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NPO SCAN 

Aanleiding  
Het schooljaar 2019-2020 en 2020-2021 zijn bewogen schooljaren geweest. Door de uitbraak van 
COVID-19 begin 2020 hebben we de school tot twee keer voor een langere periode helaas moeten 
sluiten. Onze kinderen hebben in deze periode thuisonderwijs gekregen.  
Vanuit het NPO (Nationaal Programma Onderwijs) is er voor de komende twee schooljaren (2021-
2023) een budget beschikbaar gesteld om de ‘’achterstanden’’ in te lopen en onze kinderen 
‘’kansengelijkheid’’ te bieden. Doel van de scan is het koppelen van acties en deze in relatie brengen 
tot een duurzame verbetering van ons onderwijs in onze school. Deze acties moeten leiden tot een 
kwaliteitsinput in ons onderwijs en een kwaliteitsverbetering op lange termijn.  
 
Schooljaar 2019-2020 en 2020-2021  
Maart 2020 een eerste lockdown en december 2020 een tweede lockdown. Tot twee maal toe een 
lange periode waarin wij onze kinderen niet op school konden begroeten. Het thuis onderwijs is voor 
veel kinderen lastig geweest en de leerkrachten hebben in de ze periode niet met alle leerlingen 
even goed contact kunnen krijgen en behouden. Vanuit de eerste lockdown hebben we veel geleerd 
en ten tijde van de tweede lockdown hebben we veel positieve aspecten gezien die de kwaliteit van 
het onderwijs ten goede zijn gekomen. Enkele voorbeelden hiervan zijn vaste werktijden voor de 
kinderen, online-kringgesprekken, vaste instructiemomenten, instructies in niveaugroepen en de 
inzet van Teams.  
Het fysieke contact met de kinderen is er in deze periode niet geweest en we hebben gemerkt aan 
onze schoolpopulatie dat veel kinderen dit hebben gemist. Een veilig pedagogisch leef- en 
leerklimaat is voor onze populatie belangrijk.  
In het rapport van NCO over het coronajaar 2020 valt te zien en lezen dat onze kinderen voor COVID-
19 een grotere ontwikkeling doormaakten ten opzichte van zichzelf dan in het ‘’coronajaar’’ 2020. Dit 
is te wijten aan het thuis- en afstandsonderwijs, waarbij er niet van en met elkaar is geleerd, geen 
fysiek onderwijs en geen aanschouwelijk uitdagend onderwijs.  
Het team heeft er alles aan gedaan om de kinderen te voorzien in hun behoefte en een optimale 
begeleiding in de lockdown. Diverse leermiddelen zijn ingezet om een gevarieerd en gedifferentieerd 
aanbod te kunnen bieden. Dit is niet te vergelijken met onderwijs op school en heeft voor veel 
kinderen heel veel moeite gekost om de intrinsieke motivatie tot school vast te houden. De 
ontwikkeling in eigenaarschap , het welbevinden en betrokkenheid hebben niet het doel bereikt dat 
wij als school voor ogen hebben.  
 
De overstap naar online thuisonderwijs in de tweede lockdown is vrij soepel verlopen. Dit gold voor 
zowel de leerlingen, leerkrachten, ouders en overige betrokkenen. Daarnaast hadden we goed in 
beeld bij welke kinderen we strubbelingen konden verwachten, de behoefte aan 1 op 1 begeleiding 
of sociaal emotionele belemmeringen. Het team heeft de kinderen optimaal kunnen voorzien in de 
(onderwijs) behoeften.  
Er is door het team een bewuste en doelgerichte keuze gemaakt om in de tweede lockdown de 
kwetsbare kinderen fysiek onderwijs te blijven geven. Deze keuze is gemaakt om de kinderen met 
een onstabiele thuissituatie en een achterstand in ontwikkeling op school te laten komen. Het 
creëren van een leersituatie waarin kansengelijkheid centraal staat is van belang.  
De kracht en kwaliteit van ons onderwijs is het werken in niveaugroepen. Wij stemmen het 
beredeneerd aanbod af op het kind en creëren daarbij hoge verwachtingen om de ontwikkeling in de 
zone van de naaste ontwikkeling te stimuleren.  
De COVID-19 periode i.c.m. het thuisonderwijs heeft voor veel kinderen van onze school niet goed 
uitgepakt in de vrije situaties. Kinderen spelen steeds minder buiten, verdwijnen buiten schooltijd in 
huis en achter hun divices. Dit komt de fysieke en psychologische gezondheid van de kinderen niet 
ten goede. Deze problematiek wordt in een vroeg stadium gesignaleerd door ons, echter is het nu 
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aan ons om over te gaan tot handelen en willen we aandacht besteden aan een verrijking van de 
schooldag middels culturele en sportieve activiteiten.  
 
Scan 
Onze NPO Scan bestaat uit een sociaal-emotionele scan en een cognitieve scan. Hierbij hebben we 
gebruik gemaakt van diverse instrumenten:  
 
ZIEN kindvolgsysteem  
CITO leerlingvolgsysteem  
Evaluaties van ons onderwijs via schoolmonitor  
Evaluaties KIVA  
Coachgesprekken kinderen St. Gerardus Majellaschool  
Resultaten Gynzy  
 
Sociaal-emotionele ontwikkeling  
ZIEN laat zien dat het welbevinden en betrokkenheid van kinderen de basis is op school. Een veilig 
pedagogisch leef- en leerklimaat, waar wij dagelijks voor staan, is de basis. Pas wanneer een kind in 
relatie kan komen tot zichzelf en vervolgens in relatie tot een ander (klasgenoten en/of leerkracht) is 
er sprake van een leersituatie. Betrokkenheid en welbevinden zijn essentieel voor een sociaal-
emotionele ontwikkeling. De overige aspecten binnen ZIEN (sociaal initiatief, sociale flexibiliteit, 
sociale autonomie, impulsbeheersing en inlevingsvermogen) ontwikkelen beter bij onze kinderen. 
Conclusie vanuit de analyse van ZIEN is dat welbevinden en betrokkenheid de basis vormen voor alle 
overige sociaal-emotionele vaardigheden:  
 
Alle betrokkenen (kinderen, team, ouders en overige betrokkenen) bij de school ervaren expliciet de 
sfeer en het pedagogisch leef- en leerklimaat. De warmte en de sfeer erkennen het pedagogisch 
klimaat in de school.  
Wat betreft KIVA zien we een positieve ontwikkeling in de groepsvorming aan het begin van het 
schooljaar. Een essentieel onderdeel hierin zijn de ‘’Gouden Weken’’. Komend schooljaar willen we 
de betrokkenheid van de kinderen vergroten door hen bewust in te laten zien hoe dit ten goede 
komt aan hun eigen welbevinden.  
In de coachgesprekken met de kinderen komt naar voren dat de belevings- en leefwereld van onze 
populatie erg klein is. Een verrijking van de schooldag m.b.v. sportieve en culturele activiteiten 
kunnen hier een bijdrage aan leveren.  
 
Cognitieve ontwikkeling  
Na de tweede lockdown, waarbij we vanaf maandag 8 februari, weer fysiek onderwijs konden geven, 
hebben we vanaf maandag 8 maart bij de kinderen de Cito toetsen, gedifferentieerd en op 
functioneringsniveau, afgenomen.  
 
Aan de hand van deze toetsen hebben we geanalyseerd en wilden we eventuele vertragingen meten 
en in kaart brengen. Wat heeft de tweede lockdown met de cognitieve ontwikkeling van de kinderen 
heeft gedaan op de diverse vakgebieden:  
Lezen (technisch en begrijpend lezen)  
Rekenen  
Spelling  
 
Cito leerlingvolgsysteem overzichten 2018-2021  
We zien met elkaar dat we over de gehele linie niet tevreden zijn. Daarentegen zien we in de 
ontwikkeling van de kinderen positieve aspecten en zijn we van mening dat we de juiste weg zijn 
ingeslagen. Instructies in kleine groepen, individuele instructies en pré teaching zijn zeer waardevol 
en willen we meer inzetten om de kwaliteit te waarborgen en daarmee de ontwikkeling te 
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stimuleren.  
 
Het thuisonderwijs heeft veel nadelen gekend voor een grote groep kinderen. Geen fysiek onderwijs, 
het niet kunnen leren van en met elkaar en onvoldoende uitdaging in het onderwijsaanbod. Voor de 
COVID periode zien we dit in mindere mate terug in de resultaten en dus wijten we dit aan het COVID 
jaar.  
Analyse CITO leerlingvolgsysteem:  
Technisch lezen (AVI / DMT)  
Spelling  
Begrijpend Lezen  
Rekenen  
Technisch Lezen (AVI / DMT)  
 
Conclusie:  
We zien de grootste problemen in de onder/middenbouw. Daar zien we veel ondergemiddelde 
scores (D/E). Vanaf leerjaar 6 zien we een positieve ontwikkeling (gemiddelde scores). Het schooljaar 
2020-2021 laat t.o.v. het jaar ervoor zien dat de thuisonderwijs periode geen goed heeft gedaan aan 
het technisch leesniveau van alle kinderen (onder/midden/bovenbouw).  
Kinderen hebben thuis minder gelezen dan dat ze op school zouden hebben gedaan. We hebben niet 
groepsdoorbrekend op niveau kunnen werken, omdat we ook veel in de eigen basisgroep hebben 
gewerkt. Daardoor hebben we niet voldoende ons beredeneerd aanbod kunnen afstemmen op de 
juiste niveaus.  
Vanaf leerjaar 6 zien we in 2020-2021 wel een groei in de ontwikkeling, maar daarentegen blijven de 
scores ondergemiddeld (C-scores).  
 
Spelling  
Over de gehele linie wordt ruim onder het gemiddelde gescoord. We zien te veel D/E scores en een 
enkele C-score na. In vergelijking met het schooljaar 2019-2020 zien we een negatief effect op de 
scores in 2020-2021.  
Uiteraard zijn er ook individuele leerlingen die een stagnatie laten zien in hun ontwikkeling, maar ook 
zeker te veel leerlingen die een achteruitgang in hun ontwikkeling laten zien. Vanuit de analyses zien 
we hierbij ook vaak dat de kinderen uitvallen op meerdere spellingscategorieën.  
 
Veel leerlingen zijn in beeld bij onze leerkrachten en IB-er voor extra begeleiding. Daarnaast krijgen 
veel leerlingen intern extra ondersteuning middels logopedische training en dyslexietraining. 
Daarnaast is er een duidelijke aanwezigheid binnen de school van NT2 en TOS kinderen. Deze 
kinderen ontvangen daar extra begeleiding voor.  
 
Begrijpend Lezen  
Over de gehele linie vanaf eind leerjaar 4 tot eind leerjaar 8 scoren we ruim ondergemiddeld (D/E 
scores). Het is een omvattend geheel met technisch lezen, begrijpend lezen en studerend lezen. Per 
leerling zien we verschillen, maar de lijn is ondergemiddeld en stagnatie in de ontwikkeling. 
Schooljaar 2021-2022 is dit absoluut prioriteit waar we op gaan inzetten.  
 
Rekenen  
Vanaf leerjaar 3 t/m leerjaar 7 zien we dat de resultaten door de jaren heen iets achteruit gaan. In 
het schooljaar 2020-2021 zien we de leerlingen in lj. 3 nog bovengemiddeld scoren, lj. 4,5 en 6 
ondergemiddeld ( C ) en in de bovenbouw (Unit 3) zien we een ruim ondergemiddelde score (D). 
Deze tendens zien we ook in eerdere schooljaren terug.  
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Conclusie  
De NPO Scan maakt inzichtelijk dat de onderwijsresultaten op de St. Gerardus Majellaschool 
achterblijven. In vergelijking tot scholen met soortgelijke leerlingen scoren wij lager. Wanneer we de 
sociaal-emotionele scan en de cognitieve scan goed analyseren zien we een kleine achteruitgang in 
de schoolresultaten in de afgelopen jaren.  
De schoolresultaten blijven op meerdere vakgebieden ondergemiddeld tot ruim ondergemiddeld. 
Deels is dit te verklaren door onze leerlingpopulatie, maar ook zeker door de onderwijskwaliteit.  
De onderwijsopbrengsten vergroten kunnen we realiseren door de onderwijskwaliteit te verbeteren. 
Hiervoor zijn diverse interventies gepleegd en dit samen vormt de basis voor het verbeteren van de 
opbrengsten en resultaten van de kinderen.  
‘’Het verkleinen van de achterstanden is het vergroten van de kansengelijkheid.‘’  
 
Mogelijke interventiekeuzes vanuit de scan:  
 
- Meer handen in de groep, meer instructies in kleinere niveaugroepen  
- Ontwikkelen van een heldere leesvisie binnen de school (m.b.v. methode)  
- Belevingswereld van kinderen verrijken tijdens en na schooltijd  
- Inrichting van de rijke leeromgeving t.b.v. verrijking van de schooldag  
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Verbeteren 
Onderwijs  |  Didactisch handelen  | St. Gerardus Majella 

Didactisch handelen in relatie tot een beredeneerd aanbod vanuit 

"werkpaden" 

Aanleiding voor dit project 
Het didactisch handelen is en van de belangrijkste aspecten van het leerkracht zijn. De leerkracht 
doet ertoe en heeft invloed op de ontwikkeling van onze kinderen. Er zijn veel stappen ondernomen 
om te komen tot een voldoende beoordeling van het didactisch handelen binnen ons eigen 
kwaliteitszorgsysteem, maar het streven is goed. Het team is vaak onderhevig aan veranderingen, 
waardoor dit streven soms wordt bemoeilijkt. Hierbij valt te denken aan een veranderende 
samenstelling, een gewijzigde manier van onderwijzen in relatie tot de Corona-maatregelen en de 
ontwikkelingen binnen de opvattingen omtrent gepersonaliseerd leren. 
 
Het onderwerp komt voort uit het volgende doel uit het strategisch beleid van Primenius: 
In 2023 wordt ons didactisch handelen binnen ons eigen kwaliteitszorgsysteem met een goed 
beoordeeld. 
 
Tijdsplanning 

aug - sep Borgingsdocument Taal: Woordenschat, Begrijpend lezen, 
Taal algemeen 

Taalcoördinator 

 De Taalcoördinator Kirsten Oosterhuis heeft het aanwezige taalbeleidsplan herzien en 
aangepast. Hierin is een duidelijk onderscheid te maken tussen Woordenschat, 
Begrijpend lezen, Spelling en "Taal algemeen". Door observatie, coaching en sturing is er 
een heldere manier van aanpak gekozen om met het woordenschatonderwijs een slag te 
kunnen maken (4-takt van Verhallen). Met betrekking tot het begrijpend lezen is er een 
zoektocht geweest om Leesbegrip beter toe te kunnen passen. Hierbij hebben we de 
conclusie getrokken dat de teksten niet rijk genoeg zijn voor de leerlingen en dat het 
onderdeel woordenschat onderbelicht is. We hebben uiteindelijk gekozen voor het 
invoeren van rijke teksten en het hanteren van GRIP-instructie. Daarnaast komt het 
begrijpend lezen vanaf leerjaar 5 aan bod in de nieuw aan te schaffen methode 
Estafette. We zullen vanaf het schooljaar 21/22 gaan starten met Estafette.  

  
aug - sep Update Rekenbeleidsplan -> Borgingsdocument Rekenen Rekencoördinator 

 De Rekencoördinator Trudy Leenders heeft verder uitvoering kunnen geven aan het 
ontwikkelen van het rekenen op de Majella. Dit heeft zij gedaan door af en toe 
rekenvergaderingen te plannen, observaties en coaching in de groepen te doen en 
vanuit kennisdeling zijn leerkrachten ondersteund bij het hanteren van didactische 
modellen voor instructie (vertaalcirkel, rekenmuurtje, drieslagmodel). Ook hebben we 
een prachtig Protocol Rekenen, speciaal voor de Majella. Deze is sturend en leidend voor 
keuzes binnen het rekenonderwijs op onze school. Naast bovenstaande ontwikkelingen 
zijn we gaan werken met de Bareka-toetsen, die ons en de leerlingen nog meer zich 
geven op de rekenvaardigheid en waar we iets te doen hebben. Het protocol kan gezien 
worden als het borgingsdocument rekenen.  

  
sep - okt Performance Support Kunskapsskolan Team 

 Deze geplande Performance Support is komen te vervallen. We hebben te maken gehad 
met een onvoorzien persoonlijk probleem van een van onze begeleiders. Daardoor heeft 
Margaret van Meerveld (Kunskapsskolan) moeten kiezen te stoppen als begeleider. Er 
wordt gezocht naar een nieuwe. 

  
december Performance support Kunskapsskolan Team 
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 Deze is komen te vervallen. 
  
december Tussenevaluatie Rekenbeleid, vertaalcirkel / drieslag-model Rekencoördinator 

 Zie update Rekenbeleidsplan. 
  
december Tussenevaluatie Taalbeleid / NT2 / Begrijpend lezen Taalcoördinator 

 De NT2 werkgroep is door onder andere het uitvallen van onze taalspecialist niet bijeen 
geweest. Ook door focus op het primaire leerproces (corona) heeft de werkgroep niet 
kunnen doen wat ze wilde. Voor het volgende schooljaar is het van belang dit wel op te 
pakken.  
 
Er is wel nadrukkelijk ingezet op een inventarisatie van NT2-problematiek in samenhang 
met TOS. Naar aanleiding hiervan is een aantal leerlingen getest en heeft een aantal een 
TOS-indicatie ontvangen. In het komende schooljaar zullen we samen met Kentalis een 
passend programma samenstellen. We hopen dan weer gebruik te kunnen maken van de 
expertise van onze taalspecialist Truus Bulten.  
 
Voor een aantal ouders, die nog geen toestemming willen geven, is wel enige urgentie 
geboden. De directie pakt dit op.  

  
maart Performance Support Kunskapsskolan Team 

 Heeft door Corona niet plaatsgevonden. 
  
juni Eindevaluatie Rekenbeleid 20/21 Rekencoördinator 

 Zie update rekenbeleidsplan 
  
juni Eindevaluatie Taalbeleid 20/21 Taalcoördinator 

 Zie borgingsdocument taal. 
  
juni Performance Support Kunskapsskolan Team 

 We hebben in mei toch nog een Performance Support kunnen laten doen. Hiervan volgt 
zodra een kort verslag. Een aantal belangrijke punten voor het volgende schooljaar is: 
 
- Executieve vaardigheden 
- Doelen en leren zichtbaar maken 
- Formatief evalueren 
- Coachgesprekken 
 
Wij vragen Kunskapsskolan Nederland (KLIK-onderwijs) hierbij te ondersteunen. 
 
Performance Support mei 2021: 
Allereerst wil ik in dit verslag aangeven hoe ik- gedurende de dag) steeds meer onder de 
indruk kwam van de wijze waarop jullie (met pedagogisch tact) de leerlingen bejegenen. 
Met alle complexiteit die ze meenemen uit hun eigen context. Jullie proberen deze 
leerlingen te laten ervaren dat school een veilige plek is waar men met en van elkaar mag 
leren en dat fouten maken daar een onderdeel van is. 
 
Ik heb bij alle groepen en leerkrachten meegekeken. Wat me opviel was dat jullie 
leerlingen mij vooral vroegen; Voor wie komt u? en wat komt u doen? Meestal krijg ik de 
vraag wie bent u? In de terugkoppeling heb ik jullie het volgende teruggegeven. 
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Wat me feitelijk opviel bij ALLE groepen: 
● Er is werkelijke aandacht voor elk kind. elk kind wordt gezien en gehoord. Jullie kennen 
jullie kinderen zeer goed. De interventies die jullie doen zijn daardoor zeer persoonlijk en 
ook de begeleiding van een kind na of tijdens een interventie is 
persoonlijk. 
● Er is erkenning voor inzet van de leerling 
● Er is erkenning voor samenwerking. Met en van elkaar leren 
● Jullie noemen allemaal het feit dat er aan de doelen gewerkt wordt. 
● Er is bij allen een grote mate van flexibiliteit in aanpassen programma omdat de 
situatie met de kinderen (wat blijkt uit gedrag )daar om vraagt . 
● Er is aandacht voor het zgn levende realiteit eren. De actuele situatie betrekken om de 
leerlingen inzicht te geven dat wat vaak abstract en ver van het bed staat te begrijpen. 
 
○ keuze tussen werkblad en ganzenbord bij spelling groep 7-8 
○ een escape room die een appel doet op logisch denken, samenwerken, 
plannen en ondertussen cognitieve taal en rekendoelen in zich heeft 
○ het boodschappenspel groep 3 waar de kinderen leren rekenen met behulp 
van een boodschappenlijstje. 
○ gymles met 3 keuzemogelijkheden in onderwerp. 
 
Het komt in zijn totaliteit over als een dag die schijnbaar organisch verloopt. 
Jullie gaven in reactie aan dat jullie mijn observaties zeker herkende en dat dit jullie 
sterkte dat jullie bedoeling van jullie werkwijze zichtbaar en merkbaar is. Op basis van 
deze conclusie heb ik jullie tips gegeven hoe je deze basis die staat verder kan uitbreiden 
en ontwikkelen. Ik heb gebruik gemaakt van zichtbare voorbeelden hoe men op andere 
PO scholen doelen en 
structuren en keuzes en voortgang zichtbaar maakt. 

  
Meetbare resultaten 
- Volgende zaken stimuleren / realiseren: coöperatief werken, (digitale) portfolio, effectieve 
administratie binnen de werkpaden - gekoppeld aan Parnassys. 
- Extra inzet van een onderwijsassistent in Unit 1 en extra inzet van een leerkracht in Unit 2 en 3. 
- Een keer per maand staat het beredeneerd aanbod op de agenda; de koppeling tussen het 
beredeneerd aanbod en didactiek wordt gemaakt. 
- De performance support heeft 4x plaats gevonden in dit schooljaar. 
- Minimaal 3 interne inspiratiesessies geleid door de taal- en rekencoördinator. 
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
- Er is met een onderbreking van de corona-periode en het afstandsonderwijs minder gebruik 
gemaakt van coöperatieve werkvormen. Het is voor ons van belang dat dit weer goed opgepakt 
wordt in het komende jaar. Hiermee kunnen we een aantal onderdelen van de executieve 
vaardigheden oppakken en uitvoeren. (Jaarplan 21/22 - NPO) 
 
Een digitaal portfolio is er nog altijd niet. We hebben dit jaar gewerkt met de papieren versie en deze 
is nog niet naar wens. Dit wordt het komende jaar opgepakt in het kader van "de Basis op orde". 
Wouter van Riet zal zich bezighouden met een verbeterplan, waarbij er ook wordt gekeken naar dit 
onderdeel.  
 
Er is een effectieve administratie. Er is duidelijk waar de kinderen zitten qua niveau en wat hun 
behoeften zijn. Dit valt te lezen in alle werkpaden. Het is nog een uitdaging om minder te 
"administreren".  
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- De extra inzet van een onderwijsassistent en een leerkracht heeft plaats kunnen vinden, doordat 
we het bijna volledige deel van de achterstandsgelden mochten gebruiken voor onze school. 
 
- Doordat we niet fysiek hebben mogen vergaderen gedurende bijna het gehele schooljaar zijn we 
niet toegekomen aan het maandelijks bespreken van het schoolbrede beredeneerd aanbod. Dit heeft 
wel per Unit plaatsgevonden. 
 
- Performancesupport heeft helaas maar 1 keer plaatsgevonden. In overleg met de relatiemanager 
van KLIK zullen we dit doorzetten naar het volgende schooljaar.  
 
- De inspiratiesessies en vergaderingen voor het reken- en taalbeleid hebben plaatsgevonden.  
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
We wensen per schooljaar 2022-2023 een goed te kunnen krijgen volgens het kwaliteitszorgsysteem.  
In 2023 is het volgende gerealiseerd: 
 
- Een goede balans tussen instructie/verwerking/coaching/planning, met een passende 
verantwoordelijkheid voor leerlingen 
- Een goede organisatie binnen elke unit, waar vanuit een beredeneerd aanbod aan doelen wordt 
gewerkt vanuit werkpaden met zicht op ontwikkeling 
- Een kloppende personele bezetting waarbij het voeren van coachgesprekken en veel instructies 
goed te organiseren valt 
- Goede inzet van de middelen vanuit het onderwijsachterstanden beleid. De directie doet jaarlijks 
een beroep op het bestuur voor deze extra middelen. 
- Actieve inzet van de taal- en rekencoördinator. Er wordt kennis gedeeld, ten gunste van het 
didactisch handelen door alle leerkrachten en onderwijsassistenten.  
 
Om tot deze doelstellingen / acties te kunnen komen zal in het schooljaar 20/21 gewerkt worden aan 
de doelstellingen vermeld bij de projectformulering. 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
- De balans tussen instructie/verwerking/coaching/planning is er wel meer gekomen, al is het 
afstandsonderwijs en de belemmering van het niet kunnen werken in instructiegroepen wel van 
negatieve invloed geweest. In het komende schooljaar zullen we ernaar streven om een betere 
balans te kunnen vinden, waarbij voorwaarden van het slagen van de NPO-plannen van invloed zijn 
op deze balans. We streven naar meer individuele instructies en instructies in kleine groepen. Deze 
worden mogelijk gemaakt door extra investeringen.  
- De organisatie binnen elke unit komt steeds beter tot zijn recht. Er is nog wel enig verschil tussen 
alle Units. Er wordt vanuit een beredeneerd aanbod gewerkt en dit staat weggezet in de werkpaden. 
Er is duidelijk zicht op de ontwikkeling van de kinderen, maar er kan nog beter worden omgegaan 
met de behoeften van de kinderen in de afzonderlijke niveaugroepen.  
- De personele bezetting is prima en zal alleen maar beter worden door extra middelen vanuit TvT en 
NPO. 
- De inzet van de achterstandsmiddelen is op gepaste wijze gebeurd. Voor het komende jaar zal dit 
worden uitgebreid met middelen vanuit TvT en NPO. (Zie projectplan TvT en projectplan/jaarplan 
NPO) 
- De rollen van de taal- en rekencoördinator zijn dit jaar ondanks corona goed opgepakt. Expertise is 
gedeeld, keuzes zijn gemaakt en er is gewerkt aan de kwaliteit van de instructies, door onder andere 
passende didactische modellen. 
 
Veel van de na te streven doelen voor 2023 zijn op dit onderdeel al behaald. 
Check!  
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Implementeren 
Identiteit  |  Mens als geheel  | St. Gerardus Majella 

De mens als geheel, in de relatie tot de ander. Rol van leerkracht, 

leerling en ouders. 

Aanleiding voor dit project 
De St. Gerardus Majella is een school in een multiculturele wijk van Hoogezand. Deze 
multiculturaliteit is bepalend voor hoe de identiteit van onze kinderen wordt gevormd. Vanuit de 
katholieke tradities en waarden besteed de school aandacht voor identiteitsvorming. Je kunt pas 
iemand zijn, in de relatie tot de ander. Daar ligt het katholiek-sociaal denken aan ten grondslag. De 
school volbrengt een maatschappelijke opdracht, waarbij kinderen worden klaargestoomd voor een 
volgende fase in hun leven. Als de school een flinke bijdrage kan leveren aan de basis voor "wie je 
bent", dan is deze opdracht geslaagd. Daarbij leert de school de kinderen respectvol om te gaan met 
hun naasten en rekening te houden met verschillen in niveau, achtergrond, interesses en 
toekomstperspectief. 
 
Het gekozen te implementeren onderwerp komt voor uit het volgende doel uit het strategisch 
beleidsplan van Primenius: 
In 2023 hebben we samenwerkingspartners in onze regio en (ver) daarbuiten. 
 
Meetbare resultaten 
- Ruim voldoende op de enquêtes voor leerlingen, ouders en personeel. Dit blijkt uit het 
waarderingscijfer. 
- Actieve deelname team aan de bijeenkomsten van Agda Wachter 
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
Agda is het afgelopen jaar, ook vanwege corona, twee keer geweest voor een identiteitsbijeenkomst.  
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Vanuit het vorige schoolplan nemen we een opdracht mee om aan de slag te gaan met het 
mensbeeld van het onderwijsteam. We gaan aan de slag met het team en onze identiteitsbegeleider 
(Agda Wachter, OBM) om vanuit de grondhouding van de mens als leerkracht en pedagoog te komen 
tot een verrijking van de eigen persoonlijkheid. Hierbij zullen we de katholieke maatschappelijke 
waarden als basis gebruiken. Daarbij is de menselijke waardigheid en morele deugden van cruciaal 
belang. 
 
We zien dit terug in leerkrachtgedrag en de manier waarop we uitstralen een belangrijke rol te 
spelen in de ontwikkeling van kinderen. We nemen de kinderen mee in de gedachte dat je een 
belangrijke bijdrage kunt leveren aan de ontwikkeling van jezelf in de relatie tot een ander en de 
maatschappij.  
 
De te nemen stappen kunnen als volgt worden uiteengezet: 
1.Voorzichtigheid maakt de mens tot een ‘wijs’ mens. Hij veroordeelt niemand, luistert, wikt en 
weegt. 
2.Rechtvaardigheid staat voor het vast en voortdurende streven om aan iedereen het zijne te geven. 
Gericht op solidaire verantwoordelijkheid. 
3.Standvastigheid stelt de mens in staat zichzelf en zijn overtuiging op de juiste wijze en in balans te 
verdedigen. Maar leert de mens ook om te gaan met zijn eigen angsten en die van anderen. 
4.Matigheid. De mens is in staat om vanuit eigen vrije wil zichzelf beperkingen op te leggen. (Ik heb 
genoeg ik deel wat ik krijg.) 
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Hiernaast zijn wij bewust van de morele deugden vanuit de katholieke gedachten. 
- Gerechtigheid: recht doen aan mensen die onrechtvaardig zijn behandeld, benadeeld of 
onderdrukt. (respect) 
- Barmhartigheid: zorg hebben voor al die mensen die jouw steun en zorg nodig hebben. Is hard 
(hart) werken. Betekent ook kunnen vergeven. 
- Trouw: geen star en onveranderlijk vasthouden aan iets of iemand. Het is de vaste wil om een 
duurzame keuze te maken voor een persoon of een belangrijke waarde. 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
Het team heeft deelgenomen aan de bijenkomsten vanuit identiteitsvorming. Agda is twee keer 
aanwezig geweest het afgelopen jaar. Helaas is dit door corona wat minder dan normaal. 
Het team is zich al deels bewust van de opdracht van pedagoog, leerkracht en de waarden en 
deugden die daarbij gepaard gaan. We zien dat we veel nieuwe en/of startende leerkrachten 
hebben, waarbij we dagelijks gesprekken met elkaar hebben over dit onderwerp. Dit is zeker niet 
afgerond, maar blijft een proces wat eigenlijk nooit zal stoppen.  
 
We zien het afgelopen jaar dat ook de rol van de leerkracht op deze plek ook vraagt om kinderen op 
te voeden. Daarmee laten we zien dat we energie steken om kinderen te laten zijn welke waarde de 
mens als geheel heeft. We zijn continu bezig met voorleven. Laten zien wat goed is voor jezelf, de 
ander en de wereld om je heen. Dit draagt zeker bij aan de opvoeding van onze kinderen. 
 
We zien in de groepen een goed pedagogisch klimaat waarbij leren, maar zeker ook leven iedere dag 
centraal staat. Vaker staat zelfs het leefklimaat vooraan om vervolgens in een leerklimaat te komen.  
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Ontwikkelen 
Identiteit  |  Duurzaamheid  | St. Gerardus Majella 

Aan het eind van dit schooljaar is het duidelijk hoe onze nieuwe 

school eruit komt te zien. Met aandacht voor duurzaamheid van 

gebouw, personeel en een stabiel leerlingaantal. 

Aanleiding voor dit project 
De school ziet het als haar opdracht kinderen, ouders en medewerkers mee te nemen in het besef 
dat er aandacht moet zijn voor een duurzame samenleving en wereld. Dat is te zien aan aandacht 
voor een schoon milieu, gezond en verantwoord leven en educatie over een duurzame samenleving. 
We zorgen voor onszelf en de aarde, nu en in de toekomst. 
 
Het te ontwikkelen onderwerp komt voort uit het volgende doel uit het strategisch beleid van 
Primenius: 
In 2023 is in het onderwijs aantoonbaar aandacht voor duurzaamheid. 
 
Meetbare resultaten 
- Leerlingraadsvergaderingen en "klassebox". 
- Eens per twee maand projectgroep- en werkgroepoverleg  
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
Gezamenlijk met een aantal kinderen is leerlingenraad aan de slag gegaan met dit project. 
Gezamenlijk met de directeur zijn er diverse overleggen geweest. De klassebox is een wekelijkse 
activiteit in de units. Units werken met voorzitter en notulist conform de leerlijn 
klassevergadering(klassebox). 
 
Er is tweemaandelijks een projectgroep, waar de directeur aan heeft deelgenomen.  
Daarnaast zijn de leerkrachten allemaal vertegenwoordigd in de werkgroepen. Onder andere 
werkgroep plein, ict, kookstudio en doe-lokaal en gymlokaal. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Wij willen graag intrek nemen in een modern schoolgebouw, dat past bij onze visie en manier van 
onderwijs. Daarbij zijn we afhankelijk van de afspraken die worden gemaakt op gemeentelijk niveau 
en daarbij ook de aandacht voor de aardbevingsproblematiek. Wij wensen in 2021 in een nieuw 
schoolgebouw te zitten aan de Erasmusweg. Er zal in het gebouw en de nabije omgeving (plein) 
zichtbaar aandacht zijn voor duurzaamheid van gebruikers en het gebouw. 
 
Aan het eind van de schoolplanperiode is het volgende gerealiseerd: 
- Het leerlingaantal is stabiel en/of stijgend 
- Het gepersonaliseerd leren is passend bij de school 
- De school zit in een modern schoolgebouw, waarbij er aandacht is voor een duurzaam gebruik 
- Leerlingen worden betrokken bij het proces om te komen tot een nieuwe school 
- Vanuit burgerschap is er aandacht voor duurzaamheid vanuit een maatschappelijk perspectief 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
Het leerlingaantal is nog niet stabiel of stijgend te noemen. Er is juist een daling te zien in de 
aantallen. Het gepersonaliseerd leren wordt aangeboden door te werken in units. Daarnaast 
gebruiken we de niveaugroepen om kinderen op niveau te laten werken. Er is een goede mix tussen 
gepersonaliseerd waar het kan en gestructureerd waar het moet. Het aanbod is afgestemd op ieder 
individu. 
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Nieuwbouw van de school wordt pas gerealiseerd halverwege 2022. Dit is niet dit in 2021 al 
gerealiseerd. Uiteraard is er in de projectgroep aandacht geweest voor duurzaamheid vanuit het 
maatschappelijke perspectief. Denk aan aardbevingsbestendig, zonnepanelen, gebruik van 
warmtepompen.  
 
De leerlingen zijn zoals eerder te lezen goed betrokken geweest bij het proces om te komen tot een 
nieuwe school. De leerlingenraad is hierin goed betrokken geweest. 
 
Ten aanzien van de werkgroepen zijn er diverse werkgroepen afgerond en hebben hun plan 
opgeleverd. Alleen de werkgroep doe-lokaal, kooklokaal en ICT staan nog open en zijn nog niet 
afgerond. 
 
Voor komend schooljaar is het goed om een blik te werpen op het leerlingaantal. 
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Verbeteren 
Organisatie  |  Samenwerking  | St. Gerardus Majella 

Goed contact met VO, warme overdracht en aansluiting | Het 

doorontwikkelen van Kunskapsskolan  

Aanleiding voor dit project 
We hebben inmiddels een intensieve samenwerking met Kunskapsskolan Nederland. Hierdoor 
hebben we een grote inspiratiebron om het gepersonaliseerd onderwijs te kunnen vormgeven bij ons 
op school. We willen ons gepersonaliseerd onderwijs meer op de kaart zetten, zodat we een positie 
in onze regio kunnen verwerven en uitbouwen. Daarbij zien wij graag een bredere samenwerking tot 
stand komen in de regio en daarbuiten. Vanuit het vorige schooljaarplan (19/20) komt een aantal 
borgingstaken nog terug in dit schooljaarplan. Daarnaast zoeken we het nu meer buiten de eigen 
regio via de community van Kunskapsskolan Nederland. Daarvoor komt er meer contact tussen 
scholen die dezelfde samenwerking zijn aangegaan. Ook zullen wij dit jaar een bezoek plegen aan 
Zweden om Kunskapsskolan-scholen te kunnen bezoeken. Hiervoor hebben wij een Europese 
subsidie ontvangen.  
 
Binnen de eigen regio wensen wij een intensiever contact op onderwijsgebied met het voortgezet 
onderwijs (Aletta Jacobs College). 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
- Er is een intensieve samenwerking met het AJC, waarbij er ingespeeld wordt op behoeften van 
leerlingen. Niet alleen de hoog- en meerbegaafde leerlingen, maar ook de praktisch ingestelde 
leerlingen.  
- Er is een regionale klas voor hoog- en meerbegaafde leerlingen en een klas voor praktisch 
ingestelde leerlingen in samenwerking met OPOS/Ultiem/VCPO/Primenius en het AJC. Er is een 
contactpersoon vanuit de Majella. 
- De overdracht naar het VO (AJC) is een warme overdracht en het VO weet beter aan te sluiten op 
de manier van werken op onze school.  
- Er is een besef bij het VO, dat gepersonaliseerd onderwijs de toekomst heeft en zorgt daardoor 
voor een betere doorstroom tussen PO en VO, vanuit een gepersonaliseerd perspectief. 
- Er is een intensievere samenwerking met scholen vanuit Kunskapsskolan Nederland (community) en 
er is een delegatie naar Zweden geweest om het concept daar te kunnen ervaren. 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
De samenwerking met het AJC is goed. De contacten met AJC zijn goed en veelvuldig. Gedurende het 
jaar is er veelvuldig en goed contact met het college. Ook wanneer kinderen er al zitten, is er 
naderhand ook nog goed overleg over de gang van zaken. Er is nog geen regionale klas tot stand 
gekomen voor beide groepen kinderen. Corona of iets anders? 
Het AJC luistert goed naar onze leerkrachten. Wij leveren de kinderen door onze onderwijsvisie op 
een manier af, die afwijkt van de andere scholen in de omgeving. We merken dat het AJC hier oog 
voor heeft en op inspeelt. Vanuit een professioneel contact hebben zij oog voor onze kennis en 
kunde wat betreft de kinderen. We vragen ons af of he VO al zo ver is dat ze ook oog hebben voor 
gepersonaliseerd onderwijs. We zien in de omgeving wel scholen ontstaan die hier een begin mee 
maken, maar veelal nog in een traditionelere onderwijssetting kinderen tot leren brengen.  
De reis naar Zweden is niet doorgegaan, vanwege corona. Er is één keer bezoek geweest op onze 
school omtrent het Kunskapsskolan. Wegens diverse omstandigheden was dit lastig om te realiseren. 
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Ontwikkelen 
Organisatie  |  Professionele ruimte  | St. Gerardus Majella 

Professionele ruimte en ontwikkeling, vastgelegd in een passend en 

eenvoudig systeem. 

Aanleiding voor dit project 
Wie in het onderwijs werkt moet voelen dat je nooit bent uitgeleerd. Dat geldt voor leerlingen, maar 
ook zeker voor leerkrachten en andere onderwijsprofessionals. Daar waar we wensen dat leerlingen 
verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leerproces, is het fijn als medewerkers ook de 
verantwoordelijkheid voelen en nemen om de eigen ontwikkeling passend te houden. 
 
Het gekozen te ontwikkelen onderwerp komt voort uit het volgende doel van het strategisch 
beleidsplan van Primenius: 
In 2023 ervaren medewerkers professionele ruimte en nemen zelf verantwoordelijkheid voor hun 
eigen ontwikkeling, gepresenteerd in een portfolio. 
 
Meetbare resultaten 
- Alle medewerkers staan in MOOI 
- Iedereen heeft en verslag gemaakt van de vertaling van de ervaringen in Zweden 
- Er is een passend systeem dat de eigen ontwikkeling ondersteunt.  
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
Alle medewerkers staan in MOOI. In MOOI kan de eigen ontwikkeling worden bijgehouden. Gericht 
op de ervaringen in Zweden is dit dus niet gebeurd. Dit ging niet door vanwege Covid-19. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
- Een makkelijker te hanteren digitaal portfoliosysteem, waarbij er veel verantwoordelijkheid ligt bij 
alle medewerkers. 
- Een voortgangsgesprek op aanvraag, waarbij het duidelijk is dat ieder verantwoordelijk is voor 
zijn/haar eigen ontwikkelingsproces. 
- Er worden coachgesprekken gevoerd tussen personeel en directie. 
- Goede begeleiding van nieuwe collega's en startende leerkrachten. Intern door directie, IB en 
collega's, maar ook eventueel vanuit het OOT van Primenius. Dit gaat in overleg met de individuele 
personeelsleden, naar gelang hun persoonlijke ontwikkelingswensen.  
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
Het afgelopen jaar is er een voortgangsgesprek geweest november/december. In november heeft de 
directie de leerkrachten zelf uitgenodigd voor een gesprek. Er is vorig jaar veelvuldig contact geweest 
tussen IB/Directie en leerkrachten. Ook is het OOT betrokken geweest bij ondersteuning en 
begeleiding van leerkrachten. Voor komend schooljaar is het zaak dit nog verder te ontwikkelen, 
zodat er nog meer eigenaarschap ontstaat over het ontwikkelproces van de leerkracht. 
 


