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Datum 24-07-2022 Datum

Inleiding In ons jaarplan geven we aan:

1. wat de opbrengsten zijn uit de externe audits
2. welke vragenlijst(en) we hebben ingezet
3. welke voornemens we hebben i.r.t. het schoolplan
4. welke actuele ontwikkelingen van belang zijn
5. welke schoolafspraken als speerpunt gelden

We geven per onderdeel de verbeterpunten en onze
keuzes. Daarna werken we de belangrijkste
aandachtspunten nader uit.

Inleiding In ons jaarverslag blikken we terug op de ondernomen
activiteiten. De uitgevoerde activiteiten zijn te relateren aan

1. de gekozen verbeterpunten n.a.v. de zelfevaluatie
2. de gekozen verbeterpunten n.a.v. de vragenlijsten
3. de verbeterthema's uit ons schoolplan
4. de verbeterpunten uit de categorie 'divers'

We geven per onderdeel de verbeterpunten en onze
keuzes. Daarna werken we de belangrijkste
aandachtspunten nader uit.

Speerpunten Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1. Op onze school werken we ontwikkelingsgericht aan de kerndoelen van WO en
cultuureducatie binnen een zestal thema's per jaar. Daarbij staan een doorgaande lijn
(van groep 1-8), het op een waardevolle manier toetsen en de inzet van 21e century
skills centraal. Het team startte in 21-22 met een starttraining van FAQTA. Na evaluatie
zal de werkwijze worden bijgesteld/geoptimaliseerd. De vakgroep is verantwoordelijk
voor monitoring en evaluatie.

2. Op onze school heeft de vakgroep de activiteiten met betrekking tot seo in kaart
gebracht. Er bestaat tevredenheid over de huidige manier van werken. Er is aandacht
voor het ontwikkelen van een doorgaande lijn op het gebied van SEO De werkgroep gaat
in 22-23 opnieuw aan de slag met een analyse, omdat uit het verslag van de externe
audit bleek dat de sociale competenties als onvoldoende werden gewaardeerd. Sociale
competenties en burgerschap zijn aandachtspunten voor deze vakgroep

3. Op onze school kunnen we effectief omgaan met leerlingen die meer gedifferentieerd
aanbod nodig hebben. Daartoe kunnen we groep overstijgend werken op 2 leerpleinen
die specifiek ingericht zijn op het gebied van rekenen/lezen, werken met thema's en de
inzet van levelwerk. Verder heeft een van onze leerkrachten kennis op het gebied van
meer- en hoogbegaafdheid. Snappet is gefaseerd ingezet ('19-'20 groep 4 t/m 8 voor
rekenen, taal en lezen) om kinderen meer gedifferentieerd te kunnen begeleiden.
Leerkrachten beheersen de leerlijnen en kunnen deze flexibel inzetten t.b.v. differentiatie
bij leerlingen. Elke groep heeft een doelenmuur en er wordt doelgericht gewerkt op
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groepsniveau en individueel niveau.

4. Taal is het belangrijkste speerpunt. De focus ligt op WS en BL. Op basis van
onderzoek, groepsbesprekingen en analyses van resultaten worden interventies ingezet.
Een collega is in opleiding tot taalcoördinator. Scholing team close reading

5. Op onze school werken we zonder combinatiegroepen. Met de inzet van NPO gelden
is het o.a. mogelijk om het werken met combinatiegroepen in ieder geval nog een jaar uit
stellen. Dat betekent kleinere groepen, meer mogelijkheden voor instructie op maat en
meer mogelijkheden om te differentiëren. Inzet van onderwijsassistent, vakleerkracht
gym en aandacht voor motoriek en bewegend leren (schoolplein)

6. Op onze school is er sprake van een duidelijke visie/missie. In 22-23 starten wij met
het herijken hiervan

7. Op onze school hanteren wij een duidelijk DI model. In 22-23 worden de afspraken
vastgelegd in een kwaliteitskaart

8. Begeleiding meer- en hoogbegaafde leerlingen. Doelstelling: - signaleren en
diagnosticeren - door- en vooruit toetsen - deelname HB groep Dukenburg 2x 10
bijeenkomsten
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School & omgeving Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Formatieve inzet directie, Zorg en
begeleiding leraren

dir. 1,0 
IB. 0,6

Groepen 1-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Functies [namen / taken] directeur, leerkrachten, onderwijsassistent, vakleerkracht
HV, vakleerkracht gym, admin., conciërge, inzet
vakgroepen

Twee sterke kanten Doelgericht werken 
Sterk pedagogisch klimaat

Twee zwakke kanten Methode sociale competenties 
DI

Twee kansen Hoge leeropbrengsten 
Sterke zorg en begeleiding

Twee bedreigingen Dalend aantal kinderen 
Instroom (taal)zwakke kinderen

Opbrengsten [beleidsvoornemens] Teamscholing close reading 
Opstellen kwaliteitskaart DI
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Leerlingenaantallen per 1 oktober Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

0 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal

5 11 18 23 22 20 20 17 19 155

Opmerkingen en consequenties n.a.v. de leerlingenaantallen:

In het schooljaar 22-23 kunnen wij met de inzet van de NPO gelden nog een jaar zonder
combinatie groepen werken.

Kwantitatieve gegevens personeel Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Aantal medewerkers OP 13 (3 mannen en 10 vrouwen)

Aantal medewerkers OOP 3 (0 mannen en 3 vrouwen)

Aantal uitstromers 0

Aantal nieuwkomers 1

Aantal BHV-ers 5

Aantal geplande FG's 15 Aantal uitgevoerde FG's

Aantal geplande BG's 0 Aantal uitgevoerde BG's
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Gekozen actiepunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Actiepunt Omvang

GD1 Speerpunt Op onze school werken we ontwikkelingsgericht aan de kerndoelen van WO en cultuureducatie binnen een zestal
thema's per jaar. Daarbij staan een doorgaande lijn (van groep 1-8), het op een waardevolle manier toetsen en de
inzet van 21e century skills centraal. Het team startte in 21-22 met een starttraining van FAQTA. Na evaluatie zal de
werkwijze worden bijgesteld/geoptimaliseerd. De vakgroep is verantwoordelijk voor monitoring en evaluatie.

groot

GD2 Speerpunt Op onze school heeft de vakgroep de activiteiten met betrekking tot seo in kaart gebracht. Er bestaat tevredenheid
over de huidige manier van werken. Er is aandacht voor het ontwikkelen van een doorgaande lijn op het gebied van
SEO De werkgroep gaat in 22-23 opnieuw aan de slag met een analyse, omdat uit het verslag van de externe audit
bleek dat de sociale competenties als onvoldoende werden gewaardeerd. Sociale competenties en burgerschap zijn
aandachtspunten voor deze vakgroep

groot

GD3 Speerpunt Op onze school kunnen we effectief omgaan met leerlingen die meer gedifferentieerd aanbod nodig hebben.
Daartoe kunnen we groep overstijgend werken op 2 leerpleinen die specifiek ingericht zijn op het gebied van
rekenen/lezen, werken met thema's en de inzet van levelwerk. Verder heeft een van onze leerkrachten kennis op
het gebied van meer- en hoogbegaafdheid. Snappet is gefaseerd ingezet ('19-'20 groep 4 t/m 8 voor rekenen, taal
en lezen) om kinderen meer gedifferentieerd te kunnen begeleiden. Leerkrachten beheersen de leerlijnen en
kunnen deze flexibel inzetten t.b.v. differentiatie bij leerlingen. Elke groep heeft een doelenmuur en er wordt
doelgericht gewerkt op groepsniveau en individueel niveau.

groot

GD4 Taalleesonderwijs Basisontwikkeling beg.luisteren/lezen groot

KD1 Speerpunt Taal is het belangrijkste speerpunt. De focus ligt op WS en BL. Op basis van onderzoek, groepsbesprekingen en
analyses van resultaten worden interventies ingezet. Een collega is in opleiding tot taalcoördinator. Scholing team
close reading

klein

KD2 Leerstofaanbod De leerkrachten in de groepen 1-2 creëren een rijke leeromgeving klein

KD3 Actieve en
zelfstandige
leerhouding van
de leerlingen

De juf/meester laat ons zelf werk kiezen klein

KD4 Actieve en
zelfstandige
leerhouding van
de leerlingen

De juf/meester laat ons samenwerken klein

KD5 Beroepshouding De leraren bereiden zich adequaat voor op vergaderingen en bijeenkomsten klein
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KD6 Kwaliteitszorg Leerlingen mogen meedenken en meepraten over allerlei schoolzaken klein

KD7 Kwaliteitszorg De school vraagt mij regelmatig wat ik verwacht van de school klein

KD8 Kwaliteitszorg De schoolleiding controleert of verbeteractiviteiten worden uitgevoerd klein

KD9 Vervolgsucces De school analyseert of de eindresultaten en de eerder gegeven schooladviezen in overeenstemming zijn met de
loopbaan van de leerlingen

klein

KD10 Verantwoording
en dialoog

De school brengt minstens 1 x per jaar verslag uit over haar doelen en de resultaten die ze behaalt klein
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Uitwerking GD1: Op onze school werken we ontwikkelingsgericht aan de kerndoelen van WO en cultuureducatie binnen een zestal thema's per jaar. Daarbij staan een
doorgaande lijn (van groep 1-8), het op een waardevolle manier toetsen en de inzet van 21e century skills centraal. Het team startte in 21-22 met een starttraining van
FAQTA. Na evaluatie zal de werkwijze worden bijgesteld/geoptimaliseerd. De vakgroep is verantwoordelijk voor monitoring en evaluatie.

Hoofdstuk / paragraaf Speerpunt

Betrokkenen (wie) team en dir.

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD2: Op onze school heeft de vakgroep de activiteiten met betrekking tot seo in kaart gebracht. Er bestaat tevredenheid over de huidige manier van
werken. Er is aandacht voor het ontwikkelen van een doorgaande lijn op het gebied van SEO De werkgroep gaat in 22-23 opnieuw aan de slag met een analyse, omdat
uit het verslag van de externe audit bleek dat de sociale competenties als onvoldoende werden gewaardeerd. Sociale competenties en burgerschap zijn
aandachtspunten voor deze vakgroep

Hoofdstuk / paragraaf Speerpunt

Betrokkenen (wie) werkgroep

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD3: Op onze school kunnen we effectief omgaan met leerlingen die meer gedifferentieerd aanbod nodig hebben. Daartoe kunnen we groep overstijgend
werken op 2 leerpleinen die specifiek ingericht zijn op het gebied van rekenen/lezen, werken met thema's en de inzet van levelwerk. Verder heeft een van onze
leerkrachten kennis op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid. Snappet is gefaseerd ingezet ('19-'20 groep 4 t/m 8 voor rekenen, taal en lezen) om kinderen meer
gedifferentieerd te kunnen begeleiden. Leerkrachten beheersen de leerlijnen en kunnen deze flexibel inzetten t.b.v. differentiatie bij leerlingen. Elke groep heeft een
doelenmuur en er wordt doelgericht gewerkt op groepsniveau en individueel niveau.

Hoofdstuk / paragraaf Speerpunt

Gerelateerde verbeterpunten

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD4: Basisontwikkeling beg.luisteren/lezen

Werkgroep Taal

Hoofdstuk / paragraaf Taalleesonderwijs

Resultaatgebied BL

Huidige situatie + aanleiding resultaten BL blijven achter

Gewenste situatie (doel) verhogen resultaten BL

Activiteiten (hoe) opleiden taalcoördinator beleidsplan taal schrijven scholing team close reading

Consequenties organisatie planning studiedagen (momenten)

Consequenties scholing externe expertise inhuren

Betrokkenen (wie) team en ib

Plan periode wk

Kosten 9.000

Omschrijving kosten begeleiding scholing team

Meetbaar resultaat verhoging resultaat BL

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) einde schooljaar

Borging (hoe) opnemen in kwaliteitskaart

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking KD1: Taal is het belangrijkste speerpunt. De focus ligt op WS en BL. Op basis van onderzoek, groepsbesprekingen en analyses van resultaten worden
interventies ingezet. Een collega is in opleiding tot taalcoördinator. Scholing team close reading

Werkgroep Taal

Hoofdstuk / paragraaf Speerpunt

Resultaatgebied BL

Gewenste situatie (doel) verhogen resultaten BL

Activiteiten (hoe) opleiden taal coördinator scholing team close reading

Betrokkenen (wie) team, dir en ib

Plan periode wk

Eigenaar (wie) directeur

Kosten 9.000

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Uitwerking KD2: De leerkrachten in de groepen 1-2 creëren een rijke leeromgeving

Hoofdstuk / paragraaf Leerstofaanbod

Resultaatgebied rijke leeromgeving

Gewenste situatie (doel) interessante thema's die aansluiten bij de belevingswereld van het jonge kind

Activiteiten (hoe) (cruciale) doelen worden opgenomen in de (thema)planning. Inzet van het digikeuzbord inrichting van het lokaal passend
bij het thema taalaanbod staat centraal

Betrokkenen (wie) leerkrachten groep 1-2

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking KD3: De juf/meester laat ons zelf werk kiezen

Hoofdstuk / paragraaf Actieve en zelfstandige leerhouding van de leerlingen

Resultaatgebied zelfverantwoordelijkheid leerlingen

Gewenste situatie (doel) De juf/meester laat ons zelf werk kiezen De juf/meester laat ons samenwerken

Activiteiten (hoe) Inzet dag/weektaak. Overleg over te behalen doelen Kind gesprekken rondom rapporten onderzoeken gebruik portfolio

Betrokkenen (wie) leerkrachten

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Uitwerking KD4: De juf/meester laat ons samenwerken

Hoofdstuk / paragraaf Actieve en zelfstandige leerhouding van de leerlingen

Resultaatgebied Actieve en zelfstandige leerhouding van de leerlingen

Gewenste situatie (doel) De juf/meester laat ons samenwerken

Activiteiten (hoe) Roosteren van werkvormen samenwerkend leren zoeken naar mogelijkheden voor gezamenlijke opdrachten bijvoorbeeld
bij thema's en vieringen en werken op het leerplein

Betrokkenen (wie) leerkrachten

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking KD5: De leraren bereiden zich adequaat voor op vergaderingen en bijeenkomsten

Hoofdstuk / paragraaf Beroepshouding

Resultaatgebied communicatie

Gewenste situatie (doel) Tijdige agenda's en juiste notulen, onderzoek naar mogelijkheden stichting leerKRACHT

Activiteiten (hoe) agenda's en/of bespreekpunten 1 week van te voren aanleveren. Notulen binnen 3 dagen. Notulen goed controleren

Betrokkenen (wie) directeur, ib, notulant en voorzitters vakgroep(en)

Plan periode wk

Eigenaar (wie) directeur, voorzitter (kartrekker) werkgroep

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Uitwerking KD6: Leerlingen mogen meedenken en meepraten over allerlei schoolzaken

Hoofdstuk / paragraaf Kwaliteitszorg

Resultaatgebied betrokkenheid leerlingen

Gewenste situatie (doel) leerlingen voelen zich betrokken en gehoord

Activiteiten (hoe) planning kinderparlement 6 x per jaar

Betrokkenen (wie) directeur en leerlingen 5-8.

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking KD7: De school vraagt mij regelmatig wat ik verwacht van de school

Hoofdstuk / paragraaf Kwaliteitszorg

Resultaatgebied communicatie

Gewenste situatie (doel) zicht op verwachtingen team

Activiteiten (hoe) inzet groepsbezoeken en qs/vragenlijsten WMK

Betrokkenen (wie) dir. en team

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Uitwerking KD8: De schoolleiding controleert of verbeteractiviteiten worden uitgevoerd

Hoofdstuk / paragraaf Kwaliteitszorg

Resultaatgebied kwaliteitszorg

Gewenste situatie (doel) geplande evaluaties van vakgroepen en terugkoppeling naar team met als doel effectieve en inzichtelijke
onderwijskwaliteit

Activiteiten (hoe) monitoren kwaliteitskaarten en flitsbezoeken Cyclisch evalueren en bijstellen

Betrokkenen (wie) ib, directeur en voorzitters werkgroep(en)

Plan periode wk

Eigenaar (wie) directeur

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking KD9: De school analyseert of de eindresultaten en de eerder gegeven schooladviezen in overeenstemming zijn met de loopbaan van de leerlingen

Hoofdstuk / paragraaf Vervolgsucces

Resultaatgebied Analyseren (eind)resultaten

Gewenste situatie (doel) Zicht op de verwijzingen naar het Voortgezet Onderwijs (VO) en volgen van schoolloopbaan voor ongeveer 3 jaar
(scholen op de kaart). Verder onderzoeken wat nu precies kansrijk adviseren voor onze school inhoudt. School breed
diepgaander analyseren en vervolgacties uitzetten.

Activiteiten (hoe) Analyseren van schoolloopbaan van oud-leerlingen door middel van vensters PO

Betrokkenen (wie) leerkracht groep 8, administratie en team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) directeur

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Uitwerking KD10: De school brengt minstens 1 x per jaar verslag uit over haar doelen en de resultaten die ze behaalt

Hoofdstuk / paragraaf Verantwoording en dialoog

Gerelateerde verbeterpunten

Resultaatgebied kwaliteit

Gewenste situatie (doel) resultaten op of boven het landelijk gemiddelde

Activiteiten (hoe) De resultaten worden met het team besproken en gepubliceerd in de schoolgids (dit moet uitgebreider) en op vensters
PO. Het bestuur heeft zicht op de resultaten

Betrokkenen (wie) directeur en ib

Plan periode wk

Eigenaar (wie) dir, ib

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Kengetallen - Leerlingen

Omschrijving Waardering

Aantal leerlingen totaal (einde cursusjaar)

Aantal leerlingen eraf (loop cursusjaar)

Aantal leerlingen erbij (loop cursusjaar)

Aantal verwijzingen naar SO-SBO

Kengetallen - Personeel

Omschrijving Waardering

Gemiddelde leeftijd

Vast dienstverband

Tijdelijk dienstverband

Ziekteverzuimpercentage

Aantal leraren startbekwaam

Aantal leraren basisbekwaam

Aantal leraren vakbekwaam

Aantal L10-leraren

Aantal L11-leraren

Kengetallen - Opbrengsten

Omschrijving Waardering

Score Eindtoets

LOVS Taal voor kleuters groep 1M

LOVS Taal voor kleuters groep1E

LOVS Rekenen voor kleuters groep 1M

LOVS Rekenen voor kleuters groep1E
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LOVS Taal voor kleuters groep 2M

LOVS Taal voor kleuters groep2E

LOVS Rekenen voor kleuters groep 2M

LOVS Rekenen voor kleuters groep2E

LOVS DMT groep 3M

LOVS DMT groep 3E

LOVS DMT groep 4M

LOVS DMT groep 4E

LOVS Rekenen groep 4M

LOVS Rekenen groep 4E

LOVS DMT groep 5M

LOVS DMT groep 5E

LOVS Rekenen groep 5M

LOVS Rekenen groep 5E

LOVS Begrijpend lezen groep 5M

LOVS Begrijpend lezen groep 5E

LOVS Rekenen groep 6M

LOVS Rekenen groep 6E

LOVS Begrijpend lezen groep 6M

LOVS Rekenen groep 7M

LOVS Rekenen groep 7E

LOVS Begrijpend lezen groep 7M

LOVS Rekenen groep 8M

LOVS Begrijpend lezen groep 8M

Adviezen VSO

Adviezen Praktijkonderwijs
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Adviezen VMBO

Adviezen havo

Adviezen vwo

Adviezen gymnasium
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Te volgen scholing Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Aanbieder Kosten

close reading studiedagen /momenten Edux 9.000
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Overige zaken Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Huisvesting Het schoolplein wordt opnieuw ingericht. Gebouw volgens
MOB

TSO-BSO TSO verdwijnt vanwege overgang naar 5 gelijke dagen
BSO wordt aangeboden door Abeltje (inpandig)

MR MR heeft een vacature voor OGMR
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Auditrapport versie 0118 | Expertis Onderwijsadviseurs 
 

 

Inleiding 
 
Dit rapport geeft de resultaten weer van een herhalingsaudit die op 14 april 2022 is 

uitgevoerd op Nutsschool Lankforst te Nijmegen.  

Het aantal leerlingen is iets gedaald; de school telt nu ca. 155 leerlingen, verdeeld over acht 

groepen. 

Bij deze gelegenheid zijn vier groepen (de groepen 3, 5, 7 en 8) door de auditor bezocht, samen 

met de directeur van de school.                                                                                                                              

Gelet op het, tijdens de vorige audit gesignaleerde, kwaliteitsverschil tussen de lessen in de 

onderbouw en de bovenbouw zou het voor de hand hebben gelegen om tijdens deze 

herhalingsaudit met name de onderbouwgroepen te bezoeken; de schoolleiding achtte dit echter 

organisatorisch niet haalbaar. 

De herhalingsaudit is uitgevoerd in opdracht van het bestuur van de stichting Conexus, met als 

doel te komen tot een meer herkenbaar beeld voor wat betreft de onderwijskwaliteit op de 

school op het moment van de audit. Daartoe zijn de lesobservaties uitvoerig met de directeur 

besproken. 

Dit rapport doet verslag van de vorderingen die zijn gemaakt op het gebied van de, tijdens de 

vorige audit gesignaleerde, ontwikkelpunten. De onderdelen ‘Onderwijsresultaten’  en ‘Samen-

werking’ zijn daarom niet opnieuw in dit rapport opgenomen.                                                                                         

De betreffende ontwikkelpunten zijn vet gedrukt.                    

Uit dit rapport blijkt dat de school een aantal zaken uit het vorige auditrapport heeft opgepakt.  

De school geeft daarnaast aan dat de coronacrisis de schoolontwikkeling heeft belemmerd.                            

Jaap de Jonge,                                                                                                                                                    

Senior Adviseur Expertis Onderwijsadviseurs
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1 Resultaten van de audit 
 

1.2 Onderwijsproces 
 
 
 

                                                                                                                                                                               

1: onvoldoende / 2: voldoende / 3: niet te beoordelen 

De indicatoren 2.2 en 2.3, die in het vorige rapport nog als onvoldoende zijn beoordeeld, zijn dit 

keer als ‘niet te beoordelen’ aangemerkt, omdat deze items nu volop ‘in ontwikkeling’ zijn. 

Kwaliteitsaspect 1 2 3 

2. De aangeboden leerstofinhouden bereiden de leerlingen voor op 
vervolgonderwijs en samenleving. 

   

2.1 De aangeboden leerinhouden voor Nederlandse taal en rekenen en wiskunde 
zijn dekkend om minimaal de fundamentele doelen uit het ‘Referentiekader taal 
en rekenen’ te kunnen bereiken.  

 X  

2.2 Een school met een substantieel aantal leerlingen met een taalachterstand 
biedt bij Nederlandse taal leerinhouden aan die passen bij de specifieke 
onderwijsbehoeften van deze leerlingen.  

  X 

2.3 De school heeft een specifiek aanbod om sociale competenties te 
ontwikkelen. 

  X 

2.4 De school heeft een aanbod gericht op de bevordering van actief 
burgerschap en sociale integratie, met inbegrip van het overdragen van kennis 
over en kennismaking met de diversiteit in de samenleving.  

X   

3. De leraren geven de leerlingen voldoende tijd om zich het leerstofaanbod eigen 
te maken. 

   

3.1 De leraren maken efficiënt gebruik van de geplande onderwijstijd.  X  

3.2 De school heeft voor Nederlandse taal en rekenen en wiskunde 
onderwijstijd gepland conform het landelijke gemiddelde van scholen met een 
vergelijkbare leerlingenpopulatie.  

  X 

4. Het didactisch handelen van de leraren stelt de leerlingen in staat tot leren en 
ontwikkeling. 

   

4.1 De leraren geven duidelijke uitleg van de leerstof. X   

4.2 De leraren realiseren een taakgerichte werksfeer.  X  

4.3 De leerlingen zijn actief betrokken bij de onderwijsactiviteiten.  X  

4.4 De leraren geven expliciet onderwijs in strategieën voor denken en leren.  X   

4.5 De leraren geven feedback op het leer- en het ontwikkelingsproces. X   

4.6 De leraren dragen met behulp van leer- en hulpmiddelen bij aan een 
uitdagende leeromgeving.  

 X  

4.7 De leerlingen hebben verantwoordelijkheid van de organisatie van hun eigen 
leerproces die past bij hun ontwikkelingsniveau. 

 X  

4.8 De leerlingen leren op een doelmatige wijze samen te werken. X   
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De school geeft aan dat veel leerlingen binnenkomen met  een grote taalachterstand. Er is dan 

ook een taalcoördinator aangesteld die een taalbeleidsplan – één van de ambities uit het 

schoolplan –  zal opstellen. Intussen werkt de school vast aan het opstellen van kwaliteitskaarten 

voor dit vakgebied.  

De school heeft geen specifiek aanbod om de sociale competenties te ontwikkelen, hoewel de 

schoolgids dit (opnieuw!) wel vermeldt. Het aanbod zal dit cursusjaar (‘21/’22) door de werkgroep 

SEO ‘duidelijke worden uitgewerkt’ en – in het verlengde hiervan – zal de werkgroep zich ook 

buigen over het in kaart brengen van de resultaten voor dit vormingsgebied.  

Actief burgerschap benoemt de school in haar schooljaarplan/jaarverslag ‘20/’21 als één van de 

zwakke kanten van de school. Het aanbod voor actief burgerschap is (nog) niet verduidelijkt.               

Wel heeft de school in de schoolgids heldere doelen geformuleerd en werkt de school met een 

kinderparlement; dit onderdeel wordt in het jaarverslag echter niet geëvalueerd. 

Een (actuele) verdeling van de onderwijstijd over de verschillende vak- en vormingsgebieden in de 

groepen 1 tot en met 8 is beschikbaar op ‘Scholen op de Kaart’. Voor de groepen 1 en 2 wordt – 

voor wat betreft het taalonderwijs – een ruime marge in acht genomen.                                                         

Een vergelijking voor wat betreft de basisvaardigheden met de percentages onderwijstijd van 

scholen met een vergelijkbare populatie wordt echter niet gemaakt.  

Het didactisch handelen is verbeterd; het betreft voornamelijk de actieve betrokkenheid van de 

leerlingen. Deze indicator kan nu als voldoende worden beoordeeld; dit wordt waarschijnlijk ver- 

oorzaakt doordat de lesdoelen nu duidelijk(er) zijn voor de leerlingen.                                                              

De instructie komt wel in aanmerking voor een verdere verbetering, want deze dient meer te 

worden gericht op het aanleren van oplossingsstrategieën en op het geven van feedback op de 

wijze waarop de resultaten tot stand komen. Ook moet worden gecontroleerd of het lesdoel 

wordt bereikt; dit voorkomt dat leerlingen fouten maken bij de zelfstandige verwerking van de 

lesstof.                                                                                                                                                             

Deze punten zijn kenmerkend voor het EDI-model, dat de school zegt te gebruiken. 

In een enkele groep worden de zogenaamde ‘beurtstokjes’ en ‘wisbordjes’ gebruikt om  de actieve 

betrokkenheid van de leerlingen te bevorderen, maar er is geen sprake van een doorgaande lijn 

op dit gebied.  

Tijdens de geobserveerde lessen wordt ook dit keer weinig gelegenheid geboden om op een 

doelmatige wijze samen te werken, hetgeen een verdergaande betrokkenheid van de leerlingen 

ten goede zou kunnen komen.  

De eerder gesignaleerde sterke punten van de school – een efficiënt gebruik van de onderwijstijd, 

de taakgerichte werksfeer, de didactisch rijke leeromgeving, het zelfstandig werken – zijn 

overigens opnieuw duidelijk herkenbaar.      
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1.3 Zicht op ontwikkeling 
 

 

Kwaliteitsaspect 1 2 3 

5. De leraren volgen systematisch de vorderingen van de leerlingen.     

5.1 De school gebruikt een samenhangend systeem van genormeerde 
instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling 
van de leerlingen. 

 X  

5.2 De leraren volgen en analyseren systematisch de voortgang in de 
ontwikkeling van de leerlingen.  

  X 

6 De leraren stemmen aanbod, instructie, verwerking en onderwijstijd af op 
verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen.  

   

6.1 De leraren stemmen de aangeboden leerinhouden af op verschillen in 
ontwikkeling tussen de leerlingen.  

X   

6.2 De leraren stemmen de instructie en de verwerking af op verschillen in 
ontwikkeling tussen de leerlingen.  

X   

6.3 De leraren stemmen de onderwijstijd af op verschillen in ontwikkeling 
tussen de leerlingen. 

X   

7 De leerlingen die dat nodig blijken te hebben, krijgen extra zorg.     

7.1 De school signaleert vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig hebben.   X  

7.2 Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school de 
aard van de zorg voor de zorgleerlingen.  

 X  

7.3 De school voert de zorg planmatig uit en evalueert regelmatig de effecten. X   

8 Leerlingen die dat nodig hebben, ontvangen een aangepast aanbod, 
ondersteuning en begeleiding. 

   

8.1 Voor leerlingen die structureel een onderwijsaanbod nodig hebben op een 
ander niveau dan de leeftijdsgroep, biedt de school een passend aanbod, 
ondersteuning en begeleiding, gebaseerd op de mogelijkheden van deze 
leerlingen.   

 X  

8.2 De school evalueert periodiek het aanbod en de aanpak en past op basis 
daarvan zo nodig interventies toe. 

 X  

                                                                                                                                                                                 

1: onvoldoende / 2: voldoende / 3: niet te beoordelen 

De toetsresultaten worden geanalyseerd; het team wordt hierin begeleid, zodat eerder 

vastgesteld is dat dit aspect ‘in ontwikkeling’ is. Opvallend is dat in één van analyses bij het 

cruciale onderdeel ‘verklaren’ uitsluitend aanbevelingen worden genoteerd. Ook wordt een 

‘ondersteuningsvraag op groepsniveau’ niet adequaat vanuit een analyse beantwoord.   

De afstemming van het onderwijs op ontwikkelingsverschillen tussen leerlingen komt nog steeds  

in aanmerking voor verbetering.                                                                                                                                        

Het werken met drie instructieniveaus is alleen in groep 8 prachtig terug gezien. Interessant is ook 

het ‘diagnostisch gesprek’, zoals dat in deze groep met de leerlingen wordt gevoerd.                              
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Verkorte instructies zijn in de overige groepen niet waargenomen; verlengde instructie (op eigen 

verzoek) slechts in één van deze groepen.  

Hier ligt duidelijk een verband met het eerder gesignaleerde gebrek aan controle of de uitleg 

zodanig begrepen is, dat de leerlingen zich de aangeleerde werkwijze eigen kunnen maken.  

De planmatige (individuele) zorg (7.3) is tijdens de herhalingsaudit niet aan de orde geweest.   
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1.5 Schoolklimaat 
 
 

Kwaliteitsaspect 1 2 3 

10. Het schoolklimaat wordt gekenmerkt door veiligheid en respectvolle 
omgangsnormen.  

   

10.1 De leerlingen voelen zich aantoonbaar veilig op school.   X  

10.2 Het personeel voelt zich aantoonbaar veilig op school.  X  

10.3 De school heeft een veiligheidsbeleid gericht op het voorkomen, 
afhandelen, registreren en evalueren van incidenten in en om de school. 

X   

10.4 Het personeel van de school zorgt ervoor dat leerlingen op een respectvolle 
manier met elkaar en anderen omgaan.  

 X  

                                                                                                                                                                               

1: onvoldoende / 2: voldoende / 3: niet te beoordelen 

De constatering dat van een veiligheidsbeleid weinig sprake is, kan worden herhaald. De school 

heeft geen eigen ambities op dit gebied geformuleerd, die zij vervolgens evalueert op grond van 

beschikbare data waarna beleidsmatige consequenties in gang kunnen worden gezet.                                                                                  

Wel onderzoekt de school periodiek of en zo ja en in welke mate er sprake is van pestgedrag 

binnen groepen. 

De website is (nog) niet aangepast; er is slechts een gedateerd pestprotocol (2017) te vinden.                

De school maakt nog steeds geen melding van een coördinator is op dit gebied en dus ook niet op 

welke wijze deze persoon fungeert als laagdrempelig aanspreekpunt voor leerlingen en ouders 

(een wettelijke vereiste).  
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1.6 Kwaliteitszorg en ambitie 

 

Kwaliteitsaspect 1 2 3 

11. De school heeft een systeem voor kwaliteitszorg.    

11.1 De school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van haar 
leerlingenpopulatie. 

 X  

11.2 De school evalueert jaarlijks de resultaten van de leerlingen.  X  

11.3 De school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces. X   

11.4 De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten.   X 

11.5 De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces.  X  

11.6 De school verantwoordt zich aan belanghebbenden over de gerealiseerde 
onderwijskwaliteit. 

 X  

11.7 De school kent een professionele kwaliteitscultuur.   X  

                                                                                                                                                                                  

1: onvoldoende / 2: voldoende / 3: niet te beoordelen 

Een evaluatie van het onderwijsleerproces – didactisch handelen; zicht op ontwikkeling en 

begeleiding – is opnieuw niet aangetroffen. Zo is het niet duidelijk hoe de school(-leiding) het 

didactisch handelen op teamniveau beoordeelt.                                                                                           

Voor wat betreft het schooljaarplan blijven de eerder gesignaleerde tekortkomingen ongewijzigd; 

dit geldt met name voor het onderdeel differentiatie (GD3). Een ‘nieuw’ item in het plan, SEO, is 

echter duidelijker uitgewerkt; vandaar dat ook hier is gekozen voor de beoordeling ‘ntb’, met als 

argumentatie dat ook deze indicator ‘in ontwikkeling’ is.                                                                               

Opvallend is dat het didactisch handelen niet in het nieuwe jaarplan is opgenomen. 

De school verantwoordt zich in de schoolgids voor de eindresultaten van haar leerlingen; ook 

maakt de school melding van de professionalisering van de medewerkers.                                                                 

Een verantwoording voor het gevoerde en nog te voeren beleid van de school ontbreekt echter;  

de school verwijst naar het schoolplan dat op de website van de school te vinden zou zijn. Dit is 

echter niet het geval. 

Vermeldenswaard is nog dat er op de school gesprekken zijn gevoerd om de professionele cultuur 

beter te kunnen benutten.  
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2  Conclusies en aanbevelingen 
 

De school heeft meer dan de helft van de in de vorige audit gesignaleerde ontwikkelpunten 

inmiddels opgepakt dan wel opgenomen in het schooljaarplan. Er kan dan ook geconcludeerd 

worden dat de school gericht werkt aan haar ontwikkeling.  

Een aantal aanbevelingen uit de vorige audit kan blijven staan:  

- de tussentijdse resultaten van de leerlingen op schoolniveau diepgaander analyseren om 

te komen tot vervolgacties; 

- deze acties in het verlengde van een frequente evaluatie van het onderwijsproces 

opnemen; 

- op basis van bovenstaande inzichten en gegevens concrete verbeteractiviteiten te 

omschrijven, uit te voeren en te evalueren (met name op het gebied van differentiatie); 

- deze activiteiten voor een belangrijk deel te richten op een doorgaande didactische lijn 

binnen de school. 

En om de lijst compleet te maken: 

- maak – in het verlengde van de geformuleerde doelstellingen – melding van het aanbod 

voor actief burgerschap, 

- maak – zowel intern als extern – duidelijk op welke wijze de (individuele) planmatige zorg 

wordt gerealiseerd, 

- stel een veiligheidsbeleidsplan op, 

- maak duidelijk wie als anti-pestcoördinator is aangesteld en wat de inhoud van deze taak 

is. 

Een deel van deze aanbevelingen kan nog worden gerealiseerd in het komend cursusjaar, een 

ander deel kan mogelijk worden meegenomen in het nieuwe schoolplan. 



Plan NPO Nutsschool Lankforst 

Beschikbaar bedrag voor schooljaar 21-22 (op basis van teldatum 01-10-20)  173* € 500 = € 

85.500 

Zodra bevestigd door ministerie ook nog 173* € 200 = € 34.600 
 

GPL onderwijzend personeel  ongeveer € 70.000 

Op basis van de gemaakte analyse (kwaliteit) is het toegestaan om in ieder geval gedurende 1 

schooljaar een extra groep te formeren. Dat is ook de keuze die wij voor 21-22 maken. 

De vacature wordt nadat hij concreet is gemaakt (op basis van groepsbezetting) gemeld bij P&O. 

Dat betekent dat er daarna nog financiële ruimte is voor: 

 

- Ondersteuning groep 3 en mogelijk meerdere groepen (vacature nog melden, eerst behoefte 

peilen onderwijsondersteuning in de vorm van RT, onderwijsassistent of leraarondersteuner 

en hoeveel tijd?) 

- Scholing en inzet taalcoördinator schoolbreed (scholing ongeveer € 2600, de kosten voor 

ambulante uren ivm groepsbezoeken, ondersteuning en het maken van een taalbeleidsplan 

moet nog berekend worden). Prioriteit ligt specifiek bij woordenschat en begrijpend lezen  

- Aanschaf andere manier van methodisch werken (faqta, of …..) Dit kan mogelijk ook uit het 

reguliere budget. 

Mogelijk is er ruimte voor de scholing van een rekencoördinator. 

Met de inzet van diverse coördinatoren kunnen wij ook voor een deel tegemoetkomen aan de 

behoefte van het team voor meer sturing. De vraag over scholing is uitgezet binnen het team. 

In het verslag van de externe audit stond dat er meer aandacht moest komen voor de sociale 

competenties. 

Wellicht is het goed om eerst een duidelijke analyse te maken van wat er al wel gedaan wordt en wat 

er (daarnaast) nog nodig is. 

Dit en de inzet van coördinatoren kan in de tweede tranche dan verder opgepakt worden. 

Ok kan er dan nog besloten worden of er behoefte is aan de inzet van een vakleerkracht voor bv 

gym. 

Aandachtspunt: De subsidie geldt voor 2,5 jaar. Dat betekent dat het bedrag vooral duurzaam 

ingezet moet worden en dus voornamelijk bij het zittende team (de collega’s met een vaste 

aanstelling)  

Evaluatie en planmatig verbeteren wordt net als bovenstaande opgenomen in het (meer)jarenplan. 

Evaluatie 21-22 

Personeel: 

Leerkracht L10 0,6 

Onderwijsassistent schaal 4 wtf 0,8 

Scholing taalcoördinator en aanschaf methode faqta zijn uit de reguliere begroting bekostigd. 

Schooljaar 22-23 starten wij met 7 groepen. 



 

Plan 22-23 

 

Personeel: 
 
Onderwijsassistent schaal 6 wtf 0,7 
Vakleerkracht gym wtf 0,2 
 
Herinrichting speelplaats 60.000 euro 
 
Verantwoording: 
Momenteel (2022) bestaat  het schoolplein bijna geheel uit een betegelde ruimte. 
Met bewegend leren kunnen kinderen elkaar ontmoeten, stimuleren, uitdagen en begeleiden. Met 
bewegend leren kunnen verschillende kinderen elkaar helpen en leren ze elkaar waarderen. Doordat 
we leven in een digitale wereld, zijn we steeds meer geneigd om minder te bewegen. Goed onderwijs 
vereist dus meer aandacht voor motoriek bij kinderen. 
Buitenspelen verdient een vaste plaats binnen de visie van onze school en het rooster van leerlingen. 
Met bewegend leren gaan we voor meer concentratie, meer plezier, een gezondere leefstijl en 
betere leeropbrengsten. 
Kinderen zijn nieuwsgierig en constant bezig met het ontdekken van de wereld. Daarom is ook op de 
speelplaats een uitdagende leeromgeving belangrijk. 
Door meer afzonderlijke ruimtes met veel groen en verschillende speeltoestellen te creëren, worden 
kinderen meer uitgedaagd tot spel en beweging. 
Het plan voor de herinrichting is tot stand gekomen met behulp van het kinderparlement en een 
aantal ouders. 
 


