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Evaluatie borgingstaken 

Afgerond 

Identiteit 

augustus 1 keer per jaar de visie bespreken in de vergadering Id.CO. 

 
De huidige visie is recent opgesteld en is nog passend en levend binnen de school. 

  
 
Taalbeleid 

september Bespreken taal Dir. 

 
Taalbeleidsplan is bijgesteld en vastgesteld. 

  
sep - jul Teamvergadering taal Team 



R.K. Basisschool De Hoeksteen Schooljaarverslag 2019 - 2020 3 

 
Het aanpassen van het taalbeleidsplan met de doelen vanuit de middenopbrengsten. 

  
oktober In teamvergadering kortsluiten of alles loopt m.b.t. taal. Team 

 
We hebben het taalbeleid besproken en geevalueerd. 

  
november Bespreken taal Dir. 

 
Het taalbeleidsplan is besproken.  

  
december Teamvergadering m.b.t. taal Team 
  
februari Aanpassen taalplan TLCO 

 
Tijdens de zorgvergadering in Februari evalueren we aan de hand van de recente 
opbrengsten of de doelen in het huidige plan bijgesteld moet worden. 

  
maart Overleg taal Dir. 

 
Taalbeleidsplan is aangepast en via de mail verstuurd naar het team ter goedkeuring. 
Eind maart wordt hij vastgesteld. 

  
 
Omgangsprotocol/ pestprotocol 

oktober Invullen leerlinglijst Team 

 
De kivalijsten zijn ingevuld en afgerond 

  
november Bespreken kiva Team 

 
De opbrengsten zijn besproken in de groepsbesprekingen. 

  
maart Invullen leerlingenlijst Team 

 
De leerlingenlijsten zijn ingevuld 

  
april Kiva bespreken Team 

 
De opbrengsten zijn besproken tijdens de groepsbesprekingen. 

  
juni Omgangsprotocol KiTe 

 
Het omgangsprotocol staat op de agenda. De coördinator mailt het protocol en vraagt 
om feedback aan de teamleden. Waarnodig wordt het document bijgesteld. 

  
 
Professioneel statuut 

juni Evalueren en bijstellen professioneel statuut Team 

 
Het professioneel statuut is nog niet bijgesteld.  
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Niet afgerond 

Taalbeleid 

april Teamvergadering m.b.t. taal Team 
  
juni Aanpassen taalplan TLCO 
  
juni Bespreken taal Dir. 
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Evaluatie projecten 

Verbeteren 
Onderwijs  |  Didactisch handelen 

In 2023 wordt  ons didactisch handelen binnen ons eigen 

kwaliteitszorgsysteem met een goed beoordeeld. 

Aanleiding voor dit project 

Wij willen goed onderwijs bieden in een goed pedagogisch klimaat. In een optimaal pedagogisch 
klimaat kan een kind zich goed ontwikkelen en zichzelf ontplooien. Onze lessen en ons didactisch 
handelen moeten goed zijn en beide moeten tegemoet komen aan de onderwijsbehoefte van ieder 
kind. Er wordt van onze leerkrachten binnen het gepersonaliseerd leren diversiteit in instructie en 
een meer coachende rol gevraagd. 

 

Meetbare resultaten 

In juli 2020 beschikken de leerkrachten aantoonbaar over vaardigheden die nodig zijn voor het 
ontwikkelen en de implementatie van het gepersonaliseerd leren binnen de groep, 
coachingsvaardigheden. Door intern/externe screening (audit/klassenbezoeken/coll. cons. )wordt dit 
aangetoond. 

 

Evaluatie Meetbare resultaten 

De leerkrachten zijn didactisch vaardig. Dit was het oordeel van de onderwijsinspectie. Zij gaf als 
advies om ook een aanbod te creëren voor meer en hoogbegaafde kinderen en ons didactisch 
handelen ook hierop af te stemmen. Dan kon het oordeel van voldoende naar goed bijgesteld 
worden. De audit wordt waarschijnlijk in juni afgenomen. 

 

Uiteindelijk gewenste situatie 

In 2023 wordt didactisch handelen binnen ons eigen kwaliteitszorgsysteem met een goed 
beoordeeld. 

 

Ontwikkelen 
Onderwijs  |  Gepersonaliseerd leren 

In 2023 bieden wij gezamenlijk als fusieschool gepersonaliseerd leren 

aan in minimaal fase 4 (zoals beschreven in     de notitie  

‘Gepersonaliseerd Leren’); 

Aanleiding voor dit project 
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Het gepersonaliseerde leren leert kinderen om mede eigenaar te zijn voor hun eigen ontwikkeling, 
dit verhoogt de betrokkenheid en motiveert. Kinderen mogen, binnen kaders (tijd, plaats, criteria) 
hun eigen doelen stellen, op passend niveau en in hun eigen tempo door de lesstof werken. 

 

Meetbare resultaten 

In juli 2020 werken we in alle groepen volgens de leerlijn rekenen 
In juli 2020 hebben we met alle leerlingen een rekenaanbod naar hun functioneringsniveau. 
In juli 2020 hebben we aantoonbaar tweewekelijks een kort rekengesprek met ieder kind vanaf 
groep 4 gevoerd. Verslaglegging is aanwezig. 

 

Evaluatie Meetbare resultaten 

We werken binnen de Hoeksteen volgens de leerlijn rekenen. De leerlijn begint in groep 1/2. 
Monitoren gebeurt met BOSOS. In groep 3/4 wordt MSV en Snappet ingezet. De kinderen werken 
allen adaptief in hun werkpakket, het zogenaamde Plusje. 
Het aanbod is nog niet afgestemd op hun functioneringsniveau en er zijn nog geen rekengesprekken 
gevoerd. De begeleidingsbijeenkomsten van Freek hebben vooralsnog een andere, meer 
noodzakelijke invulling gekregen. We pakken de draad in het nieuwe schooljaar samen met het 
fusieteam weer op. 

 

Uiteindelijk gewenste situatie 

In 2023 bieden wij gezamenlijk als fusieschool gepersonaliseerd leren aan in minimaal fase 4 (zoals 
beschreven in de notitie ‘Gepersonaliseerd Leren’) 

 

Ontwikkelen 
Organisatie  |  Organisatie 

In 2023 is onze fusieschool zodanig ingericht dat deze aansluit bij 

onze gepersonaliseerde visie op onderwijs 

Aanleiding voor dit project 

Gepersonaliseerd leren vraagt om een andere onderwijssetting. Om vorm te kunnen geven aan dit 
onderwijsconcept hebben we flexibele werkplekken nodig, moeten we groepsdoorbrekend kunnen 
werken, samen kunnen werken en een stilteplek kunnen zoeken. Het intranet moet geschikt zijn voor 
het werken met moderne devices. 

 

Meetbare resultaten 

In 2020 is er een gezamenlijk plan ontwikkeld met daarin omschreven de benodigde functionele 
ruimten per organisatie. 

 

Evaluatie Meetbare resultaten 



R.K. Basisschool De Hoeksteen Schooljaarverslag 2019 - 2020 7 

Het definitieve P.v.E. is klaar.  

 

Uiteindelijk gewenste situatie 

In 2023 is onze (fusie) school zodanig ingericht dat deze aansluit bij onze gepersonaliseerde visie op 
onderwijs. 

 

Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 

Het P.v.E is klaar. Het uiteindelijke resultaat is pas na de bouw en verhuizing zichtbaar. het lijkt erop 
dat de school eind 2021 gereed zal zijn. Dan kunnen we ook daadwerkelijk oordelen over of het 
gebouw aansluit bij onze visie op gepersonaliseerd leren.  

 

Verbeteren 
Organisatie  |  Organisatie 

Op de Hoeksteen en in de nieuwe fusieschool krijgen de teamleden 

goede begeleiding en is er mogelijkheid tot scholing voor de 

teamleden 

Aanleiding voor dit project 

Een professioneel team vraagt om professionele begeleiding en ontwikkelkansen. Ontwikkeling 
gekoppeld aan schoolontwikkeling moet mogelijk gemaakt worden. 

 
Tijdsplanning 

augustus Ontwikkelen teamleden gerelateerd aan schoolontwikkeling Team 
  
Meetbare resultaten 

In juli kunnen de leerkrachten kinderen begeleiden op hun persoonlijk ontwikkelingsniveau.  
In juli hebben wij een identiteits coördinator en een ICT coördinator. 

 

Evaluatie Meetbare resultaten 

De opleidingen voor coördinatoren zijn niet van start gegaan. We gaan eerst inventariseren welke 
kwaliteiten in het nieuwe fusieteam nodig en aanwezig zijn.  
De leerkrachten begeleiden de kinderen nog niet op alle vakgebieden op hun persoonlijk 
ontwikkelingsniveau. De begeleiding van Freek was vooral gericht op de fusie en de problemen die 
de fusie met zich mee bracht. 

 

Uiteindelijk gewenste situatie 

In 2023 krijgen de teamleden goede begeleiding en is er mogelijkheid tot scholing voor de 
teamleden. 
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Verbeteren 
Organisatie  |  Kindcentrum 

In 2023 is onze school een maatwerk Kindcentrum afhankelijk van 

behoefte en praktische haalbaarheid 

Aanleiding voor dit project 

In de maatschappij zien we landelijk het ontwikkelen van kindcentra als trend. Kindcentra gericht op 
opvang van kinderen van 0-12 (18) jaar. Doorgaande ontwikkellijnen zijn een speerpunt voor het 
vormen van deze kindcentra. 

 

Meetbare resultaten 

Overlegmomenten op; 

 

Evaluatie Meetbare resultaten 

Zie plan van aanpak fusiebegeleider dhr. T. Joosten. 

 

Uiteindelijk gewenste situatie 

In 2023 is onze gefuseerde school een maatwerk Kindcentrum afhankelijk van behoefte en praktische 
haalbaarheid. 

 

Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 

De fusieschool is nog niet gerealiseerd. Aan de haalbaarheid van een kindcentrum zitten in het 
fusietraject nogal wat haken en ogen. Iedere partner moet zich kunnen vinden in het realiseren van 
een kindcentrum en het zoeken van de samenwerking. In het nieuwe schooljaar pakken we het 
proces weer op.  

 

Verbeteren 
Communicatie & Marketing  |  Marketing 

In 2023 is ons leerlingaantal minimaal gelijk gebleven 

Aanleiding voor dit project 

De voorspellingen voor de Hoeksteen geven in de toekomst krimp aan. Wij moeten anticiperen op 
deze krimp en ons profileren als een aantrekkelijke goede school om tot groei te komen. 
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Tijdsplanning 

augustus Groei in leerlingenaantal bewerkstelligen en behouden. Team 

 
Momenteel zien we een goede instroom in de onderbouw. De kleutergroep groeit naar 
20 leerlingen. We hebben afgesproken dat wij ons meer zichtbaar (door het organiseren 
van wijkbrede activiteiten) in het dorp willen profileren. Dit doen we door het 
organiseren van activiteiten als Sint Maarten/Fanfare/Carnaval/Contact Turfhuus. 

  
Meetbare resultaten 

In 2023 heeft de Hoeksteen 75 leerlingen. 

 

Evaluatie Meetbare resultaten 

De fusie zal hopelijk voor de nodige instroom zorgen om ons doel te bereiken. We merken op dit 
moment een kleine instroom vanuit Duitsland. We hopen dat deze instroom stand houdt. 

 

Uiteindelijk gewenste situatie 

Fusie met CBS de Braakhekke en daardoor beperkt groeien. In 2023 is ons leerlingaantal minimaal 
gelijk gebleven of is ons leerlingen aantal gegroeid. 

 


