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Coronacrisis 

Dit schooljaar hebben we, net als het voorgaande jaar, een uitzonderlijk schooljaar gehad door de Coronacrisis. De organisatie heeft daardoor met name 

t/m maart constant onder druk gestaan. We hadden te kampen met het regelmatig uitvallen van onderwijspersoneel vanwege corona gerelateerde 

klachten, opnieuw een schoolsluiting in december een week voor de kerstvakantie en vervolgens de heropening na de kerstvakantie met de daarbij 

behorende protocollen. We hebben als organisatie laten zien dat we flexibel en veerkrachtig zijn. Doordat verschillende teamleden extra hebben gewerkt 

om afwezigen te vervangen, hebben we nauwelijks klassen naar huis hoeven te sturen. Daar waar nodig werd het geven van onderwijs op afstand meteen 

opgepakt. Het programma Teams en andere ICT-middelen zijn hierin erg helpend geweest. Vanuit de regering is in de maand mei 2021 het nationaal 

programma onderwijs opgesteld met de daarbij behorende extra gelden om zo de mogelijke ‘leerachterstanden’ de komende jaren weg te kunnen werken. 

De invulling van deze gelden hadden we voorafgaand aan het schooljaar met elkaar bepaald. Ondanks het feit dat we het afgelopen jaar nog steeds met 

corona hadden te kampen, hebben we de interventies gekoppeld aan het nationaal programma onderwijs grotendeels kunnen uitvoeren. Voor het 

aankomende schooljaar gaan we opnieuw na analyse aan de hand een schoolscan kijken waar we staan en wat de vervolgstappen gaan worden. Dit alles 

wordt vastgesteld in het kwaliteitszorgsysteem WMK. 

We kunnen concluderen dat deze periode opnieuw veel heeft gevraagd van zowel kinderen, ouders en leerkrachten. Toch kijken we ook terug op een 

leerzame periode. Uiteindelijk hebben we er samen voor gezorgd dat het onderwijs door heeft kunnen gaan. De coronacrisis heeft zoals u verder zult lezen 

in dit verslag wel invloed gehad op de planning van bepaalde ontwikkeldoelen. We zullen de planning van het komende schooljaar daarop aanpassen, mede 

met het oog op het nationaal programma onderwijs.  
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1. Nationaal programma onderwijs (NPO) 

In het School Programma hebben we op basis van een analyse van de cognitieve, de sociale resultaten en het (mentale) welbevinden mogelijke actiepunten 
geformuleerd. Datzelfde hebben we gedaan naar aanleiding van de gesprekken die we voerden met het team, de leerlingen, de ouders en de gemeente. De 
analyse en de gesprekken leidden tot een fonds aan suggesties en mogelijkheden. In dit hoofdstuk staan onze keuzes. 

➢ Verbetercultuur 

- Teamscholing verbetercultuur door Stichting LeerKracht 
- Interventies op schoolniveau uitvoeren a.d.h.v. bordsessies 
- Meer naar de mening van de kinderen vragen 

➢ Technieken voor begrijpend lezen; 

- De leraren hebben voldoende tijd en aandacht kunnen schenken aan de ontwikkeling van hun leerlingen m.b.t. begrijpen lezen; 
- Implementatie van de methode Atlantis 
- Teamscholing begrijpend lezen door Onderwijs Maak Je Samen. 

➢ Interventies gericht op het welbevinden van leerlingen; 

- Methoden Sociaal Emotionele ontwikkeling inventariseren 

➢ Sportieve activiteiten 

- Extra inzet vakleerkracht gym voor 4 uur 

➢ Metacognitie en zelfregulerend leren 

- Teamscholing executieve functies 
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➢ Onderwijsassistenten/instructeurs 

- Inzet onderwijsassistent 

➢ Betrokkenheid van ouders vergroten bij het ondersteunen van het leren van hun kinderen 

Evaluatie NPO-gelden: 

Afgelopen schooljaar zijn we met ons team aan de slag gegaan met Stichting LeerKRACHT. Bij Stichting LeerKRACHT staat een verbetercultuur (lerende 

cultuur) centraal. 

Tijdens de studiedag in november 2021 hebben we onze ambitie beschreven en hebben we bepaald met welke onderwijsinhoudelijke thema’s we aan de 

slag willen gaan. Deze thema’s zijn verdeeld over 6 a 8 weken. Er wordt schoolbreed aan de thema’s gewerkt en aan de hand van een bordsessie verder 

vormgegeven. Een bordsessie is een korte sessie, waarin we samen met collega’s en de schoolleiding de voortgang bespreken op onze doelen voor deze 

periode. Aansluitend gaan we in een werksessie met de bijbehorende acties aan de slag. Daarnaast gaan we aan de slag met een gezamenlijk lesontwerp. De 

doelen die we als team stellen, vertalen we naar de dagelijkse lespraktijk. Daarbij maken we gebruik van elkaars kennis. Of een verbeterd lesontwerp werkt, 

blijkt pas in de praktijk. Daarom gaan we bij elkaar de les observeren. Doel van de observatie is: te zien en te horen wat het effect van de les op de 

leerlingen is. Eén van de instrumenten van Stichting LeerKRACHT is de leerlingarena (=de stem van de leerling). We gaan dan in gesprek met de 

leerlingenraad over ons onderwijs en nemen dit mee bij het opstellen van de verbeteringen. 

Onderstaande thema’s zijn dit schooljaar aan bod gekomen: 

- Executieve functies 

- Begrijpend lezen 

- Verbeterbord in de klas 

- Rekenen 

Executieve functies: 

Het aansturen van gedrag, gedachten en emoties gebeurt door hersenprocessen die 'executieve functies' heten. De ontwikkeling van deze vaardigheden 

heeft in grote mate invloed op het schoolsucces, vandaar dat we het zo belangrijk vinden om hier voldoende aandacht aan te besteden in ons onderwijs. 

Afgelopen schooljaar zijn we, met name gedurende het eerste halfjaar, aan de slag gegaan met de autometafoor (aan de hand van de verschillende functies 

van een auto, hebben we de vergelijking gemaakt met 'leren’) om leerlingen meer zelfinzicht te geven en de zelfsturing te stimuleren.  
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Komend schooljaar gaan we de verschillende executieve functies herhalen en/of aanbieden, in de hoop dat de kinderen een (nog) beter zelfinzicht en 

zelfsturing ontwikkelen. 

Begrijpend lezen: 

We hebben de nieuwe methode Atlantis (technisch en begrijpend lezen) geïmplementeerd en er heeft een teamscholing door Onderwijs Maak je Samen op 

het gebied van begrijpend lezen plaatsgevonden. Zie voor verdere uitleg hieronder bij KT Taal. 

Verbeterbord in de klas 

Zoals we hierboven uitgelegd hebben, zijn we aan de slag gegaan met Stichting LeerKracht. Op teamniveau hebben we gemerkt dat een verbeterbord 

helpend is om het onderwijs te verbeteren. Daarom hebben we ervoor gekozen om het verbeterbord ook in de klassen te introduceren. Kinderen geven 

hierop aan het begin van de dag aan in welke stemming ze naar school komen, daarover kan indien nodig een gesprek plaatsvinden. Daarnaast wordt er met 

de klas een doel gesteld, waaraan de komende tijd gewerkt wordt. Hierdoor leren kinderen te evalueren en feedback te geven op het gestelde doel.  

Rekenen 

Tijdens de laatste periode van het schooljaar hebben we ons gericht op het rekenonderwijs, met als doel de leerlingen vaardiger te maken op het gebied van 

rekenen. Ook deze periode zijn we weer gestart met de stem van de leerlingen. We hebben de leerlingenraad uitgenodigd om met ons in gesprek te gaan 

over ons rekenonderwijs. Naar aanleiding van deze leerlingarena hebben we met het team besloten om ons extra te richten op het geven van instructie op 

maat, waarbij kinderen zelf kunnen aangeven of ze de instructie wel/niet nodig hebben én waarbij we de instructie kort (zo effectief mogelijk) houden.  

• Interventies gericht op het welbevinden van leerlingen, incl. nzet vakleerkracht gym & onderwijsassistentie; 

Het Kennisteam Sociaal emotionele ontwikkeling heeft een aanzet gemaakt om alle activiteiten op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling (incl. 
burgerschap) in kaart te brengen. Daarnaast bekeken welke methoden er op de markt zijn. Volgend schooljaar wordt er gekeken of we een keuze kunnen 
maken voor een bepaalde methodiek. 

We hebben buiten de gymlessen die op donderdag gegeven worden (door juf Benthe) ook een gymdocent op dinsdag ingezet. We merken dat dit ten 
goede komt aan de sociaal emotionele (en motorische) ontwikkeling. Volgend schooljaar zetten we dit door. Hierdoor krijgen de groepen 3 t/m 8 2x per 
week een gymles verzorgd door een gymdocent. Groep 2 sluit hier 1x per week bij aan. 
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Meester Kees, onderwijsassistent, heeft gedurende dit schooljaar veel extra ondersteuning gegeven in de groep, aan groepjes kinderen of individuele 
kinderen. Dit is erg helpend, aangezien de groepsleerkracht hier niet altijd tijd voor vrij kan maken. Volgend schooljaar blijft meester Kees 5 dagen in de 
week ons ondersteunen. 

• Betrokkenheid van ouders vergroten bij het ondersteunen van het leren van hun kinderen 

Aan het einde van het schooljaar hebben we een klankbordavond georganiseerd met als thema ouderbetrokkenheid. We zijn met de ouders in gesprek 
gegaan over de manier waarop ouders geïnformeerd en betrokken willen worden over de ontwikkeling van hun kind. 

2. Kennisteams /strategiegroepen 

Binnen HooLaHu werken we met kennisteams en strategiegroepen. Het werken met kennisteams en strategiegroepen op basisscholen zorgt ervoor dat er 

op scholen meer specifieke kennis ontwikkeld wordt.  De kennisteams zijn meer gericht op de vakken (bijv. rekenen, taal, ICT enz.). Als borgingsinstrument 

voor de kennisteams hebben we gekozen voor zogenaamde kwaliteitskaarten. Hierin staan in één oogopslag o.a. de visie, werkwijze en afspraken 

beschreven van het betreffende kennisteam. De strategiegroepen zijn gekoppeld aan de grote doelen uit ons schoolplan. Niet alle kennisteams en 

strategiegroepen zijn elk schooljaar actief. Dit ligt aan de aandachtspunten voor dat vakgebied, denk bijv. aan de invoering van een nieuwe methode.    

Gedurende het schooljaar zijn we door o.a. de inzet van Stichting Leerkracht tot de conclusie gekomen dat het werken met strategiegroepen voor onze 

scholen niet de meest efficiënte manier is. Daarnaast waren de grote doelen niet specifiek genoeg gemaakt, waardoor we de focus miste in de uitvoering. 

Halverwege het schooljaar hebben Den Opstap en De Clemensschool daarom tijdens een studiedag met behulp van de werkwijze van Stichting Leerkracht 

de grote doelen opnieuw centraal gezet en deze omgezet naar kleinere behapbare doelen. Deze kleine doelen worden vervolgens met het gehele team 

volgens de werkwijze van Stichting Leerkracht aangepakt. De volgende kleine doelen, gekozen vanuit de geformuleerde grote doelen, staan in het schooljaar 

2022-2023 centraal: 

- Kindgesprekken 

- Ouders in de school 

- Inspirerende leeromgeving 

Hieronder per kennisteam en strategiegroep een evaluatie van het afgelopen schooljaar en daarbij de speerpunten voor schooljaar 2022-2023. 

  



8 
 

2.1 Kennisteam Jonge Kind  

Ook dit schooljaar is er op alle drie de scholen gedurende een half jaar Motorisch Remedial Teaching (MRT) aan de kinderen van groep 2 aangeboden. Dit 
houdt in dat de kinderen uit groep 2 gescreend zijn door een MRT-er. In overleg met de ouders wordt er voor de kinderen die het nodig hebben, een 
groepje geformeerd die wekelijks MRT-lessen krijgt. Dit in samenwerking met Turnvereniging Avanti-Turnivo.Komend schooljaar wordt dit voortgezet. 
 

Sinds vorig schooljaar werken we met een online leerlingvolgsysteem voor groep 1/2, namelijk Mijn KleuterGroep (MKG). In dit online programma zijn alle 
leerlijnen van groep 1 en 2 opgenomen. Op deze manier kunnen we op een makkelijke manier de ontwikkeling van het kind volgen, registreren en 
rapporteren. Het is prettig om met de collega’s van de HooLaHu-scholen regelmatig in gesprek te gaan over dit systeem, hierdoor raken we steeds 
vertrouwder en vaardiger in het programma en krijgen we de ontwikkeling van de kinderen steeds beter in beeld.  
 

Knappe Kleuters is een instrument dat gericht is op het signaleren van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Knappe Kleuters bestaat uit een 
theoriegedeelte over begaafdheid, een praktijkgedeelte waarmee je een knappe kleuter kunt signaleren bij instroming in de basisschool, en een 
verdiepingsgedeelte met waardevolle achtergrondinformatie. De signaleringslijst wordt vóórdat de leerling op de basisschool naar de ouder/verzorger 
verstuurd en binnen 6 weken volgt een intakegesprek met leerkracht(en) en ouder/verzorger. Vanaf januari 2021 werken we met dit instrument. Afgelopen 
schooljaar hebben we een korte herhalingscursus hierover gevolgd en een casus besproken.   
 

Tijdens de themavoorbereidingen kijken we steeds naar de inrichting van het klaslokaal/de leeromgeving. Voor jonge kinderen is spel de natuurlijke manier 
om de wereld te verkennen en op een veilige manier te ontdekken om er zelf steeds beter in te functioneren.  
 

Speerpunten KT Jonge Kind schooljaar 2022-2023 

2. Mijn KleuterGroep, module plannen verbeteren  
3. Mijn KleuterGroep basistraining 3 volgen  
3. Uitdagende hoeken creëren, Training “In de hoek met MijnKleutergroep”  
 

2.2 Kennisteam Rekenen   

De methode Pluspunt 4 is geïmplementeerd. We zijn erg te spreken over de didactiek van deze methode. Komend schooljaar gaan we de mogelijkheden die 
de methode aanbiedt verder uitdiepen.   

• We gaan nog meer halen uit de data-analyse. Wat zien we en welke vervolgstappen moeten we nemen om nog beter aan te sluiten op de 
ontwikkeling van het kind?   
• We merken dat de kinderen uit groep 5 t/m 8, waar de leerlingen digitaal de stof verwerken, de kinderen nauwelijks uitrekenpapier erbij 
pakken. De bewerkingen worden steeds uitvoeriger en het is belangrijk om papier erbij te gebruiken aangezien je niet alle berekeningen in je 
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hoofd kan onthouden zonder fouten te maken. Komend schooljaar gaan we schoolbreed ervoor zorgen dat dit bij de kinderen weer een 
gewoonte gaat worden  
• In de methode Pluspunt 4 worden Rekenlabs aangeboden. Het doel van het Rekenlab is kinderen uit te dagen om open reken-wiskundige 
vraagstukken op te lossen in een realistische setting. Hierbij maken ze gebruik van 21e-eeuwse vaardigheden, en onderzoekend en ontwerpend 
leren. Tot nu toe zijn er nog weinig Rekenlabs aangeboden aan de kinderen, omdat we ons eerst gericht hebben op de lesstof. Komend 
schooljaar willen we in iedere groep minstens 1 Rekenlab aanbieden. De Kangoeroewedstrijd komt hierdoor te vervallen, maar wordt 
incidenteel nog wel ingezet voor de betere leerlingen. We kiezen hiervoor omdat de Rekenlabs voor iedereen uitdagend is en we merken dat de 
Kangoeroewedstrijd niet voor iedereen weggelegd is.  
 

Naast de inzet van onze methode willen we ook gaan bekijken waar het mogelijk is om bewegend leren op het gebied van rekenen te gaan gebruiken. 
Bewegend rekenen is niet alleen leuk, maar ook effectief en gezond. De Clemensschool in Hulsel heeft komend schooljaar Bewegend leren als 
verbeterthema gekozen. In het kennisteam Rekenen zullen basisschool de Akkerwinde en d’n Opstap op de hoogte gehouden worden van de bevindingen 
en activiteiten. 
 

Speerpunten KT Rekenen schooljaar 2022-2023 

 
1. Bewegend leren (automatiseren), bekijken op welke manier we dit in kunnen zetten 
2. Inzet data-analyse (verbeteren) 

3. Werkhouding van de leerlingen (werken op papier), verbeteren  
4. RekenLabs inzetten 

 
 

2.3 Kennisteam Taal  

Atlantis is inmiddels op de HooLaHu-scholen geïmplementeerd. Op de Clemensschool in Hulsel heeft men er in groep 7-8 voor gekozen om het technisch- en 

begrijpend leesonderwijs vooralsnog op een andere manier vorm te geven. De definitieve keuze (wel of niet gebruiken van Atlantis in groep 7-8) dient nog 

gemaakt te worden. Wordt er structureel voor een andere werkwijze gekozen, dan zal dit in het komende schooljaar vastgelegd worden. 

Tijdens twee studiedagen is op HooLaHu-niveau intensief aandacht besteed aan het onderwerp begrijpend lezen (en -luisteren) in relatie tot Atlantis. Deze 

studiemomenten zijn begeleid door Barbara van der Linden, taalkundige bij Onderwijs Maak je Samen. De studiemomenten zijn door iedereen als waardevol 

ervaren. E.e.a. behoeft in het kader van borging een vervolg in het nieuwe schooljaar. Hiervoor zijn weer nieuwe stuurgroepmomenten afgesproken. 

De methode taal is dit schooljaar nog niet specifiek geëvalueerd. De normering van spelling is dit schooljaar niet gewijzigd. Het vastleggen dient nog te 

gebeuren. 
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De wijze waarop Zorgniveau 3 technisch lezen kan worden ingevuld is vastgelegd in het document “Als het lezen niet zo gemakkelijk gaat”. De 

beleidsaspecten dienen hier nog aan toegevoegd te worden. De afspraken voor de invulling van Zorgniveau 3 zijn voor de leerkrachten overigens wel helder. 

Leerlingen die zwak scoren op DMT en AVI lezen gericht 3x per week 20 minuten onder begeleiding.  

Vanuit Affect is in het kader van Zorgniveau 3 dit schooljaar nog ondersteuning geboden aan de onderwijsassistenten van HooLaHu. De intern begeleider is 

bij deze overlegmomenten aangesloten. Deze overlegmomenten zijn als heel helpend ervaren. 

Read&Write is regelmatig onder de aandacht gebracht maar het gebruik van het programma is nog minimaal. Technische problemen en 

“gebruikersongemakken” liggen hieraan o.a. ten grondslag. Hieraan wordt gewerkt. De onderwijsassistenten zijn inmiddels meer bekend met het 

programma.  Middels een introfilmpje zijn de leerkrachten dit schooljaar geïnformeerd over de werkwijze van Read&Write. De vaardigheid zal nog moeten 

groeien. Samen met de intern begeleider zal het gebruik van het programma gestimuleerd worden wanneer dit passend zou kunnen zijn (olievlekwerking). 

Speerpunten KT Taal schooljaar 2022-2023 

 

1. De methode Atlantis is geëvalueerd 

2. De methode Staal is geëvalueerd en de normering van spelling is definitief vastgelegd. 

3. De ontwikkelingen in het kader van begrijpend lezen en luisteren zijn gemonitord. In een drietal stuurgroepbijeenkomsten met Barbara vd Linden 

van OMJS zijn vervolgstappen afgesproken. 

4. De beleidsaspecten in het kader van zorgniveau III technisch lezen zijn vastgelegd. 

5. Het ondersteunende programma Read&Write wordt gebruikt door leerlingen en betrokken leerkrachten/onderwijsassistenten. 

 

2.4 Kennisteam SEO  

In het kader van corona en het feit dat hierdoor andere prioriteiten zijn geweest, heeft een eerste oriëntatie op een nieuwe lesmethode pas plaatsgevonden 

in de tweede helft van dit schooljaar. Eerst is gekeken hoe het SEO-onderwijs er nu uitziet. De kennisteamleden hebben binnen de eigen school een 

inventarisatie gedaan. Vervolgens is gekeken hoe men verder zou willen gaan. Op alle scholen wordt veel gedaan aan SEO maar e.e.a. dient meer uitgelijnd 

te worden en gekoppeld aan doelen. Geen enkele HooLaHu-school is al zover dat er een keuze gemaakt is.  
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Speerpunten SEO schooljaar 2022-2023 

 

1. Op elke school van HooLaHu heeft een verdere oriëntatie plaatsgevonden voor een nieuw aanbod “Sociaal emotionele ontwikkeling” (al dan 

niet gecombineerd met Burgerschap). 

2. Een eventuele nieuwe methode (of invulling anderszins) zal in het schooljaar 2022-2023 worden geïmplementeerd. 

3. De ontwikkelingen in het kader van een nieuw leerlingvolgsysteem zijn gevolgd en indien nodig is er op geanticipeerd (in relatie tot een mogelijk 

alternatief programma voor ZIEN) 

4. De kwaliteitskaart SEO is geactualiseerd. 

2.5 Kennisteam Techniek 

Tijdens de studiedag in juli 2021 hebben we de visie op Wetenschap & Technologie op alle drie de scholen vastgesteld. Tevens hebben we daarbij gekeken 
hoe dit weg te zetten in de jaarplanning. Dit heeft op alle drie de scholen een andere invulling gekregen, denk hierbij bijvoorbeeld aan techniekmiddagen, 
creamiddagen, techniekkisten en programmeeractiviteiten (zoals bijv. Lego Wedo en Ozobots).  
 

Het KOP is erg actief met het zoeken naar mogelijkheden om scholen met bedrijven te koppelen of met andere scholen en daarin liften wij mee. Er zijn 
nieuwe techniekkisten ontwerpen en deze hebben we op alle drie de scholen weer aan de kinderen aangeboden. Helaas is de samenwerking zoeken met 
bedrijven en ouders minimaal gelukt, vanwege Corona.  
Tijdens de Kinderboekenweek met het thema: “Worden wat je wil”, zijn er enkele ouders in de klas komen vertellen over hun beroep.  
Op het Pius-X college in Bladel is een ontdeklokaal opgezet, waar we volgend schooljaar met de bovenbouwgroepen gebruik van mogen gaan maken.  
 

In juni 2022 zijn de groepen 5 t/m 7 naar Mission Tech in Eindhoven geweest. Mission Tech biedt kinderen tussen de 9 en 12 jaar de mogelijkheid om meer 
te weten te komen over techniek. Op speelse wijze worden leerlingen verwonderd, geprikkeld en enthousiast gemaakt voor technologie. Samen zetten 
bedrijven zich in om jongeren te laten zien wat technologie voor de samenleving kan betekenen.  
 

Speerpunten KT Techniek schooljaar 2022-2023 

 
1. Jaarplanning wetenschap & technologie maken  
2. Onderdeel programmeren wegzetten in bijv. techniekmiddagen of aparte activiteiten/leerlijnen;  
3. Workshop en excursies voor groep 5 t/m 8 structureel aanbieden binnen het thema techniek in de methode en andere vakgebieden (o.a. Atlantis)  
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2.6 Kennisteam begaafdheid  

Evaluatie doelen 2021-2022 
 

1. Knappe Kleuters is verder geïmplementeerd: we signaleren vroegtijdig de kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong. Leerkrachten voelen zich 
bekwaam hierin/kunnen het instrument Knappe Kleuters toepassen in de praktijk.   

 
Op alle 3 de scholen wordt Knappe Kleuters ingezet als signaleringsinstrument. Afspraken hierover zijn vastgelegd in onze kwaliteitskaart en in een apart 

document voor de leerkrachten 1-2. Leerkrachten hebben samen een casus besproken waarbij we de anamneselijst (intake) samen met de interpretatielijst 

goed doorgenomen hebben. Deze momenten van uitwisseling en intervisie zijn waardevol en helpt de leerkracht de juiste bril op te zetten richting 

begaafdheid.  

2. Leerkrachten compacten en verrijken het aanbod voor begaafde leerlingen in de eigen groep.   

Het compacten en verrijken gebeurt in de klassen. De ene leerkracht is hier al verder in dan de andere. Belangrijk om ze hierbij te ondersteunen waar nodig. 

We merken dat er nog weinig afwisseling is in het aanbod, dit willen we volgend jaar oppakken. Afspraken voor het compacten en verrijken (richtlijnen 

Hoolahu) zijn opnieuw onder de loep genomen en bijgewerkt volgens de nieuwe methodes (Pluspunt 4 en Atlantis). Deze worden begin van het nieuwe 

schooljaar weer onder de aandacht gebracht bij de teams.  

3. De schoolleiding heeft zicht op de competenties van de leerkrachten (mbt handelen begaafde leerlingen). 

Uit de WMK Quickscan scoorde dit punt laag, waardoor deze opgenomen is in het jaarplan.   

Tijdens de groepsbesprekingen is het een vast onderdeel van bespreekpunten. IB bespreekt met leerkrachten deze doelgroep en vraagt door naar het 

aanbod in de eigen klas.  

Mogelijk zou dit ook nog een plek kunnen krijgen in de klassenconsultaties of gesprekkencyclus om nog meer zicht te krijgen op de competenties van 

leerkrachten.  

4. Overige punten 

We hebben het beleid opnieuw bekeken met het kennisteam en aanpassingen gedaan waar nodig. Over de NSCCT is opnieuw gesproken. Zou dat toch weer 

een optie kunnen zijn om af te gaan nemen? Geeft wat ons betreft mooie inzichten en biedt ons de kans om onderpresteerders te signaleren.  

Daarnaast hebben we aanpassingen gedaan wat betreft deelname aan het LeerLAB. We hebben ervoor gekozen om de kinderen uit groep 4 pas 2e helft van 

het schooljaar deel te laten nemen. We starten dan met een LeerLAB groep 5-6 en 7-8, na carnaval wordt het 4-5 en 6-7-8. Groep 8 stroomt na de 

meivakantie uit (geen LeerLAB meer). 
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Speerpunten KT Begaafdheid schooljaar 2022-2023 

 

1. Inzet reken XL als verrijking. Dit jaar bekijken we de mogelijkheid om dit als jaarprogramma weg te zetten.  

2. Leerkrachten behouden het compacten en verrijken; en zorgen voor  een afwisselend aanbod.  

3. Vastleggen wie het compacten/verrijkingsplan overdraagt aan nieuwe leerkrachten en het eventuele waarborgen hiervan.    

4. Volgend jaar bij Kennisteam Jonge kind ‘Knappe Kleuters’ terug laten komen om dit warm te houden en afspraken te blijven borgen. 

5. Begin schooljaar nieuwe richtlijnen laten zien aan de teams en ruimte geven tijdens een werkmoment  om een jaarplanning voor de verrijking te 

maken, zodat er voldoende afwisseling in extra aanbod ontstaat.  

6. De inzet van het groepscapaciteitenonderzoek NSCCT is herzien. 

 
2.7 Kennisteam ICT 

Speerpunten KT ICT schooljaar 2021-2022 

1. Leerkrachtvaardigheden vergroten 

Leerkrachten hebben gewerkt aan eigen vaardigheden mbt de laptop en printer en hebben incidenteel workshops bij de KempenKind Academy 

gevolgd. 

2. Leerlijnen ICT uitwerken  

Niet aan gewerkt met het kennisteam, dit doel schuiven we door naar volgend schooljaar. 

 

3. Bewegend en spelend leren met ICT 

Op het gebied van ICT zijn verschillende activiteiten ingezet, denk bijv. aan Minecraft, Bee-bot en de Ozobots.  
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Speerpunten KT ICT schooljaar 2022-2023 

 

- Het uitwerken van de leerlijnen met HooLaHu 

- Visie op ICT sterker neerzetten 

- Met het kennisteam (Kempenkind) gaan we in gezamenlijkheid met het thema: Digitale geletterdheid voor leerkrachten en leerlingen aan de slag. 

- Leerkrachten positief inspireren dmv workshops door de bovenschoolse ICT-ers 

- Kijken naar nationaalmediapaspoort.nl 

2.8 Kennisteam cultuur 

Ook dit schooljaar hebben de medewerksters van Cultuurplaza de Kempen weer verschillende culturele activiteiten voor ons geregeld. Diverse groepen  

hebben meegedaan aan een Cultuur Erfgoed project. Voor de groepen 3/4 en groep 5/6 was dit project gekoppeld aan een bezoek aan een molen of een 

bakkerijmuseum. De groepen 5 t/m 7 hebben ook nog meegedaan aan Museumschatjes en een bezoek gebracht aan het Prehistorisch museum, Kamp 

Vught of het Natuurmuseum in Tilburg. Daarnaast zijn alle klassen naar een muziekvoorstelling gaan kijken. Hieraan waren ook diverse lessen gekoppeld die 

in de klas gegeven zijn.  

We hebben ons voor komend schooljaar weer ingeschreven om deel te nemen aan diverse projecten Cultuur Erfgoed. Daarnaast neemt groep 5 t/m 8 deel 

aan Museumschatjes én krijgt iedere klas een dansvoorstelling via Cultuurplaza aangeboden. 
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3.  Ondersteuning 

3.1 Ondersteuningsplan 

Voor de HooLaHu-scholen is een helder ondersteuningsplan opgesteld, bestaande uit 2 delen. In deel 1 staan de vaste beleidsafspraken, in principe geldend 
voor de gehele schoolplanperiode van vier jaar. Deel 2 is het onderdeel wat in principe voor één jaar geldt en waarin actuele cijfers 
(scores/uitstroom/doorstroom), leerlinginformatie en updates van deel 1 worden opgenomen. 
 
3.2 Ondersteuningsstructuur 

We hebben binnen de HooLaHu-scholen een goed lopende ondersteuningsstructuur. Vanwege het grote aantal taken van de intern begeleider is vorig 
schooljaar gekeken of we aanpassingen kunnen doen in deze structuur zonder dat dit afbreuk doet aan de kwaliteit. We hadden er in eerste instantie voor 
gekozen om ook de directeuren en teamleider te betrekken in de cyclus van handelingsgericht werken. Dit wil zeggen dat ook zij klassenconsultaties en 
groepsbesprekingen doen. Op de Akkerwinde is men hier gedeeltelijk van terug gekomen. De groepsbesprekingen zullen daar toch weer door de intern 
begeleider gevoerd worden. De klassenconsultaties worden door beiden uitgevoerd. 
 
3.3 Groepsbesprekingen 

Op D’n Opstap zijn in de laatste cyclus bij de enkele groepsbesprekingen naast de intern begeleider ook de directeur en de teamleider aangesloten. Dit is als 
zeer waardevol ervaren omdat er nog meer diepgang kwam. Het komende schooljaar willen we deze werkwijze voortzetten.  
 
3.4 Trendanalyses 

Alle KempenKind-scholen werken inmiddels met WMK (Werken Met Kwaliteit). Dit systeem genereert heldere overzichten die trends inzichtelijk maken. 

Voor het analyseren van de resultaten zullen voortaan enkel deze overzichten gehanteerd worden. 

3.5 Consultatiemomenten orthopedagoog 

De ingezette consultatiemomenten van de orthopedagoog zijn als heel positief ervaren. Leerkrachten kunnen voor vragen snel bij de orthopedagoog 

terecht. Aangezien de orthopedagoog tijdens de consultatiemomenten in de scholen is, kan zij ook eenvoudig ruimte vrij maken om leerlingen te 

observeren in de groep.  
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3.6 Samen doen 

Het project “Samen doen” van het Centrum voor Jeugd en Gezin is een succes. Wekelijks is onze contactpersoon van het CJG op één van de HooLaHu-

scholen aanwezig. Op deze momenten is zij vraagbaak voor de intern begeleider en leerkrachten maar gaat zij ook in gesprek met leerlingen en ouders. We 

gaan “Samen doen” structureel inbouwen in ons zorgaanbod. 

3.7 NPO 

Zie hoofdstuk “NPO” vooraan in dit jaarverslag. 

3.8 Read&Write 

Read&Write is een digitaal ondersteuningsprogramma voor leerlingen met zware dyslexie, of voor leerlingen die het vanwege een andere problematiek 

lastig vinden om teksten snel tot zich te nemen of te kunnen produceren. Met het programma kunnen teksten (boeken / internetpagina’s e.d.) voorgelezen 

worden en wordt het schrijven van woorden/teksten ondersteund met bijvoorbeeld een “woordvoorspeller”. Het programma is inmiddels KempenKind-

breed geïmplementeerd. Via de Stichting Toegankelijke Informatie (STI) kunnen digitale schoolboeken worden aangeschaft die in Read&Write gelezen 

kunnen worden. Ook voor deze stichting is inmiddels een KempenKind-abonnement afgesloten. 

We hebben ervaren dat er nog gebruikersongemakken zijn in het programma maar ook dat het programma meer gebruikt kan worden dan momenteel 

gebeurt. Op KempenKind-niveau zijn nu afspraken gemaakt om het komende jaar hier gericht actie op te zetten. 

3.9 PoVo (Primair Onderwijs / Voortgezet Onderwijs) 

In het schooljaar 2020-2021 is de “ondersteuningsbrug PoVo” in het leven geroepen, een bovenschools initiatief bestaande uit twee IB-ers van KempenKind 

(IB-er HooLaHu / IB-er kindcentrum Florent Bladel) en de hoofden ondersteuning van het Pius X-College en het Rythovius College. Doel is om de doorstroom 

van de leerlingen van het PO naar het VO nog beter te laten verlopen, maar ook om goed op de hoogte te zijn van elkaars ondersteuningsstructuren. Naast 

de KempenKind-scholen sluiten ook andere schoolbesturen (waarvan leerlingen het Rythovius College en het Pius X-College gaan bezoeken) aan bij deze 

Ondersteuningsbrug. Vanwege de coronacrisis is een grote bijeenkomst op het Pius X-College wederom geannuleerd. De bijeenkomst is verschoven naar 27 

september 2022. 

3.10 Doorstroom leerlingen VO 

We ontvangen jaarlijks de cijfers van de VO-scholen. Op deze manier hebben we oud-leerlingen in het VO altijd goed kunnen volgen. In “Mijn schoolplan” is 

een paragraaf opgenomen waarin we de doorstroom nog kritischer kunnen bekijken/analyseren. Het streven was om daar dit schooljaar al mee aan de slag 

te gaan maar dit is helaas nog niet gelukt. Volgend schooljaar zal het opnieuw op de planning staan. 
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3.11 WMK / Mijn schoolplan 

De programma’s WMK en Mijn Schoolplan zullen steeds meer als basis gehanteerd worden voor het planmatig werken. Toch ervaren we door de veelheid 

aan mogelijkheden en notatielocaties nog gebruikersongemakken. We gaan kritisch kijken hoe hier goed mee om te gaan. 

Speerpunten Ondersteuning schooljaar 2022-2023 

1. Het digitale ondersteuningsprogramma Read&Write wordt optimaal ingezet. 
2. De doorstroom van oud-leerlingen in het VO is nauwlettend gevolgd ten behoeve van het beoordelen van onze schooladviezen. 
3. In het kader van de Ondersteuningsbrug PoVo hebben IB-ers (Kwaliteitsondersteuners…) van KempenKind en schoolbesturen in de omgeving gericht 

kennis gemaakt met de ondersteuningsstructuren van het Pius X- College en het Rythovius College en is geïnventariseerd waar de behoeften liggen 
om de ondersteuning tussen PO en VO beter op elkaar af te stemmen. 

4.   Kwaliteitszorg  

Binnen KempenKind werken alle scholen met het kwaliteitsinstrument WMK-PO (Werken Met  Kwaliteit Primair Onderwijs). 

WMK  is een webbased kwaliteitsinstrument. Het legt de basis voor goede kwaliteitszorg en integraal personeelsbeleid. Met WMK worden thema’s voor 
kwaliteitszorg bepaald die op korte en lange termijn verder onderzocht en ontwikkeld gaan worden. 
WMK maakt onderdeel uit van het voor ons vertrouwde leerlingvolg- en administratiesysteem ParnasSys en is direct gekoppeld aan het (digitale) 
schoolplanprogramma “Mijn schoolplan”.  
Dit schooljaar hebben we ons op onderstaande gericht: 

■ We hebben de kwaliteitsnotitie gevolgd. 
■ WMK is geïmplementeerd. Er heeft scholing plaatsgevonden. 
■ Acties uit de kwaliteitskalender zijn uitgevoerd. 
■ Er is een plan met tijdpad voor de collegiale visitaties binnen de KempenKindscholen.  
■ Kwaliteitszorg en analyse hebben een duidelijke plaats binnen het IB-netwerk. 

 
Vanuit de kwaliteitskalender hebben we dit jaar de basiskwaliteit afgenomen. Deze wordt 1 keer in de 2 jaar gemeten door het MT van de school. Alle drie 
de scholen voldoen aan de inspectie-eisen.  
Daarnaast hebben we de Quick Scan afgenomen onder het personeel. Deze wordt jaarlijks afgenomen. De thema’s die in de vragenlijst voorkomen, staan 
vermeld in de meerjarenplanning. Dit jaar hebben we ons gericht op:  

- Schoolklimaat 
- Opbrengsten 
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- Handelingsgericht werken in de groep en op school 
- Contacten met ouders 
- Burgerschap 

Doel is om aandachtspunten en verbeterpunten vast te stellen. Deze worden vervolgens opgenomen in de jaarplannen van de HooLaHu-scholen.  
Ook is dit jaar de vragenlijst veiligheid weer afgenomen door leerlingen van groep 5 t/m 8 en hun leerkrachten. Dit is een hulpmiddel om de sociaal 
emotionele ontwikkeling van leerlingen te volgen. Doel is ook hier om aandachtspunten en verbeterpunten vast te stellen. Deze worden meegenomen in de 
groepsplannen.  
 

Speerpunten Kwaliteitszorg schooljaar 2022-2023 

1. Het kwaliteitsinstrument WMK en “Mijn Schoolplan” worden structureel gehanteerd als basis voor de kwaliteitszorg binnen de HooLaHu-scholen 
2. Collegiale visitaties onder begeleiding van Samen Wijzer 
3. Ontwikkeling nieuwe schoolplan (jaarplannen) 
4. Burgerschap 
5. Daarnaast acties uit kwaliteitskalender zoals: afname quickscan en vragenlijst veiligheid 
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5.   GROTE DOELEN 2019-2023 

1. In 2023 betrekken we onze leerlingen actief in hun eigen leerproces op basis van hun individuele talenten en vermogens; 

2. In 2023 sluiten we aan bij de leerbehoeften van onze leerlingen, hiervoor gaan we mogelijkheden buiten het leerstofjaarklassensysteem bekijken en 

uitproberen; 

3. In 2023 zorgen we actief voor een wederzijdse verbinding met ouders en omgeving en maken we gebruik van elkaars krachten / In 2023 zijn de 

talenten van ieder kind en iedere leerkracht zichtbaar en worden deze talenten ingezet. Tevens wordt er gekeken naar mogelijkheden om talenten 

van ouders in te zetten; 

4.  In 2023 hebben we een divers aanbod voor onze leerlingen in een inspirerende leeromgeving. 

 

5.1 Evaluatie doel 1  

In 2023 betrekken we onze leerlingen actief in hun eigen leerproces op basis van hun individuele talenten en vermogens. 

Doelstellingen doel 1 schooljaar 2021-2022 

 
Teamscholing executieve functies; 
Schoolniveau 
- Op schoolniveau wordt een gezamenlijke taal en werkwijze gehanteerd bij het versterken van de executieve functies (autometafoor). 
- Op schoolniveau wordt een visie ontwikkeld ten aanzien van het versterken van de executieve functies. 
 
We hebben in het eerste halfjaar intensief gewerkt met de executieve functies. Ze zijn los van elkaar aan bod gekomen om ze op deze manier te 
implementeren in leerkracht- en leerlinghandelen. we hebben gesproken over de borging van de autometafoor en de gemaakte afspraken zijn vastgelegd in 
een borgingsdocument.  
 
Leerkrachtniveau 
- De leerkracht geeft de leerlingen ontwikkelingsgerichte feedback. 
- De leerkracht reflecteert met de leerlingen op leervaardigheden. 
- De leerkracht focust in gesprek met de leerling op doelen en op leerproces. 
- De leerkracht observeert en stelt verdiepende vragen aan de leerling. 
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- De leerkracht krijgt beter zicht op de eigen sterke en zwakkere ontwikkelde executieve functies. 
 
De leerkracht gebruikt de terminologie van de autometafoor en kan hiernaar verwijzen (zichtbaar op een plaat in de klas). Er is op teamniveau gesproken 
over feedback maar deze is niet gespecificeerd naar feedback voor de kinderen. Er wordt nog veelal summatief geëvalueerd.  
In de klas is het verbeterbord geïntroduceerd. Voor een bepaalde periode staat een doel centraal dat samen met de kinderen wordt gekozen. Dit doel wordt 
wekelijks met de kinderen geëvalueerd en daar rollen dan weer acties uit. De gestelde doelen zijn veelal gericht op de executieve functies. 
 
Leerlingniveau 
- Leerlingen ontwikkelen meer zelfinzicht in hun eigen sterke en zwakkere executieve functies. 
- Leerlingen handelen op basis van dit zelfinzicht meer naar eigen leerbehoeften. - Leerlingen kunnen in toenemende mate zelfregulerend leren. 
- Leerlingen zijn meer kritischer op hun eigen leerproces. 
We hebben de kinderen aan het begin van het jaar een vragenlijst in laten vullen zodat zij (en wij) zicht kregen op de sterktes en zwaktes binnen de 
executieve functies. Daar is verder niet echt op doorgepakt. Er is nog geen sprake van zelfregulerend leren. De leerkracht is nog teveel zelf aan zet.  
 
 

Speerpunten doel 1 schooljaar 2022-2023 

 
Doelen: 

- Groeigerichte feedback 
- Formatief evalueren 

Bovengenoemde speerpunten zijn gekozen met als doel meer eigenaarschap bij de leerlingen en een kritische houding op hun eigen leerproces. 
 

5.2 Evaluatie doel 2  

In 2023 sluiten we aan bij de leerbehoeften van onze leerlingen, hiervoor gaan we mogelijkheden buiten het leerstofjaarklassensysteem 

bekijken en uitproberen. 

Doelstellingen doel 2 schooljaar 2021-2022 
 

A. In het schooljaar 2021-2022 zijn andere onderwijsconcepten in de praktijk bekeken.  
B. In het schooljaar 2021-2022 is een eerste “voorzichtige koers” bepaald voor de HooLaHu-scholen als geheel of HooLaHu-scholen afzonderlijk  
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Evaluatie doel A: We hebben een tweetal scholen bezocht: Mondomijn en de Fonkeling. Aan de hand van een vooraf gemaakte kijkwijzer hebben we een 

goed beeld kunnen krijgen hoe deze scholen werken in de praktijk. De bevindingen van de verschillende bezoeken die we dit jaar en voorgaande jaren 

hebben afgelegd hebben we met elkaar in de strategiegroep gedeeld en vervolgens met het team.  

Evaluatie doel B: Met het bezoeken en vervolgens presenteren van de verschillende schoolconcepten hebben we een duidelijker beeld van de eventuele 

mogelijkheden voor de eigen scholen. Hierbij is helder geworden dat het voor alle drie de scholen de wens is om de basisvakken rekenen, taal en spelling 

methodisch te blijven aanbieden volgens het leerstofjaarklassensysteem. Hierbij wel de mogelijkheid om de lessen om te buigen of te verrijken door 

bijvoorbeeld bewegend leren in te zetten of, wanneer het toelaat, om de doelen te verwerken in een thema wat op dat moment aan de orde is. De wens is 

om specifieker te gaan kijken naar de invulling van de overgebleven vakken. Dit nemen we mee als speerpunt voor het schooljaar 2022-2023 

 

Speerpunten doel 2 schooljaar 2022-2023 
 

De speerpunten van het vorige schooljaar staan ook in het schooljaar 2022-2023 weer centraal: 

A. In het schooljaar 2022-2023 hebben we een visie op het inzetten van WO.  
B. In het schooljaar 2022-2023 maken we een keuze voor een nieuwe ‘methode’ voor WO gebaseerd op de visie  

 

5.3 Evaluatie doel 3 

In 2023 zorgen we actief voor een wederzijdse verbinding met ouders en omgeving en maken we gebruik van elkaars krachten. 

Doelstellingen doel 3 schooljaar 2021-2022 

 

A. Brede school visie opstellen / Wat is een Brede School volgens ons? / Hoe willen we op deze school samenwerken? 

B. Contacten leggen met de omgeving. 

Evaluatie algemeen: 

Afgelopen schooljaar is deze strategiegroep niet bij elkaar gekomen, we hebben (volgens planning) de prioriteiten ergens anders neergelegd. Natuurlijk 

hebben we gemerkt dat het tijdens de Corona-periode lastig is om ouders/bedrijven "de school in te halen". Daar waar mogelijk zoeken we iedere keer naar 

mogelijkheden om ons onderwijs te verbreden, bijv. tijdens de kinderboekenweek (thema: beroepen) is er een aantal ouders in de school geweest om het 

een en ander over hun beroep te vertellen.  
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Aangezien er al een opzet gemaakt is voor onze visie op een Brede School, willen we deze komend schooljaar definitief maken. Op basisschool d'n Opstap 

heeft een stagiaire een onderzoek uitgevoerd naar ouderbetrokkenheid en de gegevens uit dit onderzoek zullen we daarbij gebruiken. 

Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs willen we de betrokkenheid van ouders bij ons onderwijs vergroten. Aan het einde van het schooljaar hebben 

we daarom een klankbordavond georganiseerd met als thema ouderbetrokkenheid. We hebben het thema verdeeld over 4 sub-onderdelen, één onderwerp 

ging over het betrekken van ouder en omgeving bij ons onderwijs. De aanwezige ouders en leerkrachten staan er positief tegenover om ouder/omgeving 

meer te betrekken.  

Aan het einde van het schooljaar heeft er ook een gesprek plaatsgevonden met “Studieconnect”. Samen met “Studieconnect” gaan we inventariseren hoe 

het programma er komend schooljaar in grote lijnen uit komt te zien én gaan we bekijken of we samen met aangesloten bedrijven concrete activiteiten 

klaar kunnen zetten om de omgeving nog meer bij het onderwijs te betrekken. 

Speerpunten Doel 3 schooljaar 2022-2023 

 

A. Brede school visie opstellen / Wat is een Brede school volgens ons? / Hoe willen wij op deze school samenwerken? 

B. Contacten leggen met de omgeving 

 

5.4 Evaluatie Doel 4 

In 2023 hebben we een divers aanbod voor onze leerlingen in een inspirerende leeromgeving. 

Deze strategiegroep is, volgens afspraak, nog niet actief geweest. 

 


