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Aanleiding 
 
De afgelopen drie jaar zijn er verschillende audits en inspecties geweest. Deze zijn ook 
beschreven in het plan van aanpak van 2015/2016. Er zijn goede ontwikkelingen zichtbaar in 
de verbetering van de kwaliteit maar het is nog niet voldoende. In het schooljaar 2015/2016 
zijn er twee momenten waarop de kwaliteit van het onderwijs nog eens onder de loep 
liggen. In mei de uitslag van de cito van groep 8 en in juni een VVE inspectie. Er zal in 
augustus een directiewisseling plaats vinden.  
De Raad van Bestuur heeft een toezegging gedaan van 1 fte voor de kwaliteitsverbetering en 
de zorg voor stabiliteit van de kwaliteit die is opgebouwd de afgelopen jaren. 
 
In dit plan van aanpak worden de doelstellingen beschreven die we willen behalen met de 
inzet van extra formatie ter verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Het nadrukkelijk 
niet de bedoeling de formatie in te zetten voor klassenverkleining.  
 
De Emmaschool wil een school zijn waar goed onderwijs voor alle leerlingen voorop staat.  
 
 
 
Martine van Metelen 
Schoolleider Emmaschool 
April 2016 
 

  



Plan van aanpak 2016/2017 

Hieronder de verantwoording van de extra fte ter verbetering van de kwaliteit van het onderwijs op 
de Emmaschool.  
De rekenresultaten blijven vooral achter in de bovenbouw. Het gaat dan vooral om het analyseren en 
vervolgens de resultaten omzetten in onderwijsbehoeften van kinderen. Ook duidelijke 
doelstellingen en plannen schrijven is belangrijk om de kwaliteitsverbetering voort te zetten.  Er is dit 
jaar een begin gemaakt maar komend jaar moet deze kwaliteitsverbetering worden doorgezet.  
De Ib-er bovenbouw is dit jaar onvoldoende toegekomen aan de doelstellingen voor de verbetering 
van de kwaliteit van de zorg) doordat ze te druk is geweest met de groep. In deze groep zijn er 3 
leerkrachten uitgevallen of van baan gewisseld. Het plan is haar komend jaar niet verantwoordelijk te 
laten zijn voor een groep maar zich volledig te kunnen richten op het coachen en begeleiden van 
leerkrachten rondom de verbetering van de zorg  en het implementatie proces voor twee grote 
verandertrajecten (coöperatieve werkvormen en WO/begrijpend lezen) te begeleiden. 
Verbetering van de kwaliteit is duidelijk zichtbaar door de inzet van LTD. De opbrengsten zijn 
significant verbeterd.  Het vergroot de kwaliteit van de  school wanneer we dit kunnen doortrekken 
naar de andere groepen. Hier zijn extra uren voor nodig om te ondersteunen en materialen te 
zoeken voor de andere groepen, Daarnaast zal er gekeken worden of er met de inzet van ICT ook aan 
LTD gewerkt kan worden (voorbeeld  de Ontdekking) 
De IB-er onderbouw  zal komend schooljaar extra ingezet worden. Door het samenvoegen  en  de 
start  van een IKC is het van belang dat de samenwerking goed verloopt. Het gaat dan vooral over de 
samenwerking rondom het uitwisselen van gegevens rondom leerlinge en het afstemmen van de 
afspraken en procedures rondom de werkwijze.  Daarnaast is de overgang van groep 2 naar groep  3 
en van groep 3 naar 4 iets waar de IB-er  extra tijd voor nodig heeft. Op de Emmaschool wordt er van 
de ib-er onderbouw meer gevraagd dan op een andere school. Er komen boven gemiddeld veel 
kinderen binnen die meer aandacht vragen dan andere kinderen. Het is belangrijk dat er een 
kwaliteitsimpuls gegeven kan worden boven op de taken die er al liggen. 
Extra formatie om extra trekkracht te krijgen in de onderbouw is nodig om de visie zichtbaar te 
krijgen in de praktijk. Het ontbreekt de onderbouw nu aan een persoon die stappen kan zetten en 
een trekkersrol kan vervullen. 
Uit verschillende analyses blijkt dat de leerling populatie iets vraagt van het team op het gebied van 
woordenschat en begrijpend lezen. Deze kennis is niet genoeg aanwezig. De taalspecialist zorgt 
ervoor dat haar kennis gedeeld wordt in het team en ieder teamlid een expert wordt. 
Tenslotte is er door de brand in versneld tempo nieuwe digiborden aangeschaft. Dit vraagt om extra 
begeleiding en het opleiden van een ICT-er binnen de school. Ook is het belangrijk iemand te laten 
meedenken om het implementatieproces voor de WO vakken met de inzet van ICT nog krachtiger te 
maken.  
 
  
Inzet rekencoördinator voor 0,2 extra ambulant 

 Coachen en begeleiden van leerkrachten tijdens de rekenlessen; 

 Alle leerkrachten weten hoe de vertaalcirkel werkt, deze is ook zichtbaar in de rekenlessen; 

 Alle leerkrachten maken gebruik van het drieslagmodel; 

 De rekencoördinator denkt mee in de groepen 6 t/m 8 hoe de aanpak van rekenen tot het 
beste resultaat kan leiden; 

 Het implementeren van de Barekatoets en de uitkomsten zichtbaar in de groepsplannen 
laten zien; 

 In de roepen 1 t/m 4 begeleiden bij de overgang van concreet rekenen naar abstract; 

 Afnemen van rekentesten bij kinderen; 

 In het komende half jaar zal de nadruk gelegd worden op het automatiseringsproces, gebruik 

van materialen bij de rekenles; 



 Uitvoeren van het beleidsplan rekenen; 

 Begeleiden van de rekenwerkgroep; 

 Groepsplannen nog meer aanpassen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen; 

 Bewustwording van de rekentaak die kinderen minimaal moeten weten en gebruiken om 

sommen goed te kunnen maken; 

 Samen met de directeur de analyses maken voor rekenen. 

Inzet IB-er bovenbouw (0,4) 

 Implementatie (september/januari) van het coöperatief werken in alle groepen;  

 Coachen van leerkrachten van wat er op papier staat zichtbaar maken in de praktijk (OPP, 
evaluaties in de dagtaken, DIM); 

 Groepsplannen verbeteren voor spelling en begrijpend lezen; 

 Implementeren(september-juli) van het masterplan begrijpend lezen en wereldoriëntatie. 
 
Inzet IB-er onderbouw (0,1) 

 Coaching begeleiding onderbouw (groep 0 t/m 2). Beredeneerd aanbod versterken bij de 
groepen 1 en 2; 

 In groep 3 en 4 het thematisch werken te implementeren (in de bovenbouw is dat door WO 
en bij de kleuters door OGO. Groep 3 en 4 moeten een inhaalslag maken); 

 om de samenwerking tussen ITK, startgroep, BSO, logopedist, fysiotherapie, STGPA te 
optimaliseren (samengevoegd in een gebouw). 

 
 
Inzet Monique van de Bos (0,05) 

 De aandacht voor woordenschat is structureel zichtbaar in de hele school juli  2017/2018;  

 In juli 2017 is elke leerkracht een expert op het gebied van woordenschat. 
 
Inzet Bas Moes (0,05) 

 Hulp bij de implementatie van de digiborden (na de brand nieuwe digiborden die veel van 
het team vragen en waar geen expertise van is op (school); 

 Meedenken over inzet  ICT middelen in 2017/2018. (door de brand verplicht versneld een 
WO methode/ begrijpend lezen methode maar hiervoor is ICT kennis nodig); 

 Vraagbaak van onze leerkrachten en ICT-er in opleiding; 
 

 
Inzet Marieke de Jong (0,1120) 

 Versterking van de onderbouw (trekkerskracht); 

 De visie is zichtbaar op de werkvloer. 
 

 
Inzet LTD expert (0,1)  

 Meedenken en begeleiden van de leerkrachten van groep 5 t/m 8 om LTD vorm te geven; 

 ICT kennis vergroten en plan maken voor ICT in de toekomst samen met Bas Moes. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


