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Evaluatie projecten 

Implementeren 
Onderwijs  |  ICT-onderwijs 

IMPLEMENTATIE ICT BELEIDSPLAN op Bonifatiusschool 

Aanleiding voor dit project 
In het ICT beleidsplan van de stichting staan onderdelen die wij als school nog moeten invoeren.  
 
Tijdsplanning 

november Start schrijven ICT beleidsplan Bonifatiusschool ICT-er 

 Vanaf november de visie op ICT Bonifatiusschool beschreven. 
  
apr - mei Op studiedag van 6 april aandacht voor digitale geletterdheid en 

mediawijsheid 
Directie 

  
mei Afronden ICT beleidsplan Bonifatiusschool ICT-er 
  
Meetbare resultaten 

• Het ICT beleidsplan is geactualiseerd voor de Bonifatiusschool. 

• Binnen alle thema's zijn lessen beschreven voor digitale geletterdheid en 21ste eeuwse 
vaardigheden. 

• Er is een planning gemaakt met betrekking tot mediawijsheidsscholing van medewerkers. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Het ICT beleid is op schoolniveau beschreven en er worden jaarlijks ontwikkeldoelen gesteld waar we 
aan gaan werken. De school ICT-er is nauwelijks tijd kwijt aan het ICT beheer en kan haar tijd 
gebruiken voor het ontwikkelen van ICT beleid op de Bonifatiusschool. 
 

Ontwikkelen 
Onderwijs  |  Onderwijs & Ontwikkeling 

IEDERE MEDEWERKER MAAKT PERSOONLIJKE ONTWIKKELING 

ZICHTBAAR IN EEN PORTFOLIO Hierin is aandacht voor pedagogisch 

en didactisch handelen, gepersonaliseerd onderwijs en identiteit 

Aanleiding voor dit project 
Binnen het strategisch beleidsplan van de stichting wordt gesproken over het bijhouden van een 
eigen portfolio voor alle medewerkers. Op de Bonifatiusschool hadden medewerkers in schooljaar 
2020-2021 nog geen eigen portfolio en waren daar ook nog geen afspraken over gemaakt. Doel van 
het eigen portfolio is eigenaarschap voor de eigen ontwikkeling op schoolniveau en persoonlijk 
niveau. 
 
Tijdsplanning 

november Alle medewerkers hebben hun eigen portfolio gevuld en met de directie 
besproken in een persoonlijk gesprek 

Team 

 Alle medewerkers hebben aan hun portfolio gewerkt met betrekking tot de eigen 
ontwikkeling. Aan de hand van het portfolio zijn per medewerker afspraken gemaakt 
met betrekking tot scholing, begeleiding en/of loopbaanontwikkeling. Het onderdeel 
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"identiteit" is bij de meeste medewerkers nog niet ingevuld. Dit onderdeel zal besproken 
en ontwikkeld worden in een bijeenkomst met de identiteitsbegeleider van school. 

  
januari Kwaliteitskaart schrijven waarin de inhoud en werkwijze van het portfolio 

van de medewerkers besproken wordt 
Directie 

  
mar - jun Alle medewerkers bespreken voor de tweede keer hun bijgewerkte 

portfolio met de directie 
Team 

  
juni Alle medewerkers hebben hun ontwikkeling met betrekking tot identiteit 

verwerkt in hun portfolio 
Team 

  
Meetbare resultaten 

• In november 2021 hebben alle medewerkers hun portfolio gevuld en gepresenteerd in een 
gesprek aan de directeur. 

• Er staan jaarlijks twee gesprekken gepland waarin het portfolio en de gestelde doelen 
centraal staan. 

• Leerkrachten vragen zelf scholing aan bij de directeur aan de hand van de geformuleerde 
doelen in hun portfolio. 

 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Iedere medewerker houdt zijn eigen ontwikkeling bij in een eigen portfolio. Hierin staat het cv van de 
medewerker met alle gevolgde scholing. Daarnaast staan er ieder schooljaar persoonlijke 
ontwikkeldoelen benoemd gericht op de schoolontwikkeling en de persoonlijke ontwikkeling. 
Leerkrachten verzamelen in hun portfolio bewijzen voor het werken aan hun ontwikkeling. Het 
portfolio is een levend document waar leerkrachten gedurende het schooljaar actief mee werken en 
jaarlijks vinden er minimaal twee ontwikkelgesprekken plaats met de directie aan de hand van het 
portfolio. 
 

Ontwikkelen 
Organisatie  |  Kindcentrum 

ONTWIKKELING TOT INTEGRAAL KINDCENTRUM met aandacht voor 

duurzaamheid 

Aanleiding voor dit project 
De Bonifatiusschool ontwikkelt zich van school naar (Integraal) Kindcentrum. Hierbij lopen we aan 
tegen allerlei vraagstukken met betrekking tot verantwoordelijkheden, meerdere managers en 
coaches, regelgeving, CAO's, doorgaande lijnen, financiële middelen, etc. Komend schooljaar nemen 
we deel aan een pilot van de stichting om te komen tot een Integraal Kindcentrum. De directeur gaat 
komend schooljaar deelnemen aan een scholing tot IKC directeur. Er is een subsidie toegekend 
vanuit de gemeente Westerwolde om naschoolse activiteiten aan te bieden in het kader van de 
Verrijkte Schooldag (Tijd voor Toekomst) 
 
Tijdsplanning 

september Start opleiding tot IKC directeur Directie 

 De directeur is gestart met de opleiding tot IKC directeur.  
  
november Evaluatie pilot IKC Directie 

 Er is een start gemaakt met de IKC pilot. Hiervoor zijn de schooldirecteuren samen met 
de Tamariki staf bij elkaar gekomen. Half november is er een eerste kennissessie 
geweest waarin informatie is verstrekt met betrekking tot de organisatie van Tamariki. 

  
november Plan verrijkte schooldag indienen bij gemeente Directie 
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 Er is een eerste plan ingediend met betrekking tot de subsidie Verrijkte Schooldag. 
Komend schooljaar kunnen we gebruiken om de plannen verder uit te werken en ook al 
verrijkte schooldag-activiteiten uit te gaan proberen. We worden hierbij begeleid door 
bureau Vinci, die ervaring hebben met onder andere de BSA (buitenschoolse academie). 
Het doel is om eind van het schooljaar een uitgebreid plan klaar te hebben voor de 
komende twee schooljaren. Doel is te werken aan kansengelijkheid voor alle kinderen 
van onze school. We zetten daarbij in op brede talantontwikkeling. 

  
januari Start naschoolse activiteiten in kader van Verrijkte Schooldag Directie 
  
februari Evaluatie pilot IKC Directie 
  
mei Evaluatie pilot IKC en activiteiten Verrijkte Schooldag. Directie 
  
juni Afronden opleiding tot IKC directeur Directie 
  
Meetbare resultaten 
 

• De tevredenheid van ouders op het gebied van aanbod opvang en naschoolse activiteiten is 
hoog (minimaal 7,5) 

• Het aantal kinderen wat gebruik maakt van de VSO/BSO en vakantie-opvang groeit. 

• Ouders en medewerkers geven aan tevreden te zijn over de samenwerking school en 
opvang. 

• Ouders en kinderen geven aan tevreden te zijn over het aanbod van de Verrijkte schooldag. 

• Er is een nieuwe website gemaakt vanuit de IKC gedachte (gelijkwaardige samenwerking van 
opvang en onderwijs) 

• Er wordt gebruik gemaakt van een doorlopend kindvolgsysteem van 0-12 jaar 

• Er worden twee maal per jaar gezamenlijke vergadering georganiseerd en 1 maal per jaar 
een gezamenlijk teamuitje waar alle medewerkers aan deel kunnen nemen. 

• Er is een besluit genomen met betrekking tot de start van baby-opvang van 0-2 jaar en hier is 
een planning voor gemaakt. 

• De BSO heeft een eigen besloten BSO ruimte met keukenblok. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 

• Integrale verantwoordelijkheid van de IKC directeur voor het hele beleid en personeel op de 
eigen locatie 

• Eenduidige communicatie voor interne en externe communicatie binnen 1 systeem 

• Een doorlopend kind/leerlingvolgsysteem van 0-12 jaar op basis van ontwikkel- en leerlijnen 

• Een uitnodigende website waarin alle samenwerkingspartners binnen het IKC (babygroep, 
peutergroep, school, VSO/BSO, vakantie-opvang) een eigen gelijkwaardige plek hebben en 
waar alle informatie op 1 plek gevonden kan worden. 

• Een begroting en exploitatie per locatie waarin zowel onderwijs als opvang verweven zitten 

• Elke dag worden er naschoolse activiteiten aangeboden waar kinderen op vrijwillige basis 
aan deel kunnen nemen in het kader van de Verrijkte schooldag. 

• Baby-opvang van 0-2 jaar 

• BSO heeft eigen BSO ruimte met keukenblok. 

• IKC Bonifatius functioneert volledig als Integraal Kindcentrum. 
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Ontwikkelen 
NPO   |  Onderwijs & ontwikkeling 

ONTWERPEN EN INVOEREN KERNDOELDEKKEND TAALAANBOD 

BINNEN DE THEMA'S 

Aanleiding voor dit project 
We gebruiken Code 26 voor taalactiviteiten bij onze thema's. De leerkrachten geven aan niet 
tevreden te zijn over de inhoud van deze taalactiviteiten.  
 
Tijdsplanning 

november Tijdens studiedag taalactiviteiten ontwerpen passend bij de thema's 
en keuze maken leesmethode gr 5 t/m 8 

Team 

 Tijdens de studiedag in november zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen: 

• De nieuwste (wetenschappelijke) inzichten met betrekking tot taalonderwijs zijn 
besproken. Uitgangspunt was het boek Rijke Taal van Anneke Smits en Erna van 
Koeven. Uitgangspunt is dat een rijk taalaanbod en thematische 
kennisontwikkeling leidt tot rijke taal. 

• Passend bij bovenstaande inzichten is het besluit genomen om Blink Lezen uit te 
proberen in de groepen 4 t/m 8. Er is gekozen voor de periode van 
voorjaarsvakantie tot meivakantie. Daarna besluiten we of we hiermee verder 
gaan. 

• Voor het thema Leven en Overleven (wat in januari start) hebben alle groepen 
doelgerichte rijke taalactiviteiten ontwikkeld passend bij de theorie van 
vandaag. Deze zijn opgeslagen in de sharepoint omgeving van onze school. 

• Voor spelling en grammatica gaan we op zoek naar een leerlijn passend bij ons 
onderwijsaanbod. In een volgende studiedag wordt hier een vervolg aan 
gegeven. 

• De leerkrachten van groep 1-2 zijn op bezoek geweest bij een collega school van 
de stichting en hebben inspiratie opgedaan met betrekking tot een rijke 
leeromgeving en het taalaanbod. 

• Groep 5 t/m 8 heeft zich verder verdiept in de referentie-niveaus. Onze ambitie 
is dat 100% van de leerlingen uitstroomt op minimaal 1F niveau. Daarnaast 
streven we naar een zo hoog mogelijk percentage uitstroom op 2F/1S niveau. 
We hebben besproken wat we daarvoor nodig hebben. Terugkijkend naar de 
resultaten van afgelopen jaren valt op dat een hoog percentage van onze 
leerlingen 2F niveau behaald voor (begrijpend) lezen. Dit willen we minimaal zo 
houden of zelfs verder verbeteren. Ook hebben we besproken hoe we omgaan 
met leerlingen die al 2F niveau behalen. We onderzoeken hoe we deze 
leerlingen verder kunnen laten groeien naar 3F niveau. Op het gebied van de 
spellingresultaten (taalverzorging) hebben we de ambitie om meer lieerlingen 
op 2F niveau uit te laten stromen. 

• Op basis van de nieuwste inzichten op het gebied van taalontwikkeling willen we 
starten met luisterboeken (voor kinderen die lezen moeilijk vinden of (tijdelijk) 
minder motivatie hebben om te lezen). Daarnaast willen we in de onderbouw 
gaan starten met geanimeerde prentenboeken die op school en thuis door de 
peuters en kleuters bekeken kunnen worden. Hiervoor nemen we contact op 
met onze ICT afdeling. 

 
  
februari Evaluatie uitgevoerde taalactiviteiten per thema (over thema 1, 2 en 

3) 
Team 
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juli Evaluatie uitgevoerde taalactiviteiten per thema (over thema 4 en 5) Team 
  
Meetbare resultaten 

• De geplande taalactiviteiten voldoen ruim aan de kerndoelen. 

• Resultaten op IEP toetsen van taalverzorging, technisch lezen en begrijpend lezen zijn op of 
boven de schoolnorm (zie onderdeel verbeteren resultaten technisch en begrijpend lezen en 
taalverzorging) 

 

 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Ons thematische onderwijs is kerndoeldekkend op het gebied van taalactiviteiten bij de thema's. We 
maken gebruik van de taalactiviteiten van Code 26 of ontwerpen zelf passende taalactiviteiten. Als 
we de Blink thema's in een twee jarige cyclus gebruiken, kunnen we om het jaar gebruik blijven 
maken van de ontwikkelde taalactiviteiten. 
 

Verbeteren 
NPO   |  Onderwijs & ontwikkeling 

VERBETEREN RESULTATEN  TECHNISCH EN BEGRIJPEND LEZEN (NPO) 

gericht op ontwikkeling naar gepersonaliseerd leren fase 4 en met 

aandacht voor didactisch handelen 

Aanleiding voor dit project 
Uit de analyse van onze tussenopbrengsten van de IEP toetsen wordt zichtbaar dat onze resultaten 
op technisch lezen en begrijpend lezen onder de norm zijn. In juni 2021 zijn de resultaten voor 
technisch lezen in groep 3 boven de schoolnorm en boven het landelijk gemiddelde.  
 
Analyse opbrengsten schooljaar 2020-2021 en trendanalyse eindtoets 3 jaar Bonifatiusschool 
https://fidardaskod.sharepoint.com/:w:/t/Bonifatius/EZD9CGd_Z-
dKkR67I5TuqxgBuKKRM3Yt62VWOptzidipaA?e=5pKlHz 
 
Tijdsplanning 

oktober Evaluatie tutorlezen Team 

 Twee keer in de week zijn kinderen van groep 7-8 de tutor van kinderen in groep 3 die 
werken met het porgramma Bouw! De ervaringen van zowel de kinderen uit groep 7-8 als 
de kinderen van groep 3 zijn positief. 

  
januari Audit 18 januari 2022 Team 
  
januari Kwaliteitskaart technisch en begrijpend lezen schrijven (eerste 

versie) en bespreken in team 
Leescoordinator 

  
jan - feb Evaluatie en analyse beginnende geletterdheid gr 1 en 2 en 

leesresultaten IEP toets 
Team 

  
april Evaluatie tutorlezen Team 
  
juni Evaluatie en analyse beginnende geletterdheid groep 1 en 2 en 

leesresultaten IEP toets 
Team 

  
juni Kwaliteitskaart technisch en begrijpend lezen afronden Leescoordinator 
  
Meetbare resultaten 

https://fidardaskod.sharepoint.com/:w:/t/Bonifatius/EZD9CGd_Z-dKkR67I5TuqxgBuKKRM3Yt62VWOptzidipaA?e=5pKlHz
https://fidardaskod.sharepoint.com/:w:/t/Bonifatius/EZD9CGd_Z-dKkR67I5TuqxgBuKKRM3Yt62VWOptzidipaA?e=5pKlHz
https://fidardaskod.sharepoint.com/:w:/t/Bonifatius/EZD9CGd_Z-dKkR67I5TuqxgBuKKRM3Yt62VWOptzidipaA?e=5pKlHz
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Eind groep 2 behaalt 85% van de leerlingen de doelen met betrekking tot beginnende geletterdheid 
en auditieve analyse. 
 
Op de IEP toetsen worden minimaal de volgende groepsnormen behaald: 
 
Technisch lezen: 
Groep 3: M3: E3: 17 (schoolnorm 16) 
groep 4: M4: E4: 34 (schoolnorm 33) 
groep 5: M5: E5: 49 (schoolnorm 49) 
 
Begrijpend lezen: 
Groep 4: M4: E4: 33 (schoolnorm 32) 
Groep 5: M5: E5: 48 (schoolnorm 48) 
Groep 6: M6: E6: 68 (schoolnorm 68) 
Groep 7: M7: E7: 78 (schoolnorm 78) 
Groep 8: M8: 
 
 
Referentieniveau lezen: 
Eind groep 8 behaalt 100% van de leerlingen 1F en behaalt 70% van de leerlingen 2F. 
 
schooljaar 2017-2018: 100% 1F, 66,7% 2F 
schooljaar 2018-2019: 91,7% 1F, 66,7% 2F 
schooljaar 2020-2021: 100% 1F, 81,8% 2F 
 
In juni 2022 is de kwaliteitskaart technisch en begrijpend lezen afgerond. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Schoolbreed de resultaten voor technisch en begrijpend lezen op de IEP toetsen op of boven het 
landelijk gemiddelde voor vergelijkbare scholen (de schoolnorm) en eind groep 8 100% 1F en 70% 2F 
(zie meetbare resultaten) 
 
In de kleuterbouw is (vanaf groep 1) voldoende en hoog kwalitatief aanbod op het gebied van taal en 
beginnende geletterdheid. Alle kinderen voldoen eind groep 2 aan de voorwaarden rondom 
beginnende geletterdheid en auditieve analyse. Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben 
starten halverwege groep 2 met het programma Bouw! en gaan daarmee door in groep 3 en 4.  
 
Daarnaast is er in alle groepen veel aandacht voor leesplezier en leesmotivatie, zijn alle kinderen lid 
van de bibliotheek en lenen ze regelmatig boeken en lezen ze ook thuis met veel plezier. Zowel in alle 
groepen als thuis wordt regelmatig gelezen en voorgelezen. 
 

Verbeteren 
NPO   |  Onderwijs & ontwikkeling 

VERBETEREN RESULTATEN SPELLING (NPO) gericht op ontwikkeling 

naar gepersonaliseerd leren fase 4 en met aandacht voor didactisch 

handelen 

Aanleiding voor dit project 
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Uit de analyse van onze tussenopbrengsten van de IEP toetsen wordt zichtbaar dat onze resultaten 
op spelling in groep 3 t/m 8 onder de norm zijn. Ook vorige jaren waren de resultaten van spelling 
onder de norm. 
 
Analyse opbrengsten schooljaar 2020-2021 en trendanalyse eindtoets 3 jaar Bonifatiusschool 
https://fidardaskod.sharepoint.com/:w:/t/Bonifatius/EZD9CGd_Z-
dKkR67I5TuqxgBuKKRM3Yt62VWOptzidipaA?e=5pKlHz 
 
Tijdsplanning 

november Evaluatie spellingresultaten op methodetoetsen Team 

  

• In groep 3 werken leerlingen die dat nodig hebben samen met een tutor (leerling 
uit groep 7-8) aan het programma Bouw! Bouw! is gericht op het voorkomen van 
lees- en spellingproblemen en biedt ondersteuning op zorgniveau 3. 

• Iedere groep heeft goed in beeld welke leerlingen verlengde instructie nodig 
hebben bij het aanleren van de spellingregels en welke regels/categorieen op 
groepsniveau extra aandacht behoeven. 

• Leerlingen vanaf groep 4 die ondersteuning nodig hebben op zorgniveau 3 
werken met het programma Letterster. 

• Naast het aanleren van de spellingregels is er aandacht voor het toepassen van 
de spellingregels in de eigen teksten. 

 
- In groep 7 en 8 werken de leerlingen aan eigen leerdoelenbladen op het gebied van 
spelling. Dit formulier is ontworpen door Paulina Scholten, na het volgen van de cursus 
'gepersonaliseerd leren'. De leerkracht stemt met de leerling af aan welk doel ze willen 
werken; herhaling, instructiedoel of verrijking/verbreding. De betrokkenheid en 
motivatie zijn vergroot door te voldoen aan de verschillende aspecten van het 
gepersonaliseerd leren. 
- In groep 7 en 8 zetten we in op een RT circuit waarbij de leerlingen n.a.v. flitsdictees 
werken aan de categorieën die ze nog lastig vinden. 
Met name het produceren van weetwoorden en regelwoorden gaat vooruit, door de 
herhaalde inoefening en afwisselende werkvormen. 

  
januari Audit 18 januari 2022 Team 
  
jan - feb Evaluatie en analyse resultaten taalverzorging op IEP toets Team 
  
februari Kwaliteitskaart taalverzorging (eerste versie) schrijven en bespreken Directie 
  
februari Studiedag spellingsbewustzijn/spelling doorgaande lijn groep 1 t/m 8 

(Erna Damhof) 
Directie 

 Tijdens de studiedag van 4 februari zal Erna Damhof met ons de criteria van succesvol 
spellingonderwijs doornemen en samen met ons onderzoeken wat wij nodig hebben 
voor goed spellingonderwijs. Wat is er in de kleutergroepen nodig voor een goede basis? 
Hoe bouwen de andere groepen hier op verder? 

  
april Evaluatie spellingresultaten op methodetoetsen Team 
  
juni Evaluatie en analyse resultaten taalverzorging op IEP toetsen Team 
  
juni Kwaliteitskaart taalverzorging afronden en bespreken in team Directie 
  
Meetbare resultaten 
Eind groep 2 behaalt 85% van de leerlingen de doelen met betrekking tot beginnende geletterdheid 
en auditieve analyse. 
 
Op de IEP toetsen worden minimaal de volgende groepsnormen behaald: 
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Taalverzorging: 
Groep 3: M3: E3: 17 (schoolnorm 17) 
groep 4: M4: E4: 33 (schoolnorm 33) 
groep 5: M5: E5: 49 (schoolnorm 49 
Groep 6: M6: E6: 58 (schoolnorm 58) 
Groep 7: M7: E7: 68 (schoolnorm 68) 
Groep 8: M8: 
 
 
Referentieniveau taalverzorging: 
Eind groep 8 behaalt 100% van de leerlingen 1F en behaalt minimaal 50% van de leerlingen 2F. 
 
schooljaar 2017-2018: 100% 1F, 58,3% 2F 
schooljaar 2018-2019: 91,7% 1F, 33,3% 2F 
schooljaar 2020-2021: 100% 1F, 54,5% 2F 
 
In juni 2022 is de kwaliteitskaart taalverzorging afgerond. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Schoolbreed de resultaten voor spelling op de IEP toetsen op of boven het landelijk gemiddelde voor 
vergelijkbare scholen (de schoolnorm) en eind groep 8 100% 1F en minimaal 50% 2F. (zie meetbare 
resultaten) 
 

Verbeteren 
NPO   |  Culturele vorming binnen de thema's 

VERBONDENHEID BINNEN DE GROEPEN EN  EEN POSITIEF 

WELBEVINDEN VAN ALLE LEERLINGEN met behulp van vieringen, 

culturele en sportieve activiteiten en ontwikkeling 

schoolplein/buitenruimte 

Aanleiding voor dit project 
In schooljaar 2020-2021 was de groepsverbondenheid en het welbevinden van veel leerlingen niet 
optimaal. Met name in groep 5-6 waren er regelmatig conflicten en gaven kinderen aan dat ze zich 
niet altijd prettig voelden binnen hun groep. In deze groep is onder meer gewerkt met het project 
Groepsgeluk. Ondanks deze interventie bleef de groepsverbondenheid en het welbevinden met 
name in deze groep 5-6 een aandachtspunt. 
 
Tijdens het buiten spelen zijn er regelmatig conflicten. Deze betreffen conflicten tijdens het 
voetballen (winnen/verliezen, te ruw spel, verschil van mening bij spelregels), maar ook conflicten 
omdat sommige kinderen meer ruimte innemen op het plein dan anderen. Een groep meisjes wil een 
rustige plek om te kunnen spelen, maar een andere groep kinderen met stepjes rijden daar dan 
doorheen of er wordt gevoetbald waardoor de bal steeds door het spel van de meisjes heengaat. 
Verdeling van het plein in verschillende speelzones met daarbij regels en afspraken zou daarbij 
helpend zijn. 
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Tijdsplanning 

okt - 
nov 

Analyse KIVA vragenlijsten groep 3 t/m 8 en afspreken interventies Intern begeleider 

 Door de leerkrachten is in schooljaar 2020-2021 in de periode oktober en april de 
vragenlijsten ZIEN ingevuld. Daaruit hebben we een schoolanalyse gemaakt en gekeken of er 
trends op schoolniveau gesignaleerd kan worden. Het gemiddelde percentage over alle 
groepen is 91 % procent op betrokkenheid en 96% op welbevinden. Groep 1 scoorde een 
percentage van 84% op betrokkenheid in oktober, gezien de andere scores van de rest van de 
groepen was dit vrij laag te noemen. Hierop is extra ingezet middels een korte instructie en 
vervolglessen in een kleine kring Deze groep scoort nu in het schooljaar 2021-2022 een 
percentage van 93%, dus hoger dan vorig jaar.  
 
KiVa in groep 3 tot en met 8 valt op bij de leerling vragenlijsten dat er geen zeer laag tot laag 
welbevinden is ingevuld, met uitzondering van 1 leerling. Dit is te verklaren. Deze leerling zit 
te wachten op een verwijzing naar de Tine Marcusschool of het SBO. Zijn communicatieve 
redzaamheid is minimaal en heel veel kinderen begrijpen hem niet.  
In groep 3/4 schooljaar 2020-2021 is er 10% van de leerlingen die aangeeft wel eens gepest 
te zijn. Met name door de meisjes in de relationele sfeer. Opvallend is dat de huidige groep 
3/4 (2021-2022) een percentage heeft van 71,4% van de leerlingen die vinden wel eens 
gepest te zijn. Dit is in de groep besproken en geconcludeerd kan worden dat het meer 
plagen dan pesten is, meerdere kinderen voelen zich al bejegend wanneer er een bepaalde 
opmerking wordt geplaatst, het verschil pesten en plagen is hier nog relatief. In de KiVa 
lessen wordt hier extra aandacht aan besteed.  
In de groepen 5/6 en 7/8 is het welbevinden en de ervaren veiligheid redelijk tot goed te 
noemen. Er wordt weinig tot niet gepest. Wanneer er gepest wordt, zijn de meeste 
incidenten op het plein gebeurd en wordt er verbaal gepest. Er wordt ook een beroep gedaan 
op het draaien van pleindiensten door meerdere leerkrachten om akkefietjes snel op te 
lossen/ te voorkomen. 

  
jan - 
mar 

Oudertevredenheidsonderzoek met betrekking tot welbevinden van 
kinderen op school 

Directie 

  
mei - 
jun 

Analyse KIVA vragenlijsten groep 3 t/m 8 en afspreken interventies Intern begeleider 

  
juni Plan voor schoolplein is ontwikkeld en financieringsmogelijkheden zijn 

onderzocht. 
Directie 

  
Meetbare resultaten 

• Binnen elk thema is een culturele activiteit (bijvoorbeeld excursie, gastles, kunstenaar, etc) 
ingepland voor elke groep. 

• Vanaf januari tot de zomervakantie staan er naschoolse activiteiten ingepland in het kader 
van de verrijkte schooldag. 

• Op de KIVA vragenlijsten geven de kinderen aan dat ze zich prettig voelen in de groep 

• Observaties op het schoolplein tijdens de pauzes en in vrije situaties laten zien dat er op een 
harmonieuze wijze samen gespeeld en samen gewerkt wordt.  

• Op de oudertevredenheidsenquete geven ouders aan dat hun kind zich prettig voelt op onze 
school. 

• Eind van het schooljaar is er een plan ontwikkeld voor het schoolplein met 
financieringsmogelijkheden erbij. 

 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Binnen alle thema's worden culturele en sportieve activiteiten georganiseerd met als doel een 
sterkere groepsverbondenheid en een positief welbevinden van alle leerlingen. 
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Er wordt (in samenspraak met team, kinderen en MR) een plan gemaakt voor het schoolplein 
waardoor er door alle kinderen op een fijne manier gespeeld kan worden (met verschillende 
speelzones en verschillende mogelijkheden voor spel) met aandacht voor duurzaamheid (minder 
tegels, meer groen) en de mogelijkheid om ook natuurlessen, verkeerslessen en andere buitenlessen 
te verzorgen. 
 

Verbeteren 
NPO   |  Gepersonaliseerd leren 

VOOR DE MEER- EN HOOGBEGAAFDE LEERLINGEN VERZORGEN WE 

IN ALLE GROEPEN PASSEND AANBOD DMV COMPACTEN EN 

VERRIJKEN als onderdeel van gepersonaliseerd leren binnen ons 

onderwijs 

Aanleiding voor dit project 
Ons aanbod aan meer- en hoogbegaafde leerlingen is nog onvoldoende ontwikkeld. Leerkrachten 
geven aan hier nog onvoldoende kennis van te hebben. Vanuit passend onderwijs wordt er dit 
schooljaar scholing aangeboden en hieraan nemen diverse teamleden deel.  
 
Tijdsplanning 

sep - dec Verdiepingscursus meer- en hoogbegaafdheid Hoogbegaafdheidscoordinator 

 Twee leerkrachten en de directeur zijn gestart met de verdiepingscursus hoogbegaafdheid 
die vanuit het samenwerkingsverband verzorgd wordt. In een studiedag in januari zal de 
informatie met de rest van het team gedeeld worden en zullen er verdere afspraken 
gemaakt worden met betrekking tot compacten en verrijken van de lesstof. 

  
nov - 
dec 

Evaluatie aanbod meer- en hoogbegaafde leerlingen en 
start schrijven kwaliteitskaart 

Hoogbegaafdheidscoordinator 

  
februari Evaluatie en analyse resultaten meer- en hoogbegaafde 

leerlingen 
Hoogbegaafdheidscoordinator 

  
februari Studiedag meer- en hoogbegaafdheid 4 februari 2022 Directie 
  
apr - mei Afronden kwaliteitskaart meer- en hoogbegaafdheid op 

de Bonifatiusschool 
Hoogbegaafdheidscoordinator 

  
juni Evaluatie en analyse resultaten meer- en hoogbegaafde 

leerlingen 
Hoogbegaafdheidscoordinator 

  
Meetbare resultaten 

• Op de KIVA vragenlijsten geven de meer- en hoogbegaafde leerlingen aan een goed 
welbevinden te hebben. 

• Ouders van meer- en hoogbegaafde leerlingen geven aan tevreden te zijn over het onderwijs. 

• De meer- en hoogbegaafde leerlingen vertonen hoge betrokkenheid tijdens de lessen. 

• De resultaten op de IEP toetsen en de AMN toetsen zijn passend bij de cognitieve 
mogelijkheden van de leerling. 

 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Alle leerkrachten hebben basiskennis op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid en kunnen een 
basisplan opstellen voor hun leerlingen. Een aantal leerkrachten (minimaal 1 in de onderbouw en 
minimaal 1 in de midden/bovenbouw) heeft gespecialiseerde kennis van meer- en hoogbegaafdheid 
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en ondersteunt en schoolt andere leerkrachten. Er zijn voor iedere groep passende leermiddelen 
aanwezig die ingezet kunnen worden voor de leerlingen die dit nodig hebben. 
 
Bij binnenkomst van een nieuwe leerling (in groep 1 of hogere groep) wordt de ontwikkeling van het 
kind in beeld gebracht. Bij vermoedens van meer- of hoogbegaafdheid wordt gebruik gemaakt van 
het instrument SIDI PO waarmee nagegaan kan worden of er sprake is van een leer- of 
ontwikkelingsvoorsprong en wat de eventuele belemmeringen zijn. Als er sprake is van een 
ontwikkelings- of leervoorsprong wordt een plan opgesteld met daarin afspraken over het gewenste 
aanbod voor de leerling, het compacten en verrijken van de leerstof, het aanbieden van opdrachten 
met hogere denkvaardigheden en worden er doelen opgesteld rondom leren leren. Dit plan wordt 
regelmatig geëvalueerd en bijgesteld gedurende het schooljaar en gaat mee naar de volgende groep. 
Daarnaast wordt bekeken of er de mogelijkheid is om deze leerling samen met andere 
ontwikkelingsgelijken projecten uit te laten voeren onder leiding van een HB gespecialiseerde 
leerkracht uit het team. 
 


