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Adresgegevens:   
Locatie Slenk   Locatie Joeswerd 
Slenk 2    Joeswerd 20 
9746 RS Groningen  9746 CR Groningen 
Tel: 050 – 2103435  050 - 2103433 
E-mail: info@derietzee.nl 
Website: www.derietzee.nl 
 
  
 
 

 
 
 
  

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 2021-2022 

Algemene beschouwing: 
Ondanks de coronacrisis hebben we als school samen met kinderen en ouders een positieve ontwikkeling meegemaakt. Er zijn geen zorgen rondom de 
sociale emotionele ontwikkeling van de kinderen en de resultaten waren in orde. De grootste verandering was de vorming van een IKC. Daarnaast zien we 
een ontwikkeling die past binnen de nieuwe leergebieden zoals die het ministerie die gaat neerleggen bij de scholen. https://www.curriculum.nu/  

M.n. het integrale aanbod van mens en Maatschappij speelt een belangrijke rol en daarin voorzien we nadrukkelijk door in de onderbouw van het IKC te 
werken op basis van ontwikkelingsgericht onderwijs wat vanaf groep 4 een vervolg krijgt met IPC. Daarnaast kiest de school heel bewust voor zijn eigen 
profiel. Daarin zijn muziek, digitaal vaardig en een aanbod voor alle kinderen de belangrijkste speerpunten. We werken er op alle gebieden hard aan om de 
verbinding tussen het onderwijs en de opvang te versterken.   

 Verbeterpunt  Doel  
(wat willen we bereiken) 

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

Feb. 2022 

Evaluatie  
(check / act) 

Juli 2022 

Algemeen 
 

     

Tevredenheidspeiling Voor 01-01-2022 hebben we zicht op de 
tevredenheid van de ouders, leerlingen en 
team betreft ons IKC.  

Enquête “Scholen met succes” verspreiden, analyseren en evalueren.  Directie   

Verzelfstandiging Vanaf het schooljaar 2022-2023 is IKC de 
Rietzee een zelfstandig kindcentrum. 

• Verzelfstandigingsproces volgen vanuit het ministerie Marieke Hoogma, directie   

Positionering IKC in de 
wijk 

Het versterken van het merk IKC de Rietzee  Zie plan Guus Patijn. Bijlage 1 Guus Patijn, Marieke Vos   

Vaststellen 
levensbeschouwelijke 
profiel  

Bespreken en vastleggen van ons 
levensbeschouwelijke profiel voor juli 2022. 

Bespreken tijdens bijeenkomsten met ouders, MR en team.  
 

Directie    

Verbetering planmatige 
schoolontwikkeling.  
Borgen van kwaliteit en 
ontwikkeling 

Aan het eind van dit schooljaar hebben we 
de pdca cyclus neergezet en werkend.  
(We werken met een managementkalender 
en hebben beleid en organisatie weggezet in 
kwaliteitskaarten) 

• Processen en beleid beschrijven in kwaliteitskaarten 

• Inzetten management kalender 

• KWT jaarplan schrijven en wegzetten in de management kalender. 

• Nieuwe vorm van verdeling taken en beschrijven van inhoud taak.  

Team   

NPO:  Vanaf schooljaar 2021-2022 werken we met twee bouwencoördinatoren die samen met de IB en directie het MT vormen. Beide coördinatoren krijgen 
ambulante tijd om management taken op zich te nemen en om de doorgaande lijn in hun bouwen vorm te kunnen geven. Daarnaast krijgen beide 
ambitieuze coördinatoren zo de kans zich te verder te ontwikkelen in leidinggeven. 

  

Personeel 
 

     

https://www.curriculum.nu/
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Scholing Aan het eind van het jaar hebben we de 
deskundigheid van een aantal teamleden 
vergroot. 

We vergroten de deskundigheid op het gebied van hoogbegaafdheid. 
Het team krijgt scholing in van Spelend leren naar onderzoekend 
leren. 

Individuele scholingstrajecten op het gebied van HB, schoolleiding en 
taal. 

Alle teamleden   

Bespreken werktijden 
en werktijdfactoren 

Voor de formatiebesprekingen van 2022-
2023 zijn er afspraken gemaakt betreft de 
werktijden en factoren. Het doel is om naar 
factoren op hele tienden te gaan, zodat we 
o.a. dagen flexibeler kunnen inzetten.   

• Voors- en tegens en consequenties met het team bespreken voor 

personeel en VCOG. 

MR en team   

Onderwijskundig 
 

     

Realiseren doorgaande 
leerlijn 3-12 jaar 
 

Zie werkplan “Doorgaande ontwikkellijn van 
peuter t/m groep 3”.  Bijlage 1. 

Uitvoering werkplan  Inge de Vries (specialist VCOG), 
Bestuurder, MR en team  

  

NPO:  • Om bovenstaand doel te realiseren spelen we deels een leerkracht vrij om de peuter doorstroom te faciliteren.  

• We starten in groep 3 met OGO en we investeren geld in een extra dag voor deze groep, zodat beide leerkrachten op één dag er samen zijn om te 
kunnen ontwikkelen en sparren.  

• Een deel van de NPO middelen gaan naar het aanschaffen van gedegen buiten speel materiaal voor de peuters en de kleuters.  

• Verantwoording inzet NPO gelden: zie bijlage 2. 

  

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   

NPO: We zetten NPO middelen in voor extra onderwijsassistentie voor de groepen 3 t/m 5 en voor een extra leerkracht (fte. 0,6) voor de groepen 6 t/m8. 
Daarmee kunnen de in eerste instantie een kleine groep individuele kinderen helpen en daarnaast ondersteuning bieden in de groepen.   
Daarnaast creëren we met de middelen ruimte voor de verschillende specialisten om te werken aan het verbeteren van de doorgaande lijn door tijd vrij te 
maken voor collegiale consultatie, beleid schrijven enz… 

  

Verbeteren passend 
aanbod 

a) 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. 

b) Aan het eind van het schooljaar hebben 
alle leerkrachten kennis van HB kinderen 
en een passend aanbod.  

a) 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. 

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

a) M. Veenhuis 
b) HB specialist en IB. 

 

 

  

NPO: 
 

Een belangrijk onderdeel binnen ons onderwijs is het werken met de verschillende talenten van kinderen. Naast muziek, wat mogelijk een extra financiële 
impuls krijgt, zal er ook één dag in de twee weken een leerkracht ingezet worden om de creativiteit als onderdeel bij IPC te vergroten.  Daarnaast zal een 
deel van de middelen ingezet worden voor de aanschaf van materialen voor IPC.  
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Versterken pedagogisch 
klimaat: Kanjerschool 

Voor 01-01-2022 kunnen alle teamleden 
werken met het 
incidentenregistratiesysteem.  

Implementeren incidentenregistratiesysteem (de school monitort de 
veiligheid) 

Kanjercoördinatoren, team,  
 

  

Verbeterpunt  Doel  
(wat willen we bereiken) 

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

Feb. 2022 

Evaluatie  
(check / act) 

Juli 2022 

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

Aan het eind van het schooljaar hebben we 
een rapportfolio dat aansluit bij de visie van 
de school. 

a) Door ontwikkelen document in samenwerking met ouders. Werkgroep Rapportfolio   

Verbeteren 
opbrengsten lezen  

Aan het eind van het schooljaar hebben alle 
groepen gemiddeld een lage II score op 
DMT.  

Onderzoek doen, plan schrijven en uitvoeren. Waaronder de inrichting 
van een bibliotheek.  

KWT Taal / lezen 
Bouwcoördinatoren 

  

NPO: Vanuit de NPO middelen bekostigen we een deel van de bibliotheek.    

IPC: Verbeteren 
geïntegreerd aanbod 
wereldoriëntatie. 
(OGO/IPC) 
 
Voor meer informatie: 
Zie werkplan voor een 
uitgebreid plan. 

a) We werken per unit aan een 
persoonlijk leerdoel welke zichtbaar is 
op de leerwand. Hier wordt actief aan 
gewerkt tijdens een Unit. 

b) We hebben een levende leerwand 
waar je met je leerlingen steeds naar 
terugkijkt om de ontwikkeling per 
vakgebied van de Unit en de leerlingen 
te kunnen volgen. 

c) We houden de thema’s levend tot de 
afsluiting door regelmatig samen stil te 
staan bij je wand en dus ook de inhoud 
van je taken.  

d) Elke leerkracht maakt tijd vrij voor IPC  
om voor te bereiden en het staat vast 
in je weekplanning. 

e) Per thema schrijven de leerlingen een 
stukje over wat zij geleerd hebben (dit 
is voor het rapport). 

f) Assessment For Learning: we maken 
per thema sowieso 1 x gebruik van de 
Learning Rubrics (rubrieken leeradvies) 
de leerkracht heeft hierbij een 
coachende rol bij het stimuleren van 
de onderzoekende houding van de 
leerling. 

a) De persoonlijke leerdoelen actief gebruiken bij tenminste 1 
taak tijdens een thema en dit uitbreiden naar meerdere 
taken. 

b) Werk je wand gelijk bij en tijdens iedere taak bij! 
c) Blik bij iedere taak terug op de leerwand. Gebruik dit als 

vertrekpunt voor de nieuwe taak, zodat je verbanden kunt 
leggen en de leerlingen die verbanden gaan ontdekken. 

d) Plan per week een overlegmoment over de unit.  
e) Iedere bouwvergadering staat IPC op de agenda en stuur je 

een foto van de leerwand naar Marieke. 
f) Per unit maak je met je bouw een planning, zorg dat deze 

realistisch is en houd je daaraan.  
g) AFL toepassen de unit: ‘ik leef’ (gr 4 & 5) ‘de actieve planeet’ 

(gr 6 & 7) en ‘weer en klimaat’(gr 8). 
 

IPC coördinatoren, team   
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Lezen: Verbeteren van 
leesplezier 
 
Voor meer informatie: 
Zie werkplan voor een 
uitgebreid plan. 

• De bibliotheek op de locatie Slenk is klaar 
om gebruikt te worden.  

• Er is structuur bij de bibliotheek op de 
locatie de Joeswerd.  

• Er wordt door de hele school gewerkt 
met de leesbakken. 

• De bibliotheek op de locatie Slenk in orde maken (boeken in 
kasten, leenstructuur, indeling ruimte). 

• Een x aantal keer per jaar leesactiviteiten aanreiken aan de 
leerkracht, waarna het in de klas kan worden uitgevoerd. Dit met 
de leerkracht na die tijd evalueren. 

• Leesvormen (bakken) evalueren en een vaste plek geven in het 
rooster en de vormen blijven vernieuwen.  

• Alle nieuwe boeken scannen. 

Leesspecialist   

Rekenen: Zicht krijgen 
op kwaliteit team. 
 
Voor meer informatie: 
Zie werkplan voor een 
uitgebreid plan. 

• Voor het eind van het schooljaar kennen 
de  teamleden, IB en directie het sporen- 
en fasenmodel en hebben in beeld  in 
welke fase de leerkrachten 
werken, zodat zij inzichtelijk hebben wie 
welke ondersteuning kan bieden.  

• Leerkrachten kennen de  
automatiseringsdoelen. 

• We leggen vast in het groepsoverzicht in 
welke fase leerlingen zitten (alleen 
geel/oranje/rood, dataminimalisatie).  

• Invoeren van het sporen- en fasenmodel.  

• Invoeren automatiseringsoverzichten.  

• Tijdens bouwoverleggen kennis delen; volgend jaar gericht op 
automatiseren en observeren.  

 

Rekenspecialist, Ib, directie en 
team 

  

Taal: Versterken 
taalonderwijs binnen 
de Rietzee. 
 
Voor meer informatie: 
Zie werkplan voor een 
uitgebreid plan. 
 

• Alle leerkrachten werken met de 
“nieuwe stijl”  

• Er is een leerlijn schrijfopdrachten 

• Taal actief 5 wordt door alle leerkrachten 
gehanteerd.   

• Er wordt meer gesproken over taal 
tijdens overleggen en daarbuiten  

 

• 2 keer per jaar in alle groepen meekijken tijdens de Nieuwsbegrip 
lessen. (collegiale consultatie) 

• 1x in de maand met groep 4 meekijken en bespreken van Taal 
actief 5. 

• 2x tijdens de voorbereiding/start van een thema bij de kleuters 
aanschuiven om te kijken hoe zij de verschillende taaldomeinen 
toepassen in een thema. 

Taalspecialist   

 
 
* 

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 


