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Evaluatie borgingstaken 

Afgerond 

Kwaliteitszorg, kwaliteitscultuur, verantwoording en dialoog en financieel beheer  
sep - 
nov 

Evalueren kwaliteitszorgcyclus door critical friend/opstellen plan van 
aanpak 

directie 

 Er is een audit geweest. Hierbij is de kwaliteitszorgcyclus als voldoende beoordeeld. Punt 
van aandacht is het op tijd delen van doelen met het team. Dat was op het moment van de 
audit nog niet gebeurd, maar gebeurt wel altijd.  

  
sep - 
nov 

Evalueren kwaliteitszorgcyclus door critical friend/opstellen plan van 
aanpak 

directie 

 De cyclus is als voldoende beoordeeld. Er is geen aanleiding tot een echt plan van aanpak.  
  
nov - 
mar 

uitvoeren plan van aanpak directie 

  
 
Niet afgerond 

MD-programma 
Het uiteindelijke doel is een duidelijke visie op persoonlijk leiderschap die tot uitdrukking komt in de 
activiteiten en de sfeer op de school en binnen de Stichting. 
aug - jul Vergadering in het kader van identiteit team 
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Evaluatie projecten 

Verbeteren 
Onderwijs  |  taalbeleid 

taal 

Aanleiding voor dit project 
Taal blijft in ontwikkeling. Als we kijken naar onze toetsresultaten dan zien we dat taal achterblijft op 
rekenen en een aandachtsgebied blijft. Voor begrijpend lezen volgt niet iedereen dezelfde stappen, 
maar ook het differentieren in lessen verdient aandacht.  
Daarnaast is er vanuit de audit van september naar voren gekomen, dat doelen van Taal Verhaal niet 
sychroon lopen met 2F.  
Voor Fries hebben we nu niveau A. Afspraken staan echter nog niet op papier.  
 
Tijdsplanning 

nov - 
dec 

- Belang van schrijfvaardigheid delen met team, SLO doelen delen? 
 - Taalronde nogmaals terug halen. Aandacht voor het schrijven binnen een 
betekenisvolle context. Plezier in schrijven! 

taalbeleidsgroep 

  
jan - 
mar 

- Schrijfroute introduceren. 
 - Aandacht voor tekstbesprekingen 
 - Lessen voorbereiden, proberen..  

taalbeleidsgroep 

  
apr - 
mei 

- Teksten uit alle groepen worden ‘gepubliceerd’. Ruimte op de Deel wordt in 
gebruikt om teksten op te hangen. Teksten worden bewaard/ gedeeld met 
ouders?  

taalbeleidsgroep 

  
juni - Evalueren met het team. taalbeleidsgroep 
  
Meetbare resultaten 
Schrijfvaardigheid 2021/2022 
De groepen 1 t/m 3 maken kennis met geschreven taal door te “schrijven” binnen betekenisvolle 
situaties. Hiervoor kunnen taalrondes worden gebruikt. 
 
Bij het schrijven van teksten in groep 4 t/m 8 wordt uitgegaan van de schrijfroute. 
De volgende 5 fasen worden doorgelopen: 
1. Opdrachtfase 
2. Oriëntatiefase 
3. Schrijffase 
4. Revisiefase 
5. Publicatie fase 
 
- Begrijpend lezen: de stappen zijn helder en worden nageleefd (collegiale consultatie) 
- Er is een kwaliteitskaart Fries 
- Er is een samenwerking met de TC van Joure 
- Er is helder wat er mist in onze methode voor wat betreft de 2F doelen. E.e.a. is aangevuld en 
doelendekkend. 
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
Evaluatie januari 2022: 
Het team is op de hoogte gebracht van de doelen op gebied van schrijfvaardigheid. Ze kennen de 
verschillende fasen binnen het schrijfonderwijs en de genres die in elke groep aan bod horen te 
komen. Om hiermee aan de slag te gaan hebben ze formulieren gekregen met schrijfideeën en 
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schrijfkaders binnen de verschillende genres. Er is ruimte gemaakt om teksten te publiceren in de 
school. Er is aandacht geweest voor het bewaren van teksten. Dit wordt vanaf groep 4 al goed 
opgepakt. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Alle leerkrachten kunnen op een effectieve manier schrijfonderwijsaanbieden. Zij hebben kennis van 
de opbouw van leerstof en hebben handvatten om deze vorm te geven. Afspraken ten aanzien van 
Fries staan op papier. Begrijpend lezen is geborgd. De resultaten gaan omhoog. 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
Evaluatie juni 2022:  
 
Er zijn weinig bordsessies geweest om de schrijflessen te bespreken. Er is onvoldoende zicht op wat 
er gedaan is/wordt in de verschillende groepen. Dit is een actiepunt voor volgend jaar. Regelmatig 
lesideeën delen en bespreken waar men tegenaan loopt. Ook het bespreken van teksten met de klas 
is een actiepunt. 
 
Begrijpend lezen: Er is een groepsbezoek in groep 7/8 geweest. Tijdens de taalcoördinator dag was 
Ferdau afwezig en Femke nog maar kort gestart als LIO’er. In de bovenbouw worden de stappen 
nageleefd. Qua resultaten zien we verbetering. Als we de eind toetsresultaten 2020/2021 naast de 
eindtoetsen van afgelopen jaar leggen, zien we dat er dit jaar in elke groep minder kinderen IV en V 
scoren. 
 
Fries: Er is een kwaliteitskaart gemaakt en te vinden in Sharepoint. 
 
Taalmethode: Er is kennisgemaakt met de nieuwe taalmethode PIT. Deze methode voldoet aan de 
referentiedoelen. 
 

Verbeteren 
Onderwijs  |  didactisch handelen 

Rekenen 

Aanleiding voor dit project 
Er is nog niet in alle groepen een eenduidige aanpak ten aanzien van rekenen. Er is geoefend en we 
weten hoe de methode het best ingezet kan worden. Nu moet dat worden vastgelegd.  
 
Tijdsplanning 

okt - dec In kaart brengen vaardigheden leerkrachten, aandachtspunten 
rekenen.  

Rekencoördinator 

  
dec - feb studiedag: presentatie differentiëren. Concrete handvatten geven en 

uitproberen. 
Rekencoördinator 

  
feb - mar uitproberen differentiatie en evaluatie Rekencoördinator 
  
mar - mei kwaliteitskaarten opstellen Rekencoördinator 
  
Meetbare resultaten 
- Er is een kwaliteitskaart. 
- Pluskinderen krijgen onderbouwd en passend plus aanbod. 
- Elke leerkracht heeft kennis van de inhoud van het handelings- en drieslagsmodel en handelt 
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hiernaar. 
- Er is een rekenkast met spelletjes voor alle delen van de rekenmuur. 
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
Evaluatie januari 2022: 
 
Er is een kwaliteitskaart. Het team heeft scholing gehad omtrent het uitdagen van kinderen en 
differentiëren in de lessen. Iedere leerkracht heeft tijdens deze scholing het handelings- en 
drieslagsmodel uitgelegd gekregen. De methode RekenXL ligt klaar, maar moet nog ingezet worden.  
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Alle leerkrachten kunnen op een effectieve manier differentieren binnen de methode van hun groep. 
Zij hebben kennis van de opbouw van leerstof en hebben handvatten om deze differentiatie vorm te 
geven. Er is voldoende materiaal om de deelvaardigheden te oefenen.  
De resultaten gaan omhoog. 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
Evaluatie juni 2022: 
 
Alle doelen zijn gehaald. De methode RekenXL wordt ingezet als extra methode en de materialen van 
Wizz zijn gekocht van de NPO gelden. Komend schooljaar zal hier gebruik van worden gemaakt. De 
resultaten op de eindtoets zijn vooruit gegaan. De doelen voor rekenen zijn gehaald en dat was de 
laatste jaren niet zo.  
 

Verbeteren 
Onderwijs  |  sociaal emotionele vorming 

Kanjer 

Aanleiding voor dit project 
De sociale veiligheid blijft een aandachtspunt. We scoren hierop voldoende. Toch merken wij dat het 
belangrijk is hier aandacht aan te besteden: veel kinderen reageren primair vanuit een negatieve 
insteek. Hierbij is het taalgebruik opvallend. Dit maakt dat andere kinderen zich soms wel eens 
onveilig kunnen voelen. Dit gebeurt vooralsnog niet in grote mate, maar het is goed om dit in de 
gaten te houden.  
Een van de zaken die aandacht verdient is het spreken van dezelfde kanjertaal door iedereen binnen 
school, maar ook het aanbieden van een doorgaande lijn in sociaal emotionele ontwikkeling. Dit is, 
door wisseling van leerkrachten, nog niet het geval.  
 
Tijdsplanning 

okt - dec opstellen kwaliteitskaart kanjercoordinator 
  
januari bespreken doelen met team; afspraken maken doorgaande leerlijn kanjercoordinator 
  
jan - jun materialen bestellen kanjercoordinator 
  
juni studiedag/licenties halen kanjercoordinator 
  
Meetbare resultaten 
- Er is een kwaliteitskaart voor ons Kanjeronderwijs 
- Ieder teamlid heeft een licentie 
- Studiedag: alle neuzen dezelfde kant op 
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- Materialen zijn up-to-date 
- Zicht op: Hoe gaan we ouders optimaal betrekken? 
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
Evaluatie januari 2022:  
 
De kwaliteitskaart is bijna af. In juni is er een Kanjerdag voor het team gepland. Hierin zullen nog 
afspraken gemaakt worden en zullen alle teamleden een licentie krijgen.  
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
De sociale veiligheid blijft voldoende.  
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
Evaluatie juni 2022: 
 
De sociale veiligheid is voldoende. We vinden echter nog wel dat dit een aandachtspunt moet blijven. 
Vooral in groep 7 en 8 is het gedrag soms zorgelijk: er wordt veel gevloekt, stoer gedrag vertoont en 
sommige kinderen zijn brutaal.  
Er is een studiedag geweest. Iedereen heeft een licentie. De kwaliteitskaart is af. Komend schooljaar 
zal er een informatieavond voor ouders gepland worden. We willen dan ook afspraken maken over 
hoe we ouders optimaal gaan betrekken. Verder zijn alle doelen gehaald.  
 

Ontwikkelen 
Bedrijfsvoering en Financiën  |  Nieuw- en verbouw 

 schoolplein 

Aanleiding voor dit project 
Het schoolplein nodigt niet uit tot spelen. We gaan het gebouw renoveren. Hierin ligt de wens ook 
het schoolplein aan te pakken. 
 
Tijdsplanning 

sep - nov Werkgroep inventariseert subsidievormen team 
  
nov - dec werkgroep laat vlekkenplan maken team 
  
dec - jun werkgroep inventariseert wensen en komt tot een plattegrond team 
  
dec - jun werkgroep schrijft subsidieverleners aan team 
  
Meetbare resultaten 
- Er is een nieuw schoolplein, gedeeltelijk groen, gedeeltelijk verhard met voldoende 
speelmogelijkheden voor kinderen van 0 tm 12 jaar. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Een aantrekkelijk gedeeltelijk groen schoolplein waar kinderen van 0 tm 12 jaar speelmogelijkheden 
hebben. Kinderen spelen weer. 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
Evaluatie juni 2022: 
 
Er zijn diverse plannen gemaakt voor het schoolplein. Er ligt een plattegrond en er worden subsidies 
aangevraagd. Helaas is de renovatie vertraagd en uitgesteld. Dit maakt dat het schoolplein nog niet 



DeToekomst-Bakhuizen Schooljaarverslag 2021 - 2022 7 

aangepakt. Komend jaar zullen we een crowdfundingsactie opzetten. Dorpsbelang is inmiddels 
gevraagd of zij hierin mee kunnen denken. Zij schuiven aan bij de vergaderingen omtrent het 
schoolplein.  
 

Ontwikkelen 
Profilering BMS & Scholen  |  IKC 

ikc 

Aanleiding voor dit project 
Er staat een renovatie in de planning voor mei. Afspraak is dat na de verbouwing er ook 
peuteropvang, dagopvang en BSO geboden wordt.  
 
Tijdsplanning 

jan - feb visieontwikkeling met SKIK team 
  
jan - jun overleg en opstellen afspraken BSO team 
  
Meetbare resultaten 
- Er is een IKC voor kinderen van 0 tm 12 jaar. 
- Er is een gezamenlijke visie die gedragen wordt. 
- Er zijn duidelijke afspraken met betrekking tot BSO. 
- Er is een doorgaande lijn PSZ/groep 1/2. 
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
Evaluatie januari 2022: 
 
Er is gezamenlijk een visie opgesteld. Deze visie staat nu op papier.  
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Er is een nauwe visiegestuurde samenwerking binnen het IKC uitgaande van een doorgaande lijn in 
ontwikkeling. 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
Evaluatie juni 2022: 
 
Helaas is de renovatie nog niet begonnen. Deze is een jaar uitgesteld. Dit betekent, dat we nog geen 
IKC zijn. Wel is ervoor gekozen om een BSO op te starten na de vakantie. Hier zijn afspraken over 
gemaakt over: wie, wat en waar? De BSO zal gaan draaien in de keuken van de school met 
activiteiten in De Deel. Mocht er iets gebeurd zijn met kinderen wat belangrijk wordt geacht voor de 
BSO, dan stellen de leerkrachten de BSO op de hoogte. SKIK zal de BSO gaan draaien.  
Doordat de renovatie is uitgesteld zijn de doelen m.b.t. de IKC en de doorgaande lijn niet gehaald.  
 


