

Zelfstandigheid: er is een doorgaande leerlijn
zelfstandig werken i.c.m. weektaak  in de groepen
1 t/m 8

Eerste aanzet is gemaakt,
doorontwikkelen en implementeren
leerlijn zelfstandig werken.

Leerteams, Visieteam Er is een doorgaande lijn opgezet voor de
weektaak. Borgen is verwaterd.

Geen gedeeld onderwerp van gesprek
geweest.

Evaluatie aanpak en data: Onderzoek: hoe meten we resulaten? Ontwikkelgroep is aan zet om aanpak, data en
einddoelen schooljaar 20-21 te beschrijven.  Onderzoek en data zal vervolgens moeten gaan leiden tot onderwijsplannen
in schooljaar 2021-2022.

Ontwikkelgroep gedrag voelde zich overladen
met onderwerpen.
Voor 21-22 stellen we ons voor ons te richten
op:
SCOL/ KIJK
Anti-pestprotocol
Vreedzame School/Boomhutcode

Ontwikkelgroep Onderwijsinhoud Rekenen 2020-2021
Evaluatie
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Ambitie Aanpak Wie

We streven naar VO-uitstroom die in lijn ligt met het
landelijke beeld. 80% van de leerlingen stroomt uit
naar VMBO-KB of hoger, waarvan 20% naar het VWO.
Vertaald naar Focus PO: p80 = vix 35 en p20 = vix 65.
Vertaald naar KIJK! (beginnende gecijferdheid)

Rekenplan schoolbreed operationeel!!

1. Ontwikkelgroep ontwerpt
kwaliteitskaarten en brengt deze
voortdurend onder de
aandacht.

2. Focus PO wordt zowel
preventief ingezet en als
evaluatiemiddel gebruikt.

3. Analyses schoolbreed

4. Vix omhoog voor alle vakken:
Vix 37-67

IB check Menno (Focus PO) of
dit realistisch / ambitieus is.

Anita (Procesbegeleider)
Marianne (IB),Femke, Mariska,
Laura, Maartje, Roosje en
Roger.

Schoolbespreking OPO
teamvergadering start
schooljaar 2020-2021

Hele team

Ambitieplan opgesteld
Ambitieplan ontwikkelgroep rekenen De …

1. Wij hebben geen kwaliteitskaarten (= op de
Boomhut Onderwijsplan)

Onderwijsplan Rekenen De Boomhut 20-0…

ontwikkeld. Wij hebben ons gericht op de
keuze van een nieuwe rekenmethode en zullen
het onderwijsplan rekenen aanpassen wanneer
we bezig zijn met de implementatie.

2. Focus PO is in de schoolbespreking in
september besproken, meegenomen in
groepsbesprekingen en de voorzitter heeft
samen met IB een eindopbrengsten evaluatie
gemaakt.
Focus PO is gebruikt bij de inventarisatie voor
komend schooljaar om niveaus te bepalen in
de groepen 6, 7 en 8.

3. Als werkgroep kunnen we groeien in het
maken van analyses van de rekenresultaten.

4. De VIX is omhoog aangepast aan de
populatie van school. Is nu 40-70
Helaas zijn de doelen niet behaald.

5. Verdieping en verrijking zit al in de nieuwe
methode.

Evaluatie aanpak en data: Analyse E-toetsen & CET, ontwikkeldoelen, Analyse M-toetsen, Analyse E-toetsen
- Kwaliteitskaart (zo automatiseren wij schoolbreed, uitgesplitst per groep).
- 5. Verdiepen in extra rekenmateriaal (verrijken). (visie maken!)

Onderwijsplan automatiseren schoolbrede
aanpak??
Visie op extra rekenmateriaal?
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Ontwikkelgroep Woordenschat/Begrijpend Lezen 2020-2021
Evaluatie

Ambitie & Doel Aanpak Wie

Begrijpend Lezen > Nieuwsbegrip,
schoolbrede aanpak & werkwijze
gecombineerd met Close Reading.

Aan het eind van schooljaar
2020-2021 is er een onderwijsplan
begrijpend lezen:
-  de leerkrachten van groep 1-8
kennen het onderwijsplan begrijpend
lezen.

Ontwikkelgroep maakt plan van aanpak en rolt
uit.(=Ambitieplan)

Onderzoek naar Close Reading
De leerkrachten van groep 7-8 kennen de
aanpak van close-reading dmv geplande
informatiebijeenkomst
In december 2020 is in de groepen 7-8 is
close-reading zichtbaar bij alle lessen begrijpend
lezen
In de periode april-mei geven de leerkrachten
van de groepen 7-8 een presentatie van
close-reading aan de leerkrachten van groep 5-
6

Concept onderwijsplan in augustus 2020.
Definitief onderwijsplan na de M-toetsen in
februari 2021.
Tijdens de schoolbespreking in februari 2021 is er
een evaluatie van de schoolresultaten
begrijpend lezen. Het hele team draagt
inhoudelijk bij aan de bijstelling van het
onderwijsplan

Procesbegeleider Amanda
(taalspecialist), icm Chantal
(woordenschat leerteam 1),
Marianne, Anita, Willeke,
Mandy.

De ontwikkelgroep heeft een ambitieplan

Ambitieplan ontwikkelgroep taal/lezen 20…

opgesteld.deze is gedeeld met het visieteam.

Het onderzoek naar Close Reading is uitgesteld.
Mede door ziekte bij het niet doorgaan van de
presentatie/uitleg. Nadien is dit onderzoek niet
opgepakt doordat we eerst andere zaken
moesten oppakken.

Het concept onderwijsplan Begrijpend Lezen is
geschreven, gelezen, aangevuld door de drie
leerteams. Het vastgestelde  onderwijsplan is te
vinden

Onderwijsplan Begrijpend lezen en woord…
te vinden.

Wat doen we aan begrijpend
luisteren en “lezen”.

2e helft van het schooljaar (april)
Inventariseren.

Groepen 1/2  en 3
Chantal neemt het mee in het
leerteam

Input nodig van de groepen 1/2 en 3.
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Woordenschat > verhogen
leerresultaten gr 1-2
Dagelijks wordt het
woordenschataanbod in de groepen
1-2 gekoppeld aan Logo 3000.

Logo 3000 vervolg implementatie Collega’s groepen 1/2
implementatie
Eventueel sluit gr 3 en gr 4 aan.

Implementatie Logo 3000 in groep ½ is
afgerond

Logo 3000 (gr.3) is binnen, wordt nog niet
klassikaal gebruikt in groep 3. Focus ligt op
gebruik methode “Bouw”. Schooljaar
2021/2022 wordt Logo 3000 in groep 3
geïmplenteerd. Afhankelijk van de analyse
wordt gekeken of Logo 3000 ook nodig is voor
de groepen 4 en/of 5.

Themawoorden uit Staal Taal zijn naast de
woorden uit Logo 3000 (groep 4/5) gelegd. Er
zijn geen overeenkomsten, de woorden staan
niet op de woordenlijst van Logo 3000.

Woordenschat 3.0 2020 wordt
geanalyseerd. Opmerkelijke score ;
60% score III, IV, V schoolbreed

Data verzamelen om voortgang te
meten en keuzes te beargumenteren.

Eind maart 2021 heeft de school
inzicht hoe De Boomhut scoort ten
opzichte van het landelijk
gemiddelde.

Analyse juni 20 met advies.
Resultaten in schoolbespreking benoemen en
uitzetten onderzoeksvraag in leerteams.

In de groepen 3 ™ 8 wordt de Woordenschat
cito 3.0 afgenomen. midden jan 2021 .
Maart 2021 heeft de school inzicht in de
woordenschatontwikkeling van groep 3 ™ 8.
Aan de hand van de resultaten doet de
ontwikkelgroep een voorstel aan het team over
wel / niet uitbreiding van Logo 3000 voor de
groepen 3-4-5.

Regie IB & Visieteam

Leerteams

Woordenschat 3.0 is opnieuw afgenomen in de
groepen 3 t/m 8 in maart 2021 (iets verlaat door
lockdown). De resultaten worden
meegenomen in het lopende onderzoek.

Op dit moment wordt gekeken wat de
verbanden zijn tussen en met de resultaten van
de M-toetsen van Begrijpend lezen,
Woordenschat en DMT (Mandy en Amanda).

Doorgaande lijn technisch lezen/
spelling

- het technisch leesonderwijs is
beschreven in een
onderwijsplan TL

IB introduceert Plan TL  / Anita introduceert plan
Spelling en komt terug op schoolbespreking
begin schooljaar.

IB / Anita regie
Hele team

Er is een concept onderwijsplan spelling en een
concept onderwijsplan technisch lezen
geschreven.
Deze zijn in de leerteams besproken, gelezen
en gewijzigd.
Beide onderwijsplannen staan klaar om
besproken en vastgesteld te worden in het
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- het spellingonderwijs is
beschreven in een
onderwijsplan SP

- de leerkrachten kennen de
inhoud van de
onderwijsplannen TL en SP

- de leerkrachten hanteren de
werkwijze zoals beschreven in
het onderwijsplan

visie. Hieronder een verwijzing naar beide
onderwijsplannen.

Concept onderwijsplan spelling

Concept onderwijsplan technisch lezen

Evaluatie aanpak en data: Vanuit data en analyse het aanbod Woordenschat en begrijpend lezen onderzoeken, waarbij
in de vervolgstap de juiste keuzes gemaakt kunnen worden, hetgeen de eerste stappen zijn in het maken van ook
onderwijsplannen op gebied technisch lezen, begrijpend lezen en spelling (2020-2021).

Monitoren op data en doelen;
In schooljaar 2020-2021 passen de schoolresultaten begrijpend lezen bij de schoolmeting 25,7:
- in februari 2021 vallen de resultaten van binnen de VIX 37-67
- in juni 2021 vallen de resultaten bij > 7/10 groepen binnen de VIX 40-70
- bij de groepen met een signaalwaarde -5/+5 wordt een interventie beschreven door de leerkracht en toegevoegd aan
het onderwijsplan begrijpend lezen

Acht groepen hebben de Eindtoets Begrijpend
Lezen gemaakt. Het gemiddelde is VIX  37-68.
Vier groepen vallen helemaal binnen VIX 40-70.

Ontwikkelgroep Burgerschap 2020-2021
Evaluatie

Ambitie Aanpak Wie

Inzichtelijk overzicht kerndoelen
Burgerschap in doorgaande lijn 1 t/m
8, gekoppeld aan activiteiten
Burgerschap binnen de school.

Ontwikkelgroep maakt plan van aanpak incl.
ambities

Aanhaken bij NKC
Nederlands Kennis Curriculum
(in overleg met Sophie)

Sophie(procesbegeleider)
Anja, Yvonne

Hele team

Er is een start gemaakt. Daarna afgesproken
dat we de focus moeten leggen op 1 klein
onderdeel.

20
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Kerndoel, activiteiten tegen elkaar
afzetten en evenredig verdelen
binnen de jaargroepen. Kerndoelen
allen ‘dekkend’ krijgen. Weghalen
van activiteit wanneer kerndoel niet
dekt; keuzes durven maken.

In kaart brengen, keuzes maken, afspraken
schoolbreed, afstemmen.

Anja (procesbegeleider)
Sophie, Yvonne

-Er is een verdeling gemaakt wat betreft
activiteiten betreffende burgerschap per
groep. Deze activiteiten zijn nog niet
gedeeld met het team.
In de eerste week van het nieuwe schooljaar
zal dit gedeeld worden.
-Er is gestart om het gescheiden afval in te
gaan zetten. Er hebben gesprekken
plaatsgevonden met personen die ons
hierbij kunnen ondersteunen. Door Corona is
dit onderdeel blijven liggen.

Evaluatie aanpak en data: november  2020 (teamvergadering): kerndoelen en huidige activiteiten in kaart.
april 2021: activiteiten per jaargroep helder uitgeschreven. Alert op ontwikkelingen NKC (zie aanpak)

zie boven

Engels 2020-2021 Evaluatie

Ambitie & Doel Aanpak Wie

Engels groepen 7 & 8 voldoet aan
kerndoelen.

Implementatie nieuwe methode Engels gr 7
en gr 8

Groepen 7 & 8

Evaluatie aanpak en data: februari 2021 evaluatie implementatie nieuwe methode, eind schooljaar borging d.m.v. een
kwaliteitskaart. Zo ziet Engels er uit op De Boomhut.

Methode is geïmplementeerd, maar nog niet
geëvalueerd.

- Kwaliteitskaart moet nog
geschreven worden.

Ontwikkelgroep Onderwijsinhoud Implementeren Wereldoriëntatie 2020-2021
Evaluatie

Ambitie Aanpak Wie Laura en Mandy
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Implementatie en borging nieuwe
methode

WO Plan schoolbreed ontwerpen en
invoeren

Implementatie methode Naut, Meander
en Brandaan groep 3 t/m 8

Ontwikkelgroep ontwerpt kwaliteitskaart
WO met teambrede afspraken over inzet
en uitrol van methode

Laura, Mandy, Amanda

Hele team

Er is eenBoomhutkaart
De Boomhutkaart WO 3-8

gemaakt en deze is goedgekeurd door het
team en het visieteam. Verder is er op
verzoek van de MR informatie over deze
methode gedeeld met de ouders. In de
nieuwsbrief hebben afspraken en de
werkwijze gestaan. Wij hebben geen reacties
gehad van het team dat er aanpassingen
nodig zijn. In de Boomhutkaart zijn de
projecten nog niet opgenomen. Dit wordt in
schooljaar 2021 - 2022 verder opgepakt.

Evaluatie aanpak en data: juni schooljaar 2020-2021 ligt er een werkplan van aanpak betreft WO waarin afspraken zijn
worden vastgelegd. WO op de Boomhut ziet er zo uit.

Boomhutkaart is gemaakt.

Inzet ICT middelen schoolbreed 2020-2021 Evaluatie

Ambitie & Doel Aanpak Wie

De Boomhut zet de ICT middelen
volgens afspraak in, in een doorgaande
leerlijn, gekoppeld aan de methoden
en verdere mogelijkheden van
leerlingen, met als doel het verhogen
van leerresultaten.

Studio Boomhut wordt in iedere groep
ingezet volgens document Studio de
Boomhut.

Uitzet doorgaande lijn ICT.
Opzetten werkgroep ICT

ICT doorgaande lijn, welke middelen, als
ook software wordt ingezet waarvoor?
Teambreed afspraken op kwaliteitskaart.

Het team wordt getraind in het gebruik
maken van de Studio tijdens
teambijeenkomsten verspreid over het
schooljaar.

Stagiaires op De Boomhut hebben altijd
een extra focus op ICT en ontwikkelen
lessen met ICT

Ronald & Chantal Doorgaande lijn is deels beschreven.
Beleidsplan moet nog worden afgemaakt.
Kwaliteitskaarten zijn nog niet geschreven
(alleen Social Schools).

Vanwege de lockdown is de focus verplaatst
naar het synchroon en a-synchroon lesgeven
m.b.v. Google Meet, Google Classroom en
andere tools.

Stagiaires hebben in beperkte mate gebruik
kunnen maken van het Ixperium.
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(toevoegen Amanda, Femke, Maartje)

Evaluatie aanpak en data: oktober ‘20 eerst aanzet doorgaande lijn, gekoppeld aan middelen, juni ‘21 afspraken
schoolbreed op een kwaliteitskaart. Januari tussenevaluatie Studio de Boomhut.
Juni 2021 evaluatie plan inzet studio De Boomhut.

Tussenschoolse Opvang (TSO)
Evaluatie

Ambitie & Doel Aanpak Wie

Schooljaar 2020-2021
TSO Stichting doorontwikkelen als goed
werkende eenheid ‘voor en door ouders
/ voor leerlingen & veilig schoolklimaat’

TSO bezetting per groep op orde.
TSO teamleiders operationeel
TSO teamleiders als begeleiders &
kwaliteit-versterkers

TSO medewerkers
TSO stichting
Alle teamleden
Directie

Leerkrachten ervaren de TSO op het
schoolplein als prettig. Voor collega’s is het fijn
dat ze niet naar buiten hoeven bij conflicten.
Als er conflicten zijn worden collega’s hiervan
op de hoogte gesteld. Dit gebeurt ook
wanneer TSO’er ziek is of er wijzigingen zijn.
Wij zien nog aandachtspunten in de klas. Daar
loopt het niet altijd of doen TSO’ers ‘hun eigen
ding’.

Evaluatie Jeroen Agnes moet nog voor de
zomervakantie plaatsvinden.

Evaluatie aanpak en data: Vanuit leerlingtevredenheid en oudertevredenheidspeiling (april 2021) scoort dit onderdeel een
voldoende.
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VASTSTELLING

Medezeggenschapsraad

Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van de Boomhutte stemmen met
het jaarverslag.

Jaarverslag 2020/ 2021/2022

plaats Arnhem

datum juli 2021

naam

functie Voorzitter

handtekening

Bevoegd gezag

Het bevoegd gezag heeft het jaarverslag van de Boomhut vastgesteld.

jaarplan 2020/ 2021/ 2022

plaats Arnhem

datum juli 2021

naam Agnes Spikker

functie directeur a.i.

handtekening
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