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1. Inleiding 
Voor u ligt het schooljaarplan van obs Meester Neuteboom.  De obs Meester Neuteboom  maakt deel uit van scholengroep OPRON. Scholengroep OPRON is 

het netwerk van scholen voor openbaar primair onderwijs in de gemeente Midden Groningen, Veendam en Stadskanaal. Tot deze scholengroep behoren 19 

scholen. De scholengroep heeft een duidelijke visie op onderwijs en haar beleid vastgelegd in het strategische beleidsplan 2019-2023.  

 

Op basis van het strategische beleidsplan van scholengroep OPRON  heeft de obs Meester Neuteboom in  een schoolplan haar eigen visie en de gewenste 

resultaten voor de komende vier jaren  vastgelegd. Het schoolplan bestaat uit een A3, een meerjarenplanning en een onderlegger. 

In het A3 worden de doelen, resultaten en acties voor de komende vier jaren weergegeven.  De gewenste resultaten zijn in de meerjarenplanning nader 

gespecificeerd en weggezet in de tijd.   

Naast dat de school werkt aan de acties en resultaten die zijn vastgelegd in het A3 draagt de school zorg voor de borging van de kwaliteit van de basis. De 

wijze waarop de basiskwaliteit geborgd en gemonitord wordt is vastgelegd in de onderlegger. Jaarlijks evalueert de school deze basiskwaliteit..  

 

In dit schooljaarplan worden de doelen en activiteiten voor het schooljaar 2021/2022 vastgelegd.  

Vanuit de meerjarenplanning worden de doelen  waar de school dit schooljaar aan werkt uitgewerkt in activiteiten.  Daarnaast worden er vanuit de 

evaluatie van de basiskwaliteit doelen en activiteiten toegevoegd die noodzakelijk zijn voor het op orde krijgen en/of het verstevigen van de basis.   

Dit schooljaarplan wordt halverwege het schooljaar, in januari, geëvalueerd en indien noodzakelijk bijgesteld. 
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2. Doelen en activiteiten vanuit de thema’s/meerjarenplanning NEUTEBOOM 
Thema SBP: Toekomstbestendig onderwijs/ Professioneel handelen 

Financiën  

Doel  

Eventuele subdoelen 
Meer subsidies aanvragen in relatie met onderwijsconcepten 
Investering expertisecentrum 
Extra handen in de klas 
 

Activiteiten Planning Uitvoering (wie) Borging 

Subsidies: 
Hanzehogeschool RAP traject 
Succes for All 

Schooljaar 21-22 
Schooljaar 21-22 
Schooljaar 21-22 

 
Directeur 
Directie, coördinator 

 
Notulen bijeenkomsten 
Documenten onderzoeksvraag 
Interviews leerkrachten -leerlingen 
groep 3-4, 4-5 

Extra handen in de klas  Schooljaar 21-22 Onderwijsassistent Begroting  

NPO gelden Schooljaar 21-22 Leerkracht-2 OA Groep 1, groep 3-4, groep 4-5  

NPO gelden achterstanden Schooljaar 21-22 Directie, teamleden Begroting 
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Thema SBP: Professioneel handelen /Toekomstbestendig onderwijs /Onderwijs op maat 
Scholing en begeleiding :Succes for All 
 

Doel : samenwerkend leren tijdens technisch lezen groep 3-4-5 

Eventuele subdoelen 
- Doorgaande lijn in de school in de ontwikkelingen van het samenwerkend leren 
- Scores technisch/begrijpend lezen verbeteren. 

- Leesplezier bevorderen.  

- Didactisch handelen verbeteren. 

 
 
 
 

Activiteiten Planning Uitvoering (wie) Borging 

1.       Hoe evalueren onze 
middenbouwleerkrachten het 
samenwerkend leren na een 
interventieperiode van 8 en 16 weken? 
(bevragen op frequentie, gevoel van 
competentie, leerkrachtvaardigheden, 
management, vormgeving van 
opdrachten, reacties van leerlingen etc.) 
 

Augustus 2021-December 2021 Leerkrachten 3-4-5, team, 
coördinator, directie, ondersteuning 
RUG. 
Observaties, feedbackgesprekken, 
teamvergaderingen 
 

Evaluatie onderzoeksvragen 
Kwaliteitskaart samenwerkend 
leren. 

2.       Is na een interventieperiode van 8 
weken een verandering waarneembaar 
in leerkrachtgedrag en 
klassenmanagement om samenwerkend 
leren te stimuleren? 

 

Oktober-november 2021 Leerkrachten 3-4-5, team, 
coördinator, directie 

Evaluatie onderzoeksvragen 
Kwaliteitskaart samenwerkend 
leren. 

 Oktober-november 2021 
December 2021 

Leerlingen, coördinator, 
leerkrachten 3-4-5 

Evaluatie onderzoeksvragen 
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3.       Is een verandering waarneembaar 
in taakgerichtheid bij onze 
middenbouwleerlingen tijdens een 
samenwerkend leren activiteit vóór en 
ná de interventie? 

 
 

Kwaliteitskaart samenwerkend 
leren. 

4.       Hoe evalueren onze leerlingen het 
samenwerken leren na een 
interventieperiode van 8 weken? 

Oktober-november 2021 
 

Leerlingen, coördinator, 
leerkrachten 3-4-5 

Evaluatie onderzoeksvragen 
Kwaliteitskaart samenwerkend 
leren. 
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Thema SBP duurzaam en doelgericht werken 

Doel: Taalrijke school 

Subdoelen 2021-2022: 
- Het horizontaal lezen evalueren  
- Het leesplezier bevorderen door inspirerende activiteiten in samenwerking met de bibliotheek. 
- Woordenschatontwikkeling 
 

Activiteiten Planning Uitvoering (wie) Borging 

Bibliotheek activiteiten 
- Boekenkring 
- Nieuwe leesboeken 
- Activiteiten in en buiten de 

bibliotheek 

Schooljaar 21-22 
 

Leerkrachten Weekplanning, borgingsdocument 

Tentoonstelling taaluitingen December 2021 Leerkrachten Weekplanning, borgingsdocument 

Het horizontaal lezen evalueren en 
besluit voortzetting 

Oktober 2021 Taalcoördinator borgingsdocument 

Woordenschatontwikkeling 
Presenteren 
 

Schooljaar 21-22 
 

Leerkrachten, taalcoördinator, 
muziek-dansdocent 

Weekplanning, borgingsdocument 
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Thema SBP:  Toekomstbestendig onderwijs/ Duurzaam en doelgericht werken 
Thema : Zicht op ontwikkeling, afstemming, didactisch handelen met zichtbare PDCA cyclus 

Doel :  
1. Effectieve analyse methode onafhankelijke toetsen, keuze format 
2. De leerlingen worden uitgedaagd om na te denken over de probleemstelling. 
3. De leerkrachten vergroten het eigenaarschap van leerlingen. 
4. Zelfstandig werken doorgaande lijn groep 1-8 schoolbreed uitvoeren. 

          
 

Activiteiten Planning Uitvoering (wie) Borging 

1. Analyseformat evalueren 
en aanpassen. Eén format 
kiezen 

Januari 2022 Team, IB Eenduidig format 

2. Leerkracht geeft leerlingen 
tijd om zelf na te denken 
over een probleemstelling 

 

Schooljaar 2021-2022 Groepsleerkrachten Kwaliteitskaart 

3. Leerlingen leren zelf na te 
denken over oplossingen, 
te verwoorden 

Schooljaar 2021-2022 Groepsleerkrachten Kwaliteitskaart 

4. Zelfstandig werken staat 
structureel op het rooster, 
zichtbaar in de 
weekplanning 

Alle schooljaren Groepsleerkrachten Kwaliteitskaart 
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Thema SBP:  HB scholing 

Doel : Onderwijs op maat 
1. De deelnemers kennen de belangrijkste theoretische onderbouwing over (hoog)begaafde leerlingen. 
2. De deelnemers kunnen minimale begeleiding bieden aan hun sterke leerlingen in de eigen klas. 
3. Actieteam + HB coördinator stellen beleidsplan op. 

Eventuele subdoelen: 
1. Teamleden herkennen signalen van leerlingen, overleg met de HB coördinator/IB over de vervolgstappen. 
2.  

 

Activiteiten Planning Uitvoering (wie) Borging 

1. Basiscursus HB alle 
teamleden 

Groep 1-3 
07-09-2021  
14-10-2021  
18-11-2021 

Groep 5-8 
07-09-2021  
14-10-2021  
18-11-2021 

Teamleden, directie Kwaliteitskaart 

2. Oprichting actieteam HB en 
HB coördinator 

Start schooljaar 2021-2022 Actieteam, IB Groepsoverzicht, weekplanning 

3. Vervolgcursus HB 
coördinator-actieteam 

Schooljaar 2021-2022 Actieteam PV+ notulen 
Kwaliteitskaart (beleid) 
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Thema SBP Toekomstbestendig onderwijs  

ICT doorgaande leerlijn 

Doel : De leerlingen en leerkrachten zijn ICT-vaardig. 

Subdoelen 

-Geeft vanuit eigenaarschap sturing aan ontwikkeling leerlingen 

Activiteiten Planning Uitvoering (wie) Borging 

1. Visievorming ICT in de school 
 

September 2021 

 

Actieteam, team Enquête  

2. Beleidsplan opstellen Herfstvakantie 2021 Actieteam Beleidsplan 

3. Werken in 
Sharepoint/Onedrive 

Januari 2022 Actieteam  

4. 2 Scholingsmomenten 
-overgang server-
Sharepoint/Onedrive 
-digitale geletterdheid  en 
mediawijsheid 

November -Maart Actieteam PV 
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4. Doelen en acties vanuit evaluatie basiskwaliteit 

4.1 Actiepunten vanuit de basiskwaliteit 

In onderstaande tabel worden de punten, die vanuit de evaluatie basiskwaliteit aandacht behoeven, weergegeven. 

Kwaliteitsgebied Actiepunt 
Onderwijs Zicht op 

ontwikkeling 
Sociaal emotionele ontwikkeling 

 

 

 

 
Didactisch 
handelen/ 
Aanbod 

Groepsbezoeken + feedbackgesprekken 

Algehele 
kwaliteit 

 

HR  
  
  
Huisvesting  
  
  
  
Financiën  
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4.2 Uitwerking actiepunten in doelen en bijbehorende activiteiten  

Kwaliteitsgebied:  sociaal emotionele ontwikkeling 

Actiepunt:  
-Informatie via ouderportaal nieuwsbrief Rots en Water 

Doelen: 
-Ouderbetrokkenheid realiseren Rots en Water principes 
- Ouders zijn op de hoogte van de werkwijze van de school op het gebied van SEO en ondersteunen deze. 
 

Eventuele subdoelen 
 
 

Activiteiten Planning Uitvoering (wie) Borging 

1. Foto’s lessen op het 
ouderportaal  

2. Uitleg voor de 
herfstvakantie, 
voorjaarsvakantie, 
meivakantie op het 
ouderportaal + nieuwsbrief   

 

3x per jaar 
 
Schooljaar 2021-2022 
-Oktober ‘21 
-februari ‘22 
-mei ‘22  
 
 

Groepsleerkrachten 
 
Leerkrachten tekst voor nieuwsbrief 

Foto-album OP 
 
Nieuwsbrieven 

3. Scol bespreken tijdens het 
rapportgesprek + eventueel 
terugkoppelen IB of SEO 
groep. 

Najaar 2021 
Voorjaar 2022 

Groepsleerkrachten Analyse Scol afnames 

4. Lessen geordend op lesdoel 
en groep→ hoe inzetten 

Schooljaar 2021-2022 Groepsleerkrachten Afsprakenlijst, weekplanning 
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Kwaliteitsgebied professionalisering, didactisch en pedagogisch handelen 

Actiepunt: groepsbezoeken met feedbackgesprekken 

Doelen:  
-leerkracht heeft zich op eigen ontwikkeling 
-directie heeft zicht op leerkrachtontwikkeling 

Eventuele subdoelen 
 
 

Activiteiten Planning Uitvoering (wie) Borging 

1. Resultaat en 
competentiegericht 
ontwikkelen 

Cyclus 2 jaar : 
-startgesprek, 
-voortgangs-/ontwikkelgesprek met 
POP, 
-beoordelingsgesprek najaar 2021 
 
 

Medewerker-directie Documenten RCO: 
 
 
 
Formulier C 

2. Groepsbezoeken met 
feedbackgesprek 

Najaar 2021 
Voorjaar 2022 

Directie VHM 
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5.Nationaal Programma Onderwijs 
Iedere school is de afgelopen periode bezig geweest met het maken van de schoolscan en heeft op basis van de bevindingen uit deze scan een aantal 

interventies gekozen. Voor de uiteindelijke verantwoording van de NPO gelden is het noodzakelijk dat er een duidelijke relatie is tussen dat wat we  

geconstateerd hebben in de schoolscan, de gekozen interventie en het uiteindelijke resultaat. 

Geef daarom in onderstaande tabel het volgende aan: 

• Bevinding schoolscan:  wat heb je geconstateerd met behulp van de schoolscan  

• De  interventie  die je inzet op basis van deze bevinding  

• Het resultaat  dat je beoogt te behalen met de gekozen interventie. 

• Kosten 
 

Interventies Nationaal Programma Onderwijs  

  Bevinding schoolscan Interventie Gewenste resultaat 
 

Kosten 

1 Groep 2 
Er is zorg over de cognitieve en 
sociaal-emotionele ontwikkeling. 
Achterstand zichtbaar, is verder 
uitgelopen. DORR analyse:  
-niveau van gehele groep op 
aanvangsfase .  
Instromers: 
- geringe woordenschat, niet spreken 
in passende 
zinnen/onverstaanbaarheid gezien.  
-onvoldoende zelfredzaamheid.  
-weinig ondersteuning thuis geweest 
tijdens de lock-down 

Een extra leerkracht om groep 1 en 2 te kunnen 

splitsen. 

- Intensieve aanpak gericht op herhaling  

- Voorbeeldgedrag  

- Structuur  

- Modelen door de leerkracht 

 
 

-Groepsniveau wordt hoger 
-Woordenschat vergroten 
-Spreken in verstaanbare zinnen 
-Zelfredzaamheid vergroten 
- 
 
 

€73.197,00 

2 Groep 3-4 
-50% anderstalige leerlingen 
-Niveauverschillen 
-Kleine groep 4 

Een onderwijsassistent om de niveauverschillen in 
een combinatiegroep te bedienen. 
 
-Duidelijke structuur.  

-Onderwijs op maat geven 
-Instructies op meerdere niveau zorgen 
voor gewenste groei 
-Woordenschat vergroten 

€ 31.967,00 
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- Niveauverschillen  

- Begrijpend lezen voor de 

anderstalige leerlingen  

-Twee leerlingen  >E3 niveau  
-Wat hebben zij nodig om goed te 
ontwikkelen? 
 
 

-Consequente aanpak met een empathische inslag.  
-Extra inzet op taal- en woordenschatontwikkeling. 
-Gerichte aanpak op rekenen, in groep 3 heeft de 

leerkracht de methode los gelaten en gewerkt 

vanuit doelen en blokplannen  

-Inzet op de leerlingen met een III score, daar is 

groei te realiseren.  

-Clusteren van leerlingen op niveau 

3 Groep 4-5 
-  anderstalige leerlingen specifieke 
aanpak rondom taal en 
woordenschat 
- basisgroep en sommige leerlingen 
hebben extra herhaling nodig 
-2 leerlingen functioneren ruim 
boven niveau 

Een onderwijsassistent om de niveauverschillen in 
een combinatiegroep te bedienen. 
-Groep 4 heeft relatief veel anderstalige leerlingen, 
maar deze werken op groepsniveau.  
-Twee leerlingen werken in een IOP. De groep 
scoort goed op rekenen, spelling en begrijpend 
lezen.  
-Technisch lezen is onder het gestelde niveau. 
Investeren op vlot lezen. 
-Extra inzet op technisch lezen  
-Structuur en consequent gedrag van de leerkracht  

-Veel inzetten op het positieve 

Onderwijs op maat geven 
-Instructies op meerdere niveau zorgen 
voor gewenste groei 
-Woordenschat vergroten 
-Vlot lezen op gewenste niveau 
-Positief leerklimaat, welbevinden groeit 

€7103,00 

4 Groep 6 
-Begrijpend lezen is onvoldoende.  

-Aandacht voor actieve 

betrokkenheid en zelf de tekst 

ontrafelen.  

-Een aantal leerlingen is taalzwakker, 

heeft meer moeite.  

-Veel niveauverschil en anderstalige 
leerlingen. 

Homogene groep i.p.v. combi 6/7. 
-Een aantal leerlingen is taalzwakker en heeft pre-
teaching/extra instructie nodig op BL en SP. 
-Extra aandacht voor niveauverschillen en eigen 

leerlijnen.  

-Meer aandacht voor automatiseren. 

-Resultaten BL en SP gaan omhoog 
-Niveauverschillen bedienen→ leerlingen 
groeien. 
-Adaptief onderwijs → groei. 
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5 Groep 7 
-Er is nog steeds een achterstand 

zichtbaar  

-Twee anderstalige leerlingen op een 

IOP  

-Een combinatiegroep + 

niveauverschil + leerlingen op een 

eigen leerlijn zorgt ervoor dat de 

leerkracht niet overal goed op in kan 

zetten  

-Afstemming leerkracht – 
onderwijsassistent bij anderstalige 
leerlingen 

Homogene groep i.p.v. combi 6/7 of 7/8. 
-Blijvende inzet op vaste routines en consequent 

handelen van de leerkracht.  

-Blijvende intensieve aanpak om achterstanden 

weg te kunnen werken.  

-Inzet op niveauverschillen. 

-Rust in de groep door vaste regels en 
routines 
-Achterstanden opgebouwd in eerdere 
jaren wegwerken. 
-Ontwikkeling conform mogelijkheden. 

 

6 Groep 8 
-Vertraging in groep 7A door 
schoolsluiting en intensieve aanpak 
gericht op groep 6  
-4 leerlingen met een IOP die ieder 
op een eigen leerlijn werken.  
-Een combinatiegroep + 
niveauverschil + leerlingen op een 
eigen leerlijn zorgt ervoor dat de 
leerkracht niet overal goed op in kan 
zetten  
-Afstemming leerkracht – 
onderwijsassistent bij anderstalige 
leerlingen 

Homogene groep i.p.v. combi 6/7 of 7/8. 
-Inzet op niveauverschillen en eigen leerlijnen, om 

alle niveaus te kunnen bedienen 

-Inzet op doelen richting de eindtoets om de 1F en 
vooral de 1S doelen te kunnen bereiken 

-Doelen normen 1F en 1S behaald conform 
de norm voor de schoolpopulatie. 
-Gedifferentieerde aanpak geeft groei. 

 



Schooljaarplan 2021-2022 Neuteboomschool  

 

7. Cultuur project i.s.m. de 
Kunstenschool. 
Doel: taalontwikkeling stimuleren 
d.m.v. de koppeling aan muziek en 
dans. 
 
Cultuuraanbod groep 6-8 
 

Door cultuuraanbod openen kinderen zich. 
Welbevinden wordt versterkt. 
Samenwerken binnen het aanbod. 
Vakoverstijgend werken 
Docenten en dans en muziek werken de doelen uit 
in muziek- en danslessen   
Nog te bepalen i.o.m. coördinator 
onderwijs/Kunstenschool 

- Woordenschatontwikkeling 
ontwikkelen, 

- Spreken en presenteren 
verbeteren.  

- Welbevinden verbeteren    

 
€ 4.000,00 
 
 
 
 
€ 10.000,00 

8. Nog te bespreken:  
- HB beleid,  
- ondersteuning 

leerkrachten/leerlingen, 
- aanschaf 

screeningsinstrument 
- aanschaf leerlingmateriaal 

Scholing ontwikkelt kennis en vaardigheden 
Samenwerken teamleden over: 
signalering HB leerlingen 

- blik leerkracht 
- signalen herkennen 
- onderwijsbehoeften beschrijven 
- diagnostiek en handelen 
-  

- Beleid HB leerlingen opstellen 
- Leerlingen pro actief signaleren 

€   5.000,00 

9. Buitenspelmateriaal aanschaffen - Samenspelen bevorderen 
-  

- Vertrouwen en elkaar respecteren 
- Omgaan met winnen – verliezen 
- Verantwoordelijkheid ervaren en 

nemen 
- Regels en afspraken naleven  

 

€   5.000,00 
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5. Evaluatie januari 
 

In januari worden de doelen en acties die zijn opgenomen in dit schooljaar geëvalueerd en wordt het schooljaarplan waar nodig bijgesteld. 

 

6.1 Evaluatie doelen en activiteiten vanuit de thema’s/meerjarenplanning 

Thema 

Evaluatie Vervolg 

  

 

Thema 

Evaluatie Vervolg 

  

 

6.2 Evaluatie doelen en activiteiten vanuit de evaluatie basiskwaliteit 

Kwaliteitsgebied 

Evaluatie Vervolg 

  

 

Actieplan … 

Evaluatie Vervolg 

  

 

 

 


