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Groen = afgrond 

Grijs = zijn we op dit moment mee bezig, nog niet afgerond. 

Rood = zijn we NOG niet aan toegekomen. 
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Schoolontwikkeling IKC de Rietzee 2020-2021 

Algemene beschouwing: 
De Coronacrisis heeft in het afgelopen jaar een grote invloed gehad op de algehele schoolontwikkeling en de verwachting is, dat het dit schooljaar niet anders zal zijn. 
Vandaar dat het jaarplan in het teken zal taan van het door ontwikkelen en borgen van wat er is. 

Verbeterpunt  Doel  
(wat willen we bereiken) 

Actie (plan) Uitvoering  (do) Evaluatie  
(check) 

Feb. 2021 

Evaluatie  
(check / act) 

Juli 2021 

Algemeen 
 

     

Vaststellen 
levensbeschouwelijke 
profiel  

Voor de kerstvakantie is vastgelegd en 
gedeeld wat ons levensbeschouwelijke 
profiel is. 

Bespreken tijdens bijeenkomsten van MR en team. 
Het zoeken naar een oplossing hoe te bespreken met ouders.  

Directie    

Inspectie proof? We zijn nu 3 jaar Rietzee en we willen weten 
in hoeverre we de juiste dingen doen en of 
we die goed doen.  

a) Pré audit Najaar 2020   

Realiseren doorgaande 
leerlijn 0-18 jaar 
 

a) Leerkrachten po en vo kennen elkaar en 
hebben lesstof op verschillende 
vakgebieden afgestemd. 

b)  Realiseren van een IKC met een 
peuterspeelzaal en kinderopvang.  

b) Participeren in de werkgroep “doorgaande leerlijn/flexibele 
overgangen po-vo” 

c) Uitvoering vorming Integraal Kindcentrum.  

a) Leerkrachten bovenbouw, 
directie 

 
b) Inge de Vries (specialist VCOG), 

Bestuurder, MR en team  

  

Personeel 
 

     

Beschrijven functies, 
taken en 
verantwoordelijkheden.  

Voor 01-12-2020 is beschreven wat de 
verschillende taken, functies en 
verantwoordelijkheden zijn.  

Het beschrijven van een duidelijke structuur met daarin duidelijke 
taken, functies en verantwoordelijkheden. 
Met specifieke aandacht voor de nieuwe HB specialist en de splitsing 
van de taken van de taal- leesspecialist. 

Directie met MT en VCOG   

Onderwijskundig 
 

     

Versterken 
opbrengstgericht 
werken. *  
Zie schoolplan 

Aan het eind van het schooljaar hebben we 
de punten zoals onderaan beschreven 
vastgelegd en wordt er naar gehandeld. De 
IB begeleidt, de directie controleert en de 
teamleden helpen elkaar bij invoering en 
uitvoering. 
 

Aanpak analyse en wegzetten in de planning is besproken en 
vastgelegd. Voor het komende halve jaar werkwijze bespreken, 
evalueren en bijstellen.  

Bouwcoördinatoren en IB   

Verbeterpunt  Doel  
(wat willen we bereiken) 

Actie (plan) Uitvoering  (do) Evaluatie  
(check) 

Feb. 2020 

Evaluatie  
(check / act) 

Juli 2020 
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Verbeteren passend 
aanbod 

a)  Verbeteren aanbod ob. Zie werkplan “ 
Ontwikkeling onderbouw 2019-2021”  
Bijlage 1 

b) Aan het eind van het schooljaar hebben 
we een aanpak georganiseerd om 
kinderen bekend te maken met 
praktijkonderwijs. Daarnaast hebben we 
binnen het team besproken op welke 
wijze we als school meer tegemoet 
kunnen komen aan meer praktijkgerichte 
kinderen. 

c) Aanbod en aanpak MB-HB structureel 
verankerd binnen de Rietzee. 

a) Onderbouw: door ontwikkelen van de ingeslagen weg en zowel 
de peuters als groep 3 laten aansluiten. 

b) Aanbod ‘handbegaafde’ kinderen: overleg voeren met Han K. van 
de Bolster over mogelijke samenwerking en binnen het team 
bespreken op welke wijze we meer inhoud willen en kunnen 
geven aan een specifieke aanpak. 

c) Meer- en hoogbegaafde kinderen: door ontwikkelen van ons 
aanbod aan de meer- en hoogbegaafden. 

a) Onderbouw met Truus de 
Visser 
 

b) Directie, IB 
 

 
 
c) HB specialist en IB 

  

Versterken pedagogisch 
klimaat: Kanjerschool 

Voor 1 februari 2020 heeft de MR het 
Omgangsprotocol vastgesteld en werkt het 
team met een incidentenregistratiesysteem. 

a) Vaststellen Omgangsprotocol 
b) Invoeren incidentenregistratiesysteem (de school monitort de 

veiligheid) 

a) Kanjercoördinatoren, team, 
MR 

b) Kanjercoördinatoren en IB 

  

Implementatie IPC Zie werkplan “Implementatie IPC” Bijlage 2 We volgen de IPC teamscholing. De coördinatoren worden verder 
geschoold. We werken volgens het IPC implementatieplan. 

KWT 21 st Century skills 
IPC coördinatoren 

  

Een rapport en/of 
portfolio dat past bij de 
visie van de school.  

Voor de kerstvakantie hebben we 
afgesproken op welke wijze we de 
ontwikkeling van kinderen in beeld brengen. 

a) Onderzoek doen naar de wensen en mogelijkheden. 
b) Ontwikkelen document en plan van invoering vaststellen. 

Ouders, kinderen teamleden, 
directie 

  

Verbeteren 
opbrengsten lezen  

Aan het eind van het schooljaar hebben we 
ambities van alle groepen behaald. 

Onderzoek doen, plan schrijven en uitvoeren. 

Waaronder de inrichting van een bibliotheek.  

KWT Taal / lezen 
Bouwcoördinatoren 

  

Implementatie 
Nieuwsbegrip Nieuwe 
stijl 

 Scholing Nieuwsbegrip door externe. Tijdens bouwvergaderingen 
invoering bespreken, afspraken vastleggen en indien nodig volgend 
schooljaar training organiseren. 

   

Personeel 
 

     

Scholing Aan het eind van het jaar hebben we de 
deskundigheid van een aantal teamleden 
vergroot. 

We vergroten de deskundigheid op het gebied van rekenen . Er wordt 
een schoolleider, een Taalspecialist en een bouwcoördinator opgeleid. 
Het team volgt de Kanjertraining. Een deel volgt de BHV training en de 
groepen 1 t/m 8 volgen de training van Truus t.a.v. IPC van Spelend 
leren naar onderzoekend leren. 

Alle teamleden   

* 

a) Het aanbod sluit aan bij het (beoogde) niveau van de leerlingen 
b) Op basis van een analyse van de toetsgegevens wordt het onderwijs afgestemd op de onderwijsbehoefte van de groep als geheel 
c) Op basis van een analyse van de toetsgegevens wordt het onderwijs afgestemd op de onderwijsbehoefte van individuele leerlingen 
d) De leraren plannen hun handelen m.b.v. informatie die ze over leerlingen hebben 
e) De leraren structureren hun handelen m.b.v. informatie die ze over leerlingen hebben 
f) De school analyseert waar de ontwikkeling stagneert wanneer de leerlingen onvoldoende profiteren van het onderwijs 
g) De school stelt vast wat er moet gebeuren om eventuele achterstanden bij leerlingen te verhelpen 
h) De school zoekt naar mogelijke verklaringen van stagnatie van de ontwikkeling van (een groep) leerlingen 
i) De leraren stemmen de opdrachten af op de behoeften van de groep en individuele leerlingen 

j) De leraar zorgt voor een heldere uitleg van de leerstof 


