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Algemeen 

 

geen bijbehorende ambitie 
2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

 
doelstelling 0 
We hebben een nulmeting voor het 
schoolplan opgesteld en uitgevoerd. 
 
BEHAALD 

In schooljaar 2019-2020 
hebben we de nulmeting 
uitgevoerd. Deze bestond uit 
een online vragenlijst voor 
leerkrachten die tijdens een 
studiedag begin 2020 is 
ingevuld. Daarnaast hebben 
alle leerkrachten de 
montessorikijkwijzer uitgevoerd 
en ingevuld. We hebben ook 
foto’s gemaakt van het gebouw 
om de ambities betreft inrichting 
en uiterlijk zichtbaar te maken. 
 

   

 

Ambitie 1: Er is meer eenheid in doen en laten. 
2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

 
doelstelling 1a 
We maken een begin met het 
schoolhandboek en schrijven de eerste 
onderdelen van de reeks ‘Zo doen wij 
dat’. Hierin staan concrete afspraken en 
beleid, makkelijk terug te vinden voor 

 
doelstelling 1a 
We breiden het schoolhandboek uit en 
schrijven de volgende onderdelen van 
de reeks ‘Zo doen wij dat’. Hierin staan 
concrete afspraken en beleid, makkelijk 
terug te vinden voor iedereen. We 
hebben tenminste 15 ‘Zo doen wij dat’-
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iedereen. We hebben tenminste 10 ‘Zo 
doen wij dat’-notities gemaakt. 
 
NIET BEHAALD 

We hebben in schooljaar 2019-
2020 deze doelstelling niet 
behaald. Er is zeker een begin 
gemaakt met het 
schoolhandboek. Er zijn in 
totaal 4 ‘Zo doen wij dat’-notities 
geschreven, te verstaan: 
medicijnen verstrekken, 
vrijwilligersbeleid, instellen 
doelen Holmwoods en plan SEL 
(gereed in juli 2020). Daarnaast 
zijn er verschillende notities in 
wording of in concept klaar. 
 

notities gemaakt (inclusief de ‘Zo doen 
wij dat’-notities die er al waren. 
 
IN ONTWIKKELING 

We zijn nu goed bezig met het 
schoolhandboek. Er komen steeds 
meer nieuwe Zo Doen Wij Dat-
notities bij. We hebben inmiddels 11 
verschillende. 
Ook in de praktijk ervaren we steeds 
meer eenheid in werkwijze. Dit is 
goed zichtbaar tijdens de tweede 
lockdown. De werkwijze tussen de 
verschillende klassen komt veel 
meer overeen dan tijdens de vorige 
lockdown. Ook de communicatie 
verloopt prettig. 

 
Doelstelling 1b 
Er ligt een eerste versie van het 
inwerkprogramma voor nieuwkomers. 
Daar is het schoolhandboek een 
onderdeel van. 
 
NIET BEHAALD 

We hebben nog geen volledig 
inwerkprogramma. Wel is er 
een goed begin gemaakt aan 
het schoolhandboek. Deze 
doelstelling krijgt in schooljaar 
2020-2021 een vervolg.  
 

 
Doelstelling 1b 
We hebben een inwerkprogramma voor 
nieuwkomers. Dit blijft een levend 
document dat continu wordt aangepast. 
 
IN ONTWIKKELING 

We hebben nog geen volledig 
inwerkprogramma op papier. Wel 
vormen de Zo Doen Wij Dat-notities 
een goede basis voor het papieren 
gedeelte van het inwerkprogramma. 
Daarnaast hebben we afspraken 
over de begeleiding en interne 
coaching van nieuwe collega’s. Dit 
alles moet nu op papier worden 
gezet, zodat we er echt beleid van 
maken. Het is nu vooral mondeling 
doorgesproken. 
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Ambitie 2: Er zijn (nog) meer tradities. 
2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

 
We hebben onszelf voor deze 
ambitie geen doelstellingen 
opgelegd. Tradities moeten 
ontstaan, maar we zouden het 
leuk vinden als we over een 
paar jaar ontdekken dat er 
mooie tradities zijn bij 
gekomen. 

 
In 2020 hebben we de eerste 
schooldag met alle leerlingen 
na de coronacrisis gevraagd of 
alle kinderen in het groen (liefst 
in schooltruien) naar school 
wilden komen. Er werd massaal 
gehoor aan de oproep gegeven 
en de school kleurde die dag 
groen. Wellicht de start van een 
mooie nieuwe traditie. 
 

 

Geen updates. We zijn wel heel blij dat 
we het trapzingen (op een andere 
manier weliswaar) door hebben kunnen 
laten gaan. 

  

 

Ambitie 3: We zijn meer montessori. 
2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

 
doelstelling 3a 
We doen een 0-meting over de 
voorbereide omgeving en het kosmisch 
onderwijs met een kijkwijzer (zie 
doelstelling 0: deze wordt in de 
nulmeting meegenomen. 
 
BEHAALD 

 
doelstelling 3a 
We doen een nieuwe meting met de 
montessorikijkwijzer en vergelijken deze 
met de resultaten van schooljaar 2019-
2020. 
 
IN ONTWIKKELING 

Op maandag 16 november jl. 
hebben we een studiedag gehad 
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Nulmeting uitgevoerd, zie 
doelstelling 0. 
 

met als thema ‘terug naar de 
montessoribasis’. We hebben het 
deze dag met het team gehad over 
‘rondes lopen’: een belangrijk 
onderdeel van de 
montessoriwerkles. Ook hebben we 
een begin gemaakt met de theorie 
over observeren en signaleren. Dit 
onderdeel vraagt nog meer 
verdieping de komende jaren in het 
team. Tenslotte hebben we de 
voorbereide omgeving flink onder de 
loep genomen met behulp van de 
montessorikijkwijzer. In november 
en december is hier in de bouwen 
mee verder gegaan. Nu ligt dit even 
stil wegens de lockdown, maar de 
bedoeling is om weer met de 
kijkwijzer verder te gaan, wanneer 
de scholen weer open gaan. 
 

 
doelstelling 3b 
We bedenken een pilot m.b.t. de lange 
werkles. 
 
NIET BEHAALD 

Vanwege de sluiting van de 
scholen (Coronacrisis) is dit 
doel niet behaald. Het wordt 
doorgezet naar 2020-2021. 
 
 
 

 
doelstelling 3b 
We bedenken een pilot m.b.t. de lange 
werkles. 

 
IN ONTWIKKELING 

Dit doel geldt met name voor de 
midden- en bovenbouw. In de 
onderbouw worden al lange 
werklessen gehouden. In de 
middenbouw zijn ze nu een pilot 
gestart. De kinderen gaan niet meer 
dagelijks naar buiten voor een kleine 
pauze. Dit is afhankelijk van het 
dagrooster. Ze kijken nu naar de 
dagplanning en op welke manier 
inspanning en ontspanning 
afwisselen. Door de dag anders in te 
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delen is het wel mogelijk een lange 
werkles in te plannen. De 
bovenbouw zal nu moeten volgen. 
Hierover gaan ze in de bovenbouw 
nog in gesprek. 
 

 
doelstelling 3c 
We hebben een gezamenlijke visie 
uitgewerkt van wat observeren is binnen 
het montessorionderwijs / hoe wij 
observeren. 
 
NIET BEHAALD 

We hebben in een 
teamvergadering een 
brainstormsessie gehad over 
het onderwerp ‘observeren’. 
Daaruit bleek meer behoefte 
aan een eenduidige 
omschrijving van het begrip 
‘observeren’. Het vervolg van 
deze vergadering heeft nog 
geen plaats gevonden, 
vanwege de coronacrisis. Dit 
doel wordt doorgezet naar 
2020-2021. 
 
 

 
doelstelling 3c 
We hebben een gezamenlijke visie 
uitgewerkt van wat observeren is binnen 
het montessorionderwijs / hoe wij 
observeren. 
 
 
IN ONTWIKKELING 

Tijdens de studiedag op maandag 
16 november jl. hebben we met het 
team een stuk theorie over 
observeren besproken en hierover 
gediscussieerd. De beginsituatie 
van onze teamleden ligt erg uiteen. 
Het was wel een leuke start over het 
thema ‘observeren’. De afspraak is 
nu dat er in de bouwen een start 
wordt gemaakt met oefenen met 
observeren en signaleren. Later dit 
schooljaar en waarschijnlijk in de 
komende gaan we hier verder op 
door. Er is zeker nog behoefte aan 
verdieping over het thema. 
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Ambitie 4. We implementeren de lesmethodes die we hebben en we doen dat montessoriaans. 
2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

  
doelstelling 4a 
In de middenbouw wordt de methode 
Veilig Leren Lezen voor het aanvankelijk 
lezen in groep 3 op een 
montessoriaanse wijze (en in iedere klas 
op dezelfde manier) ingezet. 
 
IN ONTWIKKELING 

Op woensdag 30 september jl. 
hebben wij onze eerste studiedag 
gehad. Tijdens deze dag zijn de 
onderbouw en middenbouw samen 
aan de slag gegaan met het thema 
Veilig Leren Lezen. Er zijn concrete 
afspraken gemaakt over het werken 
met de methode van onderbouw 
naar middenbouw en hoe we dit op 
een prettige ‘montessoriaanse’ 
manier kunnen inzetten in de klas. 
Onder andere is besloten dat 
kinderen die eraan toe zijn om te 
leren lezen, hiermee beginnen. Dit 
zal vaak al in de onderbouw zijn. 
Kinderen gaan dan in de 
middenbouw gewoon verder waar 
ze zijn gebleven en beginnen niet 
meer ‘opnieuw’. 
 

  

  
doelstelling 4b 
In de bovenbouw wordt de methode 
Holmwoods Premium voor Engels op 
een montessoriaanse wijze (en in iedere 
klas op dezelfde manier) ingezet. 
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IN ONTWIKKELING 

Op woensdag 30 september jl. 
hebben wij onze eerste studiedag 
gehad. Tijdens deze dag is de 
bovenbouw aan de slag gegaan met 
het thema ‘Engels’. Er zijn afspraken 
gemaakt over de werkwijze en de 
klassikale lessen die worden 
gegeven.  

 

Ambitie 5: Leerlingen lezen beter. 
2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

 
doelstelling 5a 
Leerkrachten kennen de nieuwe 
leesmethode, hebben de basis 
geprobeerd en het zich eigen gemaakt. 
Volgend schooljaar werken we aan de 
montessoriaanse toepassing ervan. 
 
BEHAALD 

In het schooljaar 2019-2020 
hebben alle 
middenbouwgroepen met de 
nieuwe methode Veilig Leren 
Lezen gewerkt voor het 
aanvankelijk lezen in groep 3. 
Dit schooljaar is gebruikt om 
kennis te maken met de 
methode en zich het werken 
met de methode eigen te 
maken. In het nieuwe 
schooljaar gaan we planmatiger 
te werk en zullen de we 
methode op een 
montessoriaanse manier 
implementeren. Dit doel wordt 
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voortgezet in doelstelling 4a 
(2020-2021). 
 
 

 
Doelstelling 5b 
Dit jaar is het protocol voor het 
signaleren van leesachterstanden, 
dyslexie etc. aangepast. Hiermee gaan 
we preventief werken. 
 
BEHAALD 

Het protocol is dit jaar volledig 
vernieuwd. We proberen met 
het nieuwe protocol nog meer 
preventief signalen van 
mogelijk dyslexie te signaleren. 
Leerlingen krijgen meteen na 
het eerste tegenvallende 
resultaat op de leestoets extra 
ondersteuning in de klas met 
een handelingsplan, zodat er 
zo snel als mogelijk een 
dyslexie-aanvraag zou kunnen 
worden gedaan, maar natuurlijk 
ook om te proberen het niveau 
van de leerling meteen weer op 
te krikken. In schooljaar 2020-
2021 zullen we met dit protocol 
gaan werken. We zullen ook 
nog onderzoeken hoe het 
voortgezet leesonderwijs in 
midden- en bovenbouw er 
precies uit komt te zien. 

 

 
Doelstelling 5b 
We werken volgens het nieuwe protocol 
voor het signaleren van 
leesachterstanden. Iedereen heeft 
kennis van het protocol en past dit toe. 
 
IN ONTWIKKELING 

Er is een structureel plan voor het 
inzetten op leeskwaliteit. We hebben 
investeringen gedaan in nieuwe 
aantrekkelijke leesboeken voor 
kinderen, omdat we meer willen 
inzetten op leesplezier en 
leesmotivatie. Daarnaast is er een 
wekelijkse planning voor alle 
kinderen wat er wordt gedaan aan 
lezen. Zo wordt er in de klassen 
samen gelezen: duolezen en 
tutorlezen, individueel gelezen en 
voorgelezen. We hebben drie 
onderwijsassistenten die individueel 
hardop lezen met kinderen. 
Kinderen die uitvallen op het gebied 
van lezen krijgen een 
handelingsplan en worden 
structureel gemonitord. Ook tijdens 
de huidige lockdown lezen de 
onderwijsassistenten met een deel 
van de kinderen via zoom verder.  
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Ambitie 6: De spreekvaardigheid Engels van leerlingen is beter. 
2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

 
doelstelling 6a 
Alle bovenbouwleerkrachten weten hoe 
ze met het programma van de methode 
English Premium van Holmwoods 
moeten werken. 
 
BEHAALD 

De bovenbouwleerkrachten 
hebben zichzelf dit schooljaar 
de methode eigen gemaakt. 
Alle kinderen zijn ingeschaald 
op niveau en er is een 
handleiding hoe de doelen voor 
leerlingen moeten worden 
ingesteld in het programma, 
zodat ook volgend schooljaar 
de leerkrachten ermee verder 
kunnen. Nu moet er uit de 
methode een plan voor de 
spreeklessen worden gemaakt, 
zodat kinderen ook voldoende 
spreeklessen in de klas krijgen. 
 
 
 

 
doelstelling 6a 
Voor de bovenbouw wordt een begin 
gemaakt met een cyclus voor de 
spreeklessen bij de methode English 
Premium van Holmwoods. 
 
BEHAALD 

De bovenbouwleerkrachten hebben 
op de eerste studiedag van dit 
schooljaar (30 september 2020) met 
elkaar een cyclus van spreeklessen 
ontwikkeld. Deze lessen worden nu 
wekelijks gegeven in de bovenbouw. 
Voor volgend schooljaar is het 
belangrijk aandacht te houden voor 
de afspraken rondom Engels. Deze 
afspraken moeten worden geborgd 
en ook bij eventuele 
leerkrachtwisselingen in de 
toekomst worden gecontinueerd. 

  

 
doelstelling 6b 
De leerkrachten volgen de vorderingen 
van de leerlingen iedere week. 
 
BEHAALD 

Doordat de kinderen in de 
methode Engels werken met 
slimme doelen, kunnen de 
leerkrachten wekelijks zien of 
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de kinderen goed ‘op schema’ 
zijn. De leerkrachten weten hoe 
ze dit kunnen controleren en de 
kinderen kunnen stimuleren 
verder te oefenen wanneer dat 
nodig is. 
 

 

Ambitie 7: Rekenonderwijs is intern beter op elkaar afgestemd. 
2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

 
doelstelling 7a 
We gaan de rekenlijn kritisch bekijken en 
aanpassen, zodat deze optimaal 
doorlopend is door alle bouwen. Het 
materiaal dat daarbij hoort, maken we 
compleet. 
 
(NOG) NIET BEHAALD 

De rekenlijn is in ParnasSys 
leerlijnen volledig vernieuwd. 
De doelen zijn verdeeld in 
kleinere overzichtelijkere 
stappen. Ook sluiten de 
verschillende bouwen nu nog 
beter op elkaar aan. We zijn 
nog bezig de juiste materialen 
bij de doelen te vinden, 
aanschaffen en maken. Doel is 
om dat nog voor schooljaar 
2020-2021 gereed te hebben, 
zodat we een frisse start in het 
nieuwe jaar kunnen maken. In 
het nieuwe schooljaar gaan de 
leerkrachten allemaal met de 
nieuwe leerlijn rekenen werken 
en zorgen we ervoor dat 

 
doelstelling 7a 
We werken allemaal volgens de leerlijn 
rekenen uit ParnasSys. Leerkrachten 
houden de vorderingen van het rekenen 
voor alle leerlingen bij. 
 
BEHAALD 

De leerlijn rekenen is in de 
zomervakantie helemaal geüpdatet. 
Alle leerkrachten en leerlingen 
werken nu volgens de leerlijn 
rekenen uit ParnasSys. 
Leerkrachten houden de 
vorderingen bij in de streefplannen 
van de kinderen. Nu met de 
lockdown geeft deze manier van 
werken goede houvast bij het 
thuisonderwijs. De kinderen hebben 
een bijgewerkt streefplan, waarop 
staat wat ze nog moeten leren en 
alle bijbehorende oefenstof kunnen 
de kinderen vinden op de website. 
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iedereen dat op dezelfde 
manier doet. 
 

 
doelstelling 7b 
Alle strategieën zijn dit jaar besproken 
en afgesproken is hoe we het gaan doen 
(integrale toepassing/uitvoering volgt 
volgend schooljaar). 
 
NIET BEHAALD 

Vanwege de sluiting van de 
scholen (Coronacrisis) is dit 
doel niet behaald. Het wordt 
doorgezet naar 2020-2021. 
 
 
 

 
doelstelling 7b 
Alle strategieën zijn dit jaar besproken 
en afgesproken is hoe we het gaan 
doen. 
 
IN ONTWIKKELING 

Nog niet alle strategieën zijn 
doorgesproken. Wel staan alle 
lesjes nu in de streefplannen erbij, 
zodat iedereen op de hoogte is 
welke lesjes moeten worden 
aangeboden. Iedereen werkt 
hierdoor op dezelfde manier. De 
verschillende strategieën blijven aan 
bod komen tijdens onder andere 
bouwvergaderingen en 
teamvergaderingen. 

 

  

 

Ambitie 8: Meer montessori: kosmisch onderwijs en opvoeding zit overal in. 
2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

 
 

Hoewel we nog geen doel hadden 
gesteld bij deze ambitie, zijn we toch 
reeds aan de slag gegaan met het 
vernieuwen en verbeteren van ons 
kosmisch onderwijs. Dit schooljaar 
zal er een inventarisatie worden 
gemaakt bij de verschillende 
leerkrachten welke behoefte in het 
kosmisch onderwijs er is en hoe we 
dat kunnen verbeteren. 
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Ambitie 9: We screenen kinderen in de onderbouw vroegtijdig op hun motorische ontwikkeling en bieden extra 

ondersteuning aan waar nodig. 
2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

 
 

 
doelstelling 9a 
We voeren de screening motoriek bij 
kleuters uit. 
 
IN ONTWIKKELING 

Dit doel is uitvoerig besproken. We 
zijn achteraf eigenlijk niet blij met de 
formulering van deze ambitie en de 
doelstelling. We zijn als basisschool 
en leerkrachten niet in staat 
kinderen echt te ‘screenen’ op 
motorische ontwikkeling. Wat we 
wel doen is observeren en 
eventueel kinderen doorverwijzen 
naar bijvoorbeeld een 
fysiotherapeut. We hebben geen 
mensen in dienst om specifieke 
motorische ondersteuning te kunnen 
bieden. We hebben nu met elkaar 
afgesproken de motoriekleerlijn nog 
eens goed te bestuderen en deze te 
gebruiken bij onze observaties. Wij 
observeren kinderen in hun 
motorische ontwikkeling en 
verwijzen ouders waar wij twijfels 
hebben door naar de huisarts of de 
fysiotherapeut. 
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Ambitie 10: We hebben een leerlijn digitale geletterdheid ontwikkeld en implementatie is gestart. 
2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

 
doelstelling 10a. 
We hebben een visie ontwikkeld op 
digitale geletterdheid en er ligt een plan 
van aanpak voor de ontwikkeling en 
implementatie van een leerlijn. 
 
NIET BEHAALD 

We hebben dit schooljaar 
meegedaan aan het traject 
‘Expeditie Digitaal’. Dit is een 
inspiratietour georganiseerd 
door de gemeente Rotterdam. 
Een aantal van onze collega’s 
hebben aan dit traject 
deelgenomen en een eerste 
visie ontwikkeld op digitale 
geletterdheid bij ons op school. 
Zij zullen deze visie verder 
uitwerken en dan zullen ze 
vervolgens met deze visie een 
plan van aanpak maken, 
waarmee we een leerlijn 
digitale geletterdheid zullen 
ontwikkelen. 
 

 
doelstelling 10a 
We hebben een plan van aanpak voor 
de ontwikkeling en implementatie van 
een leerlijn digitale geletterdheid. 
 
IN ONTWIKKELING 

We zijn begonnen met een leerlijn 
digitale geletterdheid. Hier zijn we 
nog niet erg ver mee. Dit zal in de 
tweede helft van dit schooljaar 
vervolg krijgen. 

  

  
doelstelling 10b 
Er worden lessen met de Beebot 
gegeven in onder-, midden- en 
bovenbouw. 
 
NOG NIET BEHAALD 

Hier zijn we nog niet mee aan de 
slag gegaan. 
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Ambitie 11: De werkwijze met leerlijnen is uitgewerkt, vastgesteld en wordt toegepast. 
2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

 
doelstelling 11a 
Voor taal en rekenen staat de leerlijn 
compleet in ParnasSys. Ook alle 
materialen staan erbij. 
 
(NOG) NIET BEHAALD 

De leerlijnen taal en rekenen 
zijn dit schooljaar opnieuw 
doorgenomen en aangepast en 
aangevuld waar dat nodig was. 
De leerlijnen staan er nu 
volledig in. De materialen staan 
nog niet allemaal bij de doelen 
in ParnasSys. Een aantal 
materialen zijn momenteel nog 
in ontwikkeling of moeten nog 
worden aangeschaft. Met het 
nieuwe schooljaar willen we 
starten met een compleet 
leerlijnenpakket voor taal en 
rekenen. 
 
 

 
doelstelling 11a 
Voor taal en rekenen hebben we de 
verschillende leerroutes uitgewerkt 
 
IN ONTWIKKELING 

In ParnasSys zijn voor rekenen de 
leerlijnen nu ingedeeld in leerroutes. 
Ook voor taal zijn we bezig deze in 
leerroutes te verdelen. Er wordt hier 
echter nog niet mee gewerkt in de 
praktijk. Zodra de leerroute van taal 
er ook in staan, kunnen we deze 
gaan gebruiken. Leerroutes houden 
eigenlijk in dat je kinderen kunt 
indelen naar niveau. Op deze 
manier sluiten de leerdoelen straks 
nog beter aan bij de ontwikkeling 
van het kind. 

  

 
doelstelling 11b 
Alle leerlingen zijn op gebied van taal en 
rekenen door de leerkrachten bijgewerkt 
in het systeem. 
 
(NOG) NIET BEHAALD 

Vanwege de coronacrisis 
hebben leerkrachten nog een 
inhaalslag te maken voor het 

 
doelstelling 11b 
De leerlijnen zintuiglijk, taal en rekenen 
worden voor ieder kind bijgehouden. In 
de loop van de middenbouw worden de 
leerlingen eigenaar van hun eigen 
leerdoelen. 
 
 
BEHAALD 
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bijwerken van de leerlijnen 
rekenen en taal. Daar wordt 
momenteel (juni 2020) hard 
aan gewerkt. Doel en 
verwachting is dat alle 
leerlingen voor de 
zomervakantie volledig zijn 
bijgewerkt in het systeem. 
 

De leerkrachten houden deze 
leerlijnen allemaal bij in ParnasSys. 
Onze kinderen worden individueel 
gevolgd.  

  
doelstelling 11c 
We hebben een begin gemaakt met de 
leerlijnen voor motoriek, creatief en 
kosmisch. 
 
IN ONTWIKKELING 

Voor kosmisch zijn we begonnen 
met inventariseren waar de 
behoeftepunten liggen betreft het 
onderwijs en ook de leerdoelen. Met 
de leerlijnen motoriek en creatief 
hebben we nog geen start gemaakt. 
 

  

 

Ambitie 12: Er is een veiliger pedagogisch klimaat. 
2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

 
doelstelling 12a 
Er ligt een Plan Sociaal Emotioneel 
Leren (SEL), waarin we integraal 
beschrijven hoe we willen dat we met 
elkaar en met de school omgaan, hoe wij 
de sociaal-emotionele ontwikkeling van 
leerlingen begeleiden en stimuleren en 
wat we doen bij grensoverschrijdend 

 
doelstelling 12a 
Het Plan Sociaal Emotioneel Leren 
(SEL) is bekend bij alle medewerkers en 
wordt gebruikt. 
 
IN ONTWIKKELING 

Het heeft uiteindelijk toch langer 
geduurd het plan SEL volledig af te 
krijgen. Bij nader inzien waren er 
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gedrag. De MR heeft ingestemd met dit 
plan. 
 
NIET BEHAALD 

Het plan SEL is nog niet 
helemaal af. De eerste 
conceptversie is gemaakt, maar 
hier zal nog wat aan moeten 
worden geschaafd, aangevuld 
en geschrapt. Zodra dat 
gebeurd is, gaat dit plan naar 
de MR. Het doel en de 
verwachting is dat het volledige 
plan SEL nog voor schooljaar 
2020-2021 start af zal zijn. Het 
is wellicht niet realistisch dat 
het plan dan ook nog bij de MR 
is geweest en eventueel nog 
aangepast naar aanleiding van 
het advies. We zullen wel 
meteen met de inhoud van het 
plan aan de slag gaan in het 
nieuwe schooljaar (voor zover 
we dat nog niet doen). 
 

toch onderdelen die we graag 
wilden veranderen of verscherpen. 
Het plan ligt nu in concept af en zal 
z.s.m. naar de MR gaan. Het team 
werkt inmiddels wel volgens de 
procedures voor groepsvorming en 
sociaal emotioneel leren uit het plan. 
Het protocol voor 
grensoverschrijdend gedrag en het 
protocol schorsing er verwijdering 
moet worden besproken in het team. 

 

Ambitie 13: Wij houden onze toetsgegevens bij in ons leerlingvolgsysteem ParnasSys en gebruiken deze om ons 

onderwijs te analyseren en waar nodig bij te stellen. 
2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

 
doelstelling 13a 
Alle toetsgegevens worden op de juiste 
manier in ParnasSys gezet (bij speciale 
afnamen staat dat genoteerd) en alle 
kinderen staan erin. 
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BEHAALD 

Na de toetsperiode van januari 
2020 hebben we tijdens een 
studiedag precies afgesproken 
hoe we toetsen invoeren in 
ParnasSys. Deze afspraken 
komt iedereen na. De intern 
begeleider ziet hierop toe. 
 

 

Ambitie 14: Het is duidelijk wat wij kunnen en daadwerkelijk doen bij extra zorgbehoefte. 
2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

 
doelstelling 14a 
Het ondersteuningsprofiel is herijkt. 
 
NIET BEHAALD 

Vanwege de sluiting van de 
scholen (Coronacrisis) is dit 
doel niet behaald. Het wordt 
doorgezet naar 2020-2021. 
 
 
 

 
doelstelling 14a 
Het ondersteuningsprofiel is herijkt. 
 
NOG NIET BEHAALD 

Hier zijn we nog niet mee bezig 
geweest. 

  

 
doelstelling 14b 
Het zorgplan sluit aan bij de landelijke 
werkwijze. 
 
NIET BEHAALD 

Vanwege de sluiting van de 
scholen (Coronacrisis) is dit 
doel niet behaald. Het wordt 
doorgezet naar 2020-2021. 
 
 

 
doelstelling 14a 
Het zorgplan sluit aan bij de landelijke 
werkwijze en wordt door alle 
medewerkers gekend en gebruikt. 
 
IN ONTWIKKELING 

Ons zorgplan is in ontwikkeling. We 
hebben nog niet alles nieuw op 
papier staan. We werken wel al met 
dezelfde zorgniveaus als landelijk 
gebruikelijk is. Zo pakken we steeds 
een stukje aan en is de bedoeling 
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dat we uiteindelijk een overzichtelijk 
zorgplan hebben dat aansluit bij de 
landelijke werkwijze. 
 

 

Ambitie 15: Het aanbod voor meerbegaafde kinderen in geïntegreerd in de reguliere werkles. 
2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

  
doelstelling 15a 
We hebben een begin gemaakt met 
leerlijnen in ParnasSys (met opdrachten) 
voor meerbegaafde leerlingen. 
 
IN ONTWIKKELING 

In ons leerlingvolgsysteem zullen we 
een leerlijn voor meerbegaafde 
kinderen toevoegen. We zijn 
hiermee gestart en nu in de 
brainstormfase. De verwachting is 
dat we dit schooljaar nog kunnen 
gaan werken met de eerste doelen 
uit het systeem. 
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Kwaliteitszorg 
 

Ambitie 16: De leercirkel (plan – do – check – act) maken we helemaal af. 
2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

 
doelstelling 16a 
Het schoolplan is vertaald naar een 
jaarplan, of omgekeerd: in het jaarplan 
staan doelen die direct aansluiten bij de 
ambities uit het schoolplan. Na 
vaststelling van het jaarplan zetten we 
de volgende stappen:  

 Per schoolplanambitie is een 
trekker benoemd. 

 Per doel bewaakt de trekker dat 
er een plan van aanpak is en 
mijlpalen zijn benoemd. 

 Het leerproces is ingepland 
(meedenken/coachen, 
tussenevaluatie, evaluatie) 

 
BEHAALD 

We hebben gewerkt met het 
jaarplan 2019-2020. Vanwege 
de coronacrisis is onze planning 
niet helemaal gelopen, zoals 
vooraf verwacht. Hierdoor 
hebben we niet alle 
doelstellingen behaald. Wel zijn 
alle processen in gang gezet, 
zijn trekkers benoemd en is er 
een plan van aanpak. 
 
 
 
 

 
doelstelling 16a 
We werken met dit jaarplan 2020-2021 
en evalueren structureel (iedere 
bestuursvergadering) de voortgang. 
Vervolgens handelen we naar onze 
bevindingen en maken we een nieuwe 
planning. 
 
IN ONTWIKKELING 

Dit doen we. 
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doelstelling 16b 
In april 2021 maken we een nieuw 
jaarplan 2021-2022. 
 
NOG NIET BEHAALD 

Staat op de planning. 
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Leerlingen 
 

Ambitie 17: De leerlingtevredenheid is hoger. 
2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

 
 

   

 

Ambitie 18: Er is een goed functionerende leerlingenraad. 
2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

 
 

 
doelstelling 18a 
Er is een nieuwe leerlingenraad gevormd 
en deze komt regelmatig bijeen. Het is 
duidelijk voor iedereen wat de taak van 
de leerlingenraad is en wat de 
uitkomsten zijn van de inbreng van de 
leerlingen. 
 
NOG NIET BEHAALD 

We hebben nog geen nieuwe 
leerlingenraad gevormd. 
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Ouders 
 

Ambitie 19: De oudertevredenheid is hoger. 
2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

 
doelstelling 19a 
We hebben de eerste helft van dit 
schooljaar al veel ingezet op verbetering 
van de oudercommunicatie. We hebben 
de Parro app in gebruik genomen en 
hebben ons het werken ermee eigen 
gemaakt. Via deze app is veel 
communicatie met en mobiliseren van 
ouders al gedigitaliseerd. Dat willen we 
zoveel mogelijk doorvoeren. 
 
BEHAALD 

Communicatie via de Parro 
verloopt voorspoedig. De 
geluiden die wij vanuit de 
ouders krijgen over Parro zijn 
voornamelijk positief. We 
hebben hier niet specifiek 
onderzoek naar verricht. Tijdens 
de coronacrisis bleek de Parro 
zeer functioneel en was het fijn 
korte lijntjes te hebben via de 
app.  
 

 
 

  

 
doelstelling 19b 
We gaan dit jaar een grondige update 
van de website uitvoeren. Ook willen we 
realiseren dat aanmelden via de website 
kan lopen. 
 
NIET BEHAALD 

 
doelstelling 19b 
We gaan dit jaar een grondige update 
van de website uitvoeren. Ook willen we 
realiseren dat aanmelden via de website 
kan lopen. 
 
BEHAALD 

  



Vereniging 
‘De Rotterdamse Montessorischool’ 
 
Essenburgsingel 25c 
3021 AN Rotterdam 
info@montessoribasisschool.nl 
www.montessoribasisschool.nl 
010-477 57 67 

 
 
 

De grondige update van de 
website is nog niet uitgevoerd. 
Deze wordt doorgezet naar 
schooljaar 2020-2021. Wel is 
het aanmeldsysteem voor 
ouders (deels) gedigitaliseerd. 
De inschrijfformulieren zijn 
vernieuwd en worden niet meer 
op papier bewaard maar 
digitaal in de beveiligde 
leerlingmappen. 
 

Onze website is vernieuwd. Alle 
informatie over aanmelden is 
digitaal beschikbaar. 

 
doelstelling 19c 
We hebben dit jaar al een ouder-
informatie-avond gehouden. Deze is 
heel succesvol verlopen met ruim 100 
deelnemende ouders. 
 
BEHAALD 

De informatieavond was een 
succes. We hebben 
inhoudelijke workshops aan 
ouders gegeven over zeer 
uiteenlopende thema’s. We 
willen dit concept jaarlijks 
herhalen. 

 

   

 

Ambitie 20: De mogelijke inzet van ouders is beter benut. 
2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

 
doelstelling 20a 
Aan het eind van dit schooljaar ligt er 
een activiteitenkalender voor het 
volgende schooljaar. Ouders kunnen 
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dan al zien wanneer ze het jaar erna 
eventueel een handje kunnen toesteken. 
 
(NOG) NIET BEHAALD 

De activiteitenkalender wordt 
momenteel opgesteld en zal 
nog voor de zomervakantie 
2020 worden gedeeld met 
ouders.  
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Personeel 

 

Ambitie 21: We hebben voldoende leerkrachten om altijd goed les te kunnen geven. 
2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

 
doelstelling 21a 
Er zijn momenteel al twee zij-instromers 
aangesteld en we zijn in gesprek met 
nog twee zij-instromers. We willen in 
2020 een ‘klasje’ van vier zij-instromers 
aan het werk hebben, die ook een 
bijdrage zullen leveren aan vervanging 
en voorkomen dat er klassen naar huis 
gestuurd moeten worden (en hopelijk 
ook dat klassen verdeeld moeten 
worden). 
 
BEHAALD 

We hebben momenteel vier zij-
instromers aan het werk. Zij 
worden intensief begeleid in het 
werk. Door verschillende 
personele wijzigingen hebben 
we onze zij-instromers meteen 
moeten inzetten in vacatures, 
waardoor de reserves die we 
hadden willen opbouwen 
meteen weg zijn. We zijn wel 
zeer tevreden over onze zij-
instromers en willen er alles aan 
doen hen goed op te leiden en 
vooral te behouden voor de 
toekomst. Hier zullen we in 
schooljaar 2020-2021 op 
inzetten. We willen het graag op 
maximaal vier zij-instromers 

 
doelstelling 21a 
Onze zij-instromers en nieuwe 
leerkrachten worden goed begeleid 
tijdens hun opleiding en eerste ja(a)r(en) 
bij ons op school. We hebben hiervoor 
een plan van aanpak en gebruiken deze. 
 
IN ONTWIKKELING 

Onze zij-instromers worden intensief 
begeleid. We hebben hier een plan 
van aanpak voor. Dit plan van 
aanpak moet nu nog op papier 
worden gezet. We zijn erg tevreden 
over onze zij-instromers en de 
manier waarop we hen begeleiden.  
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tegelijkertijd houden om de 
kwaliteit van de begeleiding van 
deze mensen te kunnen 
waarborgen. We hopen dat ons 
personeelstekort niet oploopt 
dat we toch van deze wens af 
moeten wijken. 
 

 

Ambitie 22: Onze werkdruk is op een aanvaardbaar niveau. 
2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

 
doelstelling 22a 
We stellen in 2020 een extra 
onderwijsassistent aan. 
 
BEHAALD 

In januari 2020 is Thom van der 
Kooij bij ons begonnen als 
onderwijsassistent. 
 

 
 
 

  

 
doelstelling 22b 
Er ligt een elementair vrijwilligersbeleid 
met een bijbehorende 
vrijwilligersovereenkomst. 
 
BEHAALD 

Het vrijwilligersbeleid is langs 
de MR geweest. De MR heeft 
nog advies gegeven en de 
laatste wijzigingen worden 
momenteel doorgevoerd.  
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doelstelling 22c 
Er is niemand meer burn-out geraakt. 
 
BEHAALD 

Tot nu toe is dat gelukt. We 
voeren regelmatig gesprekken 
met alle medewerkers om 
signalen vroegtijdig op te 
vangen en daarnaar te 
handelen. De coronacrisis heeft 
veel van onze medewerkers 
gevraagd. Het is nu van belang 
ervoor te zorgen dat ook de 
herstart van de scholen voor de 
leerkrachten prettig verloopt en 
niet te veel stress veroorzaakt. 
 

 
doelstelling 22c 
We gaan regelmatig met medewerkers in 
gesprek over werkdruk en dit onderwerp 
heeft een duidelijke plaats in de 
functioneringscyclus. 
 
 
IN ONTWIKKELING 

In de gesprekken, formeel en 
informeel, komt het onderwerp 
werkdruk ter sprake. Aan de hand 
van gesprekken maken we 
individuele afspraken en zoeken we 
naar oplossingen, wanneer er 
mogelijk te veel werkdruk wordt 
ervaren. We handelen ook in het 
algemeen naar de 
werkdrukproblematiek in onze 
school. Zo hebben we momenteel 
drie onderwijsassistenten. Zij 
ondersteunen leerkrachten extra. 
Daarnaast zorgen we ook dat 
facilitair, bijvoorbeeld op gebied van 
ICT alles goed werkt, zodat daar in 
ieder geval geen werkdruk van 
ontstaat. Ook hebben we nieuwe 
kopieermachines en printers.  
 

  

 

Ambitie 23: We geven elkaar goed feedback. 
2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

 
doelstelling 23a 
We richten een functioneringscyclus in 
en maken het gesprek over werkdruk 
daar onderdeel van. 

 
doelstelling 23a 
Iedereen heeft minstens twee keer per 
jaar een functioneringsgesprek. 
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BEHAALD 

Er vinden regelmatig 
gesprekken plaats tussen 
directie en medewerkers. De 
cyclus heeft vanwege de 
coronacrisis iets anders vorm 
gekregen, maar is er wel 
geweest. 
 

 
IN ONTWIKKELING 

In oktober/november hebben alle 
teamleden een informeel 
planningsgesprek gehad. Nu volgen 
in februari/maart formele 
functioneringsgesprekken en aan 
het eind van het schooljaar een 
formeel beoordelingsgesprek. 

 

Ambitie 24: We hebben voldoende pauze en gelegenheid om collega’s te spreken. 
2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

 
doelstelling 24a 
Eind 2019 is gebleken dat de huidige 
financiële regeling rondom de overblijf 
niet houdbaar is. Kosten zullen 
waarschijnlijk verdubbelen. Maar 
belangrijker is dat veel leerkrachten 
aangegeven hebben dat zij in de lange 
werkdagen pauze nodig hebben en 
arbowettelijk hebben zij daar ook recht 
op. We gaan een nieuwe structuur 
bedenken voor pauzes en overblijf. Deze 
is in de eerste helft van 2020 bedacht en 
in werking getreden. 
 
(NOG) NIET BEHAALD 

Momenteel worden de 
verschillende scenario’s voor de 
invulling van de overblijf 
onderzocht. Met ingang van 
schooljaar 2020-2021 zullen 
alle leerkrachten dagelijks 
minimaal een half uur pauze 
hebben. 

 
doelstelling 24a (valt tevens onder 
ambitie 22) 
We zorgen dat alle medewerkers 
voldoende pauze hebben. 
 
BEHAALD 

Alle leerkrachten hebben vanaf dit 
schooljaar minimaal 30 minuten per 
dag pauze. De pauze wordt in de 
onderbouw ingevuld door 
onderwijsassistenten die eten met 
de kinderen in de klas. In de 
midden- en bovenbouw komen 
sportinstructeurs van Double Sports 
met de kinderen sporten tijdens het 
buiten spelen.  
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Organisatie 
 

Ambitie 25: We hebben de bestuursstructuur uitgewerkt. 
2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

 
doelstelling 25a 
Het managementreglement is gereed. 
 
NIET BEHAALD 

Het managementreglement is in 
concept klaar, maar zal 
vanwege de herijking van de 
bestuursstructuur nog moeten 
wijzigen.  
 

 
doelstelling 25a 
Aan het eind van het schooljaar is er een 
evaluatie van de werking van de 
herijking van de bestuursstructuur. 

 
NOG NIET BEHAALD 

Dit doen we aan het eind van het 
schooljaar. 

  

 
doelstelling 25b 
Aan het eind van het schooljaar is er een 
eerste evaluatie van de werking van het 
toezichthoudend bestuur en de MR. 
 
NIET BEHAALD 

Nog niet uitgevoerd. Vanwege 
de herijking van de 
bestuursstructuur zal het later 
plaatsvinden. 
 

 
doelstelling 25b 
Stukken en onderwerpen waar de MR 
een wettelijke rol heeft, worden tijdig 
voorgelegd aan de MR; het formele 
traject van advies of instemming wordt 
passend gevolgd. 
 
BEHAALD 

Tot nu toe houden we ons hier aan. 
Hier blijven we ons voor inzetten. 
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Huisvesting 
 

Ambitie 26: Het schoolgebouw voldoet meer aan de eisen van deze tijd. 
2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

 
doelstelling 26a 
Het binnenklimaat is in beeld gebracht, 
CO2 gehalte is getest. 
 
(NOG) NIET BEHAALD 

Volgens experts is de ventilatie 
in het gebouw zeer 
waarschijnlijk ruim voldoende. 
Oude gebouwen en bij ons ook 
de hoge ruimtes dragen hier 
automatisch aan bij. Het CO2 
gehalte is nog niet in alle 
ruimtes getest. Dit wordt nog 
gedaan. 
 

 
 

  

 
doelstelling 26b 
Er ligt een plan voor besparing van 
energie. 
 
BEHAALD 

Investeringen die gedaan 
moeten worden om energie te 
besparen hebben een lange 
terugverdientijd. Wij zijn ook 
met de gemeente in overleg of 
wij op een gegeven moment 
aan de beurt zijn voor een 
grondige renovatie van het 
gehele schoolgebouw. Dat zou 
betekenen dat zulke 
energiebesparende 

 
doelstelling 26b 
We hebben LED-verlichting. 
 
NIET BEHAALD 

Dit gaat niet meer door in verband 
met de geplande renovatie. Er zijn 
nu te veel kosten, die we niet terug 
zullen verdienen. 
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investeringen nu geen zin 
hebben. We zetten voorlopig 
dus alleen in op kleinere 
ingrepen als het aanbrengen 
van radiatorfolie, het vervangen 
van verlichting voor LED en de 
bewustwording van alle 
medewerkers over het gebruik 
van energie (digiborden uit 
wanneer deze niet worden 
gebruikt, verlichting uit wanneer 
deze niet nodig is). 

 

 
doelstelling 26c 
We scheiden afval. 

 
NIET BEHAALD 

Vanwege de sluiting van de 
scholen (Coronacrisis) is dit 
doel niet behaald. Het wordt 
doorgezet naar 2020-2021. 
 
 

 

 
doelstelling 26c 
We scheiden afval. 
 
NOG NIET BEHAALD 

We scheiden wel al papier, maar 
willen graag ook bijvoorbeeld PMD 
of GFT afval scheiden. Hier zijn we 
nog niet mee gestart. 

  

 

Ambitie 27: Het schoolgebouw oogt frisser en opgeruimder, het plein is groener en functioneler. 
2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

 
doelstelling 27a 
We gaan in 2020 foto’s maken van alle 
gangen en klassen en het schoolplein. 
(een nulmeting) 
 
BEHAALD 

Dat is gedaan. 
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doelstelling 27b 
Er ligt een plan voor stapsgewijze 
systematische upgrade van de inrichting. 
 
NIET BEHAALD 

Vanwege de sluiting van de 
scholen (Coronacrisis) is dit 
doel niet behaald. Het wordt 
doorgezet naar 2020-2021. 
 
 

 

 
doelstelling 27b 
Er ligt een plan voor stapsgewijze 
systematische upgrade van de inrichting 
en dit wordt ook uitgevoerd. 
 
BEHAALD 

We hebben dit schooljaar al veel 
geïnvesteerd in de upgrade van de 
inrichting. Er is enorm opgeruimd en 
overal geschilderd. Het gebouw ziet 
er fris en verzorgd uit. 

  

 
doelstelling 27c 
Er is geschilderd. 
 
(NOG) NIET BEHAALD 

Tijdens de coronacrisis zijn de 
twee middenbouwlokalen 
verhuisd naar een nieuw 
geschilderd lokaal in het 
hoofdgebouw. Ook hun oude 
lokalen zijn geschilderd en 
opgeknapt tot bibliotheek en 
muzieklokaal. In de 
zomervakantie zal er door een 
schildersbedrijf verder worden 
geschilderd in de dependance 
(gebouw Beukelsdijk). 
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Samenwerking 
 

Ambitie 28: We werken goed samen met de NSO en peuterschool. 
2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

 
doelstelling 28a 
Er ligt een overeenkomst met Hutspot, 
waarin zowel praktische afspraken zijn 
vastgelegd als een passende vergoeding 
is afgesproken. 
 
(NOG) NIET BEHAALD 

De overeenkomst is af, 
onderhandelingen zijn geweest. 
Er zal alleen nog getekend 
moeten worden.  
 

 
doelstelling 28a 
Er ligt een toekomstbestendig plan voor 
samenwerking tussen school en de NSO 
en peuterschool. 

 
IN ONTWIKKELING 

We houden zeer regelmatige 
gesprekken met Hutspot, waarin we 
afspraken maken over de 
samenwerking tussen school en 
Hutspot. 

 

  

 

Ambitie 29: We zoeken actief naar mogelijkheden om de buitenwereld naar binnen te halen. 
2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

  
doelstelling 29a 
Er is een inhoudelijke uitwisseling met of 
een bezoek aan een andere school 
geweest. 
 
BEHAALD 

Directie en uitvoerend bestuurder 
zijn op bezoek geweest bij de 
Delftse Montessorischool om te 
praten over en kijken naar de 
samenwerking tussen school en 
opvang. 

 

  

 



Vereniging 
‘De Rotterdamse Montessorischool’ 
 
Essenburgsingel 25c 
3021 AN Rotterdam 
info@montessoribasisschool.nl 
www.montessoribasisschool.nl 
010-477 57 67 

 
 
 

Financieel 
 

Ambitie 30: Financieel gezond blijven. 
2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

  
 
 

  

 


