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Tel: 050 – 2103435  050 - 2103433 
E-mail: info@derietzee.nl 
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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 2021-2022 

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 stond van het door ontwikkelen en borgen van wat er is. 
Betreft de opbrengsten in algemene zin verwijs ik u naar de laatste pagina van het beknopte jaarverslag. Voor een uitvoerige beschouwing verwijs ik u naar de schoolscan.  

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   Is besproken 
met het 
team. Nu 
delen met 
ouders en 
borgen. 

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  Gesprekken 
met 
projectleider 
en VCOG 
hebben 
plaatsgevon
den. Er komt 
een vervolg. 

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  

 Niet 
gerealiseerd 
 
Grotendeels 
gerealiseerd. 
Inhoudelijke 
gesprekken 
en 
doorgaande 
lijn volgen 
komend 
schooljaar.  

Personeel 
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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  Werkwijze is 
besproken. Nu 
uitvoeren, 
ervaringen 
delen en 
borgen. 

Verbeterpunt  Doel  
(wat willen we bereiken) 

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

Feb. 2020 

Evaluatie  
(check / act) 

Juli 2020 

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 

 Niet 
gerealiseerd. 
Plan voor 
komende jaren 
is klaar.  
Niet 
gerealiseerd. 
Aanbod 
verbeterd 
gedurende het 
jaar. Gestart 
met 20 
kinderen in de 
Brug. Nu nog 
3. Dat 
betekent meer 
tijd voor 
groepsconsulta
tie.  

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 

 Ingevoerd.  
Ingevoerd. Nu 
uitvoeren, 
evalueren en 
borgen. 

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 

 Gerealiseerd.  
Nu door-
ontwikkelen 
volgens nieuw 
plan.  

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 

 Gerealiseerd.  
Nu door-
ontwikkelen. 
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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. 

  Deel 
uitgevoerd 
door de 
specialist. Nu 
plan om in de 
andere 
groepen in te 
voeren. 

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  Voor zover 
mogelijk zijn 
de opleidingen 
online 
doorgegaan en 
deels 
afgerond.  

* 

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 
 
 

brinnr School 

 

Toets  Lln aantal 

1/10/2020 

Schoolweging 

2021 

LG 1F Sign waarde 

(ondergrens) 

Schoolresultaat 

2021 

LG 

2F/1S 

Sign waarde 

(ondergrens) 

Schoolresultaat 

2021 

30RH/C2 Rietzee CITO 230 24 97,5% 85% 100% 69,4% 58,6% 72% 

 

Uitleg niet vanzelfsprekende kolommen: 

• TOETS: de keuze van de school uit het aanbod van eindtoetsen. 

• SCHOOLWEGING 2021: op grond van de achterstandscore van iedere lln (opleiding ouders/moeder, migratieachtergrond, verblijfsduur NL, 

schuldsanering) berekent het CBS per lln een onderwijsscore, de schoolweging betreft de onderwijsscore van alle lln van de school op de peildatum 

van het schooljaar (1/10/2020) 
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• LG 1F: de opbrengsten worden gemeten naar referentieniveaus (daadwerkelijk behaalde onderwijsdoelen afgeleid van de kerndoelen (laatste zijn 

aanbodsdoelen) 1F is het eerste referentieniveau (VMBO BB t/m GL/TL). De LG is het landelijk gemiddelde van Nederlandse scholen met soortgelijke 

schoolweging. 

• SIGN WAARDE: de signaalwaarde (voorheen de ondergrens) voor 1F betreft voor alle scholen, ongeacht de schoolweging 85%. De inspectie duidt 

een percentage onder 85% als onvoldoende. De komende jaren gaat de sign. waarde van 1F naar 100% 

• SCHOOLRESULTAAT: het percentage lln van de school dat het 1F niveau op de drie basisvakken: rekenen, taalverzorging, lezen (begrijpend, 

samenvattend, opzoekend) heeft gehaald. De score betreft het gemiddelde van de drie basisvakken. Per vakgebied kan het percentage erg 

fluctueren. Dat kan leiden tot 1F onder de LG en 2F bijvoorbeeld juist niet. De inspectie kijkt naar de percentages op de drie vakgebieden en het 

totaal. 

• LG 2F/1S: het tweede referentieniveau wordt aangeduid met 2F of 1S (streefpercentage) (VMBO TL t/m VWO). De LG is het landelijk gemiddelde 

van Nederlandse scholen met een soortgelijke schoolweging. 

• SIGN WAARDE: de signaalwaarde (voorheen de ondergrens) voor 2F/1S deze is niet zoals bij 1F voor alle scholen hetzelfde, maar wordt net als de 

LG bepaald n.a.v. de schoolweging van de school. De inspectie duidt een percentage onder de signaalwaarde van de school als onvoldoende. 

• SCHOOLRESULTAAT: het percentage lln van de school dat het 2F niveau op de drie basisvakken: rekenen, taalverzorging, lezen (begrijpend, 

samenvattend, opzoekend) heeft gehaald. De score betreft het gemiddelde van de drie basisvakken. Per vakgebied kan het percentage erg 

fluctueren. De populatie van de school speelt bij de niveaubepaling van de inspectie een belangrijke rol. Zo meet de inspectie objectiever dan 

voorheen de daadwerkelijke resultaten op de drie basisvakken.  De inspectie kijkt naar de percentages op de drie vakgebieden en het totaal. 

 


