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Inleiding 

Ook in schooljaar 2021-2022 hebben we te maken gehad met de effecten van corona. Zo moesten 

alle scholen in Nederland de week voor de kerstvakantie plotseling dicht. Gedurende het jaar is een 

aantal groepen in quarantaine geweest en datzelfde gold voor individuele leerlingen. We hebben 

ons best gedaan om ons onderwijs zo goed mogelijk te continueren, ook bij afwezigheid van een 

leerkracht en voor leerlingen die thuis zaten.  

Binnen de geldende maatregelen hebben we geplande activiteiten zoveel mogelijk doorgang laten 

vinden. Zo hebben we ons 40 jarige lustrum gevierd met een week vol ‘wereldactviteiten’ en 

spetterende optredens op het in plein. Fijn dat ouders daarbij aanwezig mochten zijn! Ook zijn we 

op schoolreis geweest naar De Efteling, heeft er weer een kamp voor groep 8 plaatsgevonden en 

konden de educatieve uitjes weer doorgaan.  

Vanwege mogelijke achterstanden door corona hebben we gebruik gemaakt van een subsidie om 

individuele leerlingen extra begeleiding te bieden (deze subsidie liep t/m december 2021). Ook heeft 

de school NPO gelden ontvangen, die we ingezet hebben voor extra leerlingbegeleiding en scholing 

van het team. Aan het einde van het schooljaar hebben we een audit laten uitvoeren door een 

onderwijskundig adviseur. Uit de audit zijn verbeterpunten gekomen, waar we in schooljaar 2022-

2023 mee aan de slag gaan om de onderwijskwaliteit nog verder te verbeteren.   



   
 

De Cirkel Schooljaarverslag 2021 - 2022 3 

Evaluatie projecten 

Project 1: Kindcentrum De Cirkel 

Meetbare resultaten 

• Aan het einde van dit schooljaar zijn wij uitgegroeid naar een Kindcentrum door het openen 
van een Kinderdagverblijf in samenwerking met Kind & Co Ludens.  

• Er is een doorlopende (ontwikkel)lijn vanuit de opvang en de peutergroep naar de 
kleuterbouw. Zo maken de kinderen in de peutergroep al kennis met de schoolomgeving en 
het dagritme.  

• De samenwerking wordt verder uitgebouwd door kennis en kwaliteiten te delen. Dit gebeurt 
met de inzet van een pedagogisch medewerker bij extra onderwijsondersteuning op school, 
door gezamenlijk aan thema’s te werken en doordat de onderbouwcoördinator een 
belangrijk aanspreekpunt wordt voor de pedagogisch medewerkers. 

 
Evaluatie Meetbare resultaten 
De doelen zijn behaald en er zijn ook nog kansen voor de toekomst: 

• Per 1 januari 2022 is er een kinderdagverblijfgroep gestart op locatie Brittenburg. Daarmee 
is Kindcentrum De Cirkel, een samenwerking tussen Stichting De Groeiling en Kind & Co 
Ludens, een feit; 

• Vanuit het kinderdagverblijf en de peutergroep is er een natuurlijke overgang naar groep 1 
gerealiseerd door de samenwerking tussen de pedagogisch medewerkers en de 
kleutercollega’s te versterken; 

• Er is een uitruil geweest in uren tussen de onderbouwcoördinator van school en een 
pedagogisch medewerker van Kind&Co Ludens. De pedagogisch medewerker verzorgt het 
VVE programma bij de kleuters. De onderbouwcoördinator is aanspreekpunt voor de 
pedagogisch medewerkers, waarmee een eerste stap is gezet in gemeenschappelijke 
aansturing. 

• Ook is er een begin gemaakt met het gezamenlijk werken aan thema’s. Hierbinnen is nog 
ruimte voor ontwikkeling.  

 
Uiteindelijk gewenste situatie schooljaar 2021-2022 
Uitgroeien naar een Kindcentrum waar wij basisonderwijs en kinderopvang bieden in een 
doorgaande lijn van 0-12 jaar.  
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
De gewenste situatie voor dit schooljaar is gerealiseerd.  
In de toekomst is het de wens om de samenwerking en de doorlopende lijn naar school nog verder 
te ontwikkelen en een goede overdracht te borgen. Wij zijn trots op ons Kindcentrum en willen dit 
ook uit naar buiten uitstralen. Daarin is een eerste stap gezet door het realiseren van een nieuwe 
website. 
 
Doelen voor schooljaar 2022-2023:  

• Pedagogisch medewerkers van Kind&Co Ludens, leerkrachten van groep 1-2 en de intern 
begeleider maken een plan voor de doorlopende ontwikkellijn naar school; 

• Het is belangrijk om te blijven werken aan verbinding. Om deze reden komt er iedere 6-8 
weken een overleg met peuter-, kinderdagverblijf- en kleutermedewerkers; 

• Opstellen en uitvoeren van een gemeenschappelijk PR beleid, waaronder gezamenlijke 
promotie en de uitstraling/zichtbaarheid  van ons Kindcentrum. 
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Project 2: Visie jonge kind & herinrichten ruimte 
 
Aanleiding voor dit project 
In het schooljaar 2020-2021 zijn er, op basis van onze visie op het jonge kind, keuzes gemaakt voor 
een nieuwe inrichting van locatie Brittenburg. Met de keuzes voor de nieuwe inrichting is de 
vertaalslag gemaakt van visie naar praktijk. Dit schooljaar gaan we werken vanuit deze nieuwe visie.  
 
Meetbare resultaten 

• De nieuwe inrichting is gerealiseerd met de start van het schooljaar; 

• De leerkrachten van groep 1/2 volgen de training van Het Kleine Avontuur en de begrippen 
rijke leeromgeving, eigenaarschap, spelend en ontdekkend leren zijn zichtbaar in onze 
kleutergroepen. Wij maken bewuste keuzes in de themavoorbereiding en stemmen ons 
handelen als leerkracht af op onze visie; 

• De groepen 3/4 maken gebruik van het leerplein en laten kinderen daar begeleid en 
zelfstandig werken.  

 
Evaluatie Meetbare resultaten 

• In de zomervakantie van 2021 heeft er een interne verhuizing plaatsgevonden en zijn de 
kleuterlokalen en gemeenschappelijke ruimtes opnieuw ingericht. Het werkt heerlijk in de 
nieuwe kleuterlokalen en we zijn blij met de uitstraling! 

• De training bij Het Kleine Avontuur is gevolgd en de visie heeft een zichtbare plek gekregen 
in onze klassen en onze manier van werken; 

• De groepen 3/4 maken gebruik van het leerplein, met name voor het lezen.   
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
In de uiteindelijke gewenste situatie hebben de begrippen ‘rijke leeromgeving, eigenaarschap, 
spelend en ontdekkend leren’ zichtbaar een plek gekregen in ons kleuteronderwijs. Ook wordt er 
door de groepen 3/4 gebruik gemaakt van het leerplein.   
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
De begrippen uit onze visie hebben zichtbaar een plek gekregen in ons kleuteronderwijs. Het werken 
met de nieuwe inrichting heeft ons hierbij geholpen. Het betrekken van kinderen bij het ontwerpen 
van thema's en bij het behalen van doelen willen wij nog verder ontwikkelen. Daarnaast is het 
belangrijk om de visie en gerealiseerde doelen te borgen.  

 
De groepen 3/4 maken met veel plezier gebruik van het leerplein. Dit is nog voornamelijk gericht op 
lezen. Voor schooljaar 2022-2023 is het de bedoeling dat ook het rekenonderwijs met de rekenkast 
een centrale plek krijgt op het leerplein.  

 
Voor het borgen is het in het schooljaar 2022-2023 belangrijk dat: 

• Met de start van ieder schooljaar de kwaliteitskaart ‘werken in de kleuterbouw’ bespreken 
en aanvullen; 

• In het schooljaar 2022-2023 wordt er twee keer een herhalings-/verdiepingscursus gevolgd 
bij Het Kleine Avontuur;  

• De groepen 3-4 gaan het gebruik van het leerplein verder uitbouwen door de inzet van de 
rekenkast met rekencircuits.  
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Project 3: Leesonderwijs  

Meetbare resultaten 

• Er is een inspiratiebijeenkomst gevolgd bij Marte Jongbloed in het kader van het 
leesoffensief van De Groeiling; 

• Het handelingsplan voor leesproblemen en dyslexie wordt herzien; 

• Er is een plan voor het werken met Bouw! in groep 1 t/m 4; 

• Er wordt een onderzoek uitgevoerd naar het begrijpend lezen onderwijs. De resultaten 
en aanbevelingen uit het leesonderzoek worden opgenomen in een leesplan en de 
eerste acties worden uitgevoerd;  

• Er wordt met Read & Write gewerkt in groep 5 t/m 8. 
 
Evaluatie Meetbare resultaten 

• Marte Jongbloed heeft een inspiratiebijeenkomst gegeven. Ook heeft zij voorbeeldlessen 
gegeven in de onderbouw. Marte is haar samenwerking met De Groeiling gestopt, waardoor 
we het leesoffensief niet met haar hebben kunnen voortzetten; 

• De handelingswijzer leesproblemen en dyslexie is aangepast en er is een plan voor het 
werken met Bouw! opgesteld; 

• Het huidige leesonderwijs op De Cirkel is onderzocht en hieruit zijn evidence-based 
aanbevelingen voortgevloeid. Deze aanbevelingen zijn opgenomen in een verbeterplan.  
Het leesplan is gedeeld in het team. Na instemming zijn de afspraken gemaakt voor het 
schooljaarplan 2022-2023. Er zijn dit schooljaar nog geen acties uitgevoerd;  

• Read & Write groep 5 t/m 8 is door een aantal collega's ingezet. Belangrijk om dit onder de 
aandacht te blijven houden voor leerlingen die dat nodig hebben.  

 
Uiteindelijk gewenste situatie 
In de uiteindelijke gewenste situatie is het huidige leesonderwijs op De Cirkel onderzocht en worden 
er aanbevelingen gedaan om het leesonderwijs te verbeteren. Deze aanbevelingen worden in de 
praktijk gebracht. Dit betekent dat ons leesonderwijs in de komende twee jaar evidence-based 
wordt, met als resultaat goede resultaten met een gemiddelde niveauwaarden van 3.0.  
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
In de groepen 3-4 is gestart met het lezen van rijke teksten volgens de Ralfi methodiek (=evidence-
based). Dit is een extra actie geweest in het schooljaar om de resultaten te verbeteren.  
 
Het leesonderwijs op De Cirkel is onderzocht en het leesplan is opgesteld. Dit heeft echter vertraging 
opgelopen door corona, wat betekent dat het project met een jaar verlengd wordt. De gewenste 
situatie is nog niet volledig bereikt. Het leesproject vormt een belangrijk onderdeel van het 
schooljaarplan 2022-2023.  
 
Doelen voor schooljaar 2022-2023: 

• Uitvoeren van het verbeterplan Lezen (zie schoolplan 2022-2023); 

• Borgen van Bouw! in groep 1-4;  

• Opstellen van een kwaliteitskaart voor het werken met Ralfi (borging); 

• Read & Write verder implementeren en een aanspreekpunt aanstellen; 

• Twee collega’s de opleiding tot taalcoördinator laten volgen, die door De Groeiling wordt 
aangeboden. 
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Implementeren 

Project 4. Rekenen 

Aanleiding voor dit project 
Zie leertraject rekenen: leertraject-rekenen-juni-2019 
 
Meetbare resultaten 

• Automatiseren en basisvaardigheden: aan het eind van het schooljaar 2021-2022 wordt 
Bareka op de juiste manier ingezet vanaf groep 3, zodat zichtbaar is welke 
automatiseringsdoelen de kinderen behaald hebben. De rekencommissie bedenkt een plan 
hoe hiaten kunnen worden weggewerkt; 

• Vergroten van leerkrachtvaardigheden door het doen van groepsbezoeken en geven van 
feedback; 

• Het ons eigen maken van Pluspunt in de groepen 3 en 4, met de bijbehorende modellen die 
we beschreven hebben in het beleidsplan; 

• Het rekenbeleidsplan een praktisch en ‘levend’ document maken wat door collega’s gebruikt 
wordt als kapstok waaraan we onze rekenlessen aan ophangen. 

 
Evaluatie Meetbare resultaten 

• Er is veel meer aandacht voor het automatiseren dan voorheen d.m.v. Bareka. We hebben 
afspraken gemaakt over de inzet van Bareka en toetsafnames. Tevens is er een 
automatiseringsplan opgesteld en dit is besproken met alle collega’s. Volgend schooljaar 
gaan we verder met de implementatie van het automatiseringsplan; 

• Op Rijnlust komt er in elke groep een kast met drempelspellen. Ook is er een map met 
werkbladen gemaakt voor alle drempels, die te vinden is in de rekenkast; 

• Op Brittenburg is er een rekenkast met drempelspellen en andere rekenspellen. De 
automatiseringspakketjes met rekenbladen komen daar ook nog in; 

• De rekencommissie heeft lessen geobserveerd en heeft feedbackgesprekken gevoerd met 
de leerkrachten; 

• Er hebben bordsessies rekenen plaatsgevonden, waarin het werken met Pluspunt besproken 
is en verbeterpunten zijn opgepakt; 

• Ellen heeft een verkorte opleiding tot rekencoördinator gevolg bij Ceciel Borghouts. 
 
Doelen voor schooljaar 2022-2023 

• Uitvoeren en evalueren van het automatiseringsplan; 

• Per leerjaar de strategieën per leerdoel borgen; 

• Het werken met Pluspunt (papier) in groep 5 en het evalueren daarvan; 

• Opfrissen van EDI tijdens studiedagen, groepsbezoeken EDI (door instructional leaders) en 
collegiale consultatie; 

• Doen van groepsbezoeken door de rekencommissie. 

 

  

https://login.schoolmonitor.nl/project/B7175316-BEB9-C980-8F02-EF9B085520EC/244/leertraject-rekenen-juni-2019.docx
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Project 5. W&T onderwijs 

Aanleiding voor dit project 
Zie praktijkplan betekenisvol zaakvakonderwijs: praktijkplan-betekenisvol-zaakvakonderwijs 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Wat willen wij de komende twee jaren bereiken? 
Wij leren onze kinderen: 
- samenwerken 
- problemen herkennen en oplossen 
- weloverwogen een eigen mening vormen. 
 
Waarom willen wij dit de komende twee jaren bereiken?  
Deze vaardigheden zijn van belang in het voortgezet onderwijs. Ze zullen ook belangrijk zijn in het 
nieuwe curriculum voor het basisonderwijs. Het zijn de vaardigheden van de toekomst, die we 
leerlingen nu al willen meegeven. 
 
Hoe willen wij dit de komende twee jaren bereiken?  
Wij willen de vaardigheden aanleren in de wereldoriëntatielessen. We ontwikkelen een visie op 
W&T onderwijs (wetenschap en techniek) en implementeren een methode of methodiek die daarbij 
aansluit. 
 
Meetbare resultaten 

• Wereldoriëntatie geven vanuit een thema. We gaan voor een jaar werken met Blink Wereld 
Geïntegreerd en evalueren dat vervolgens. Op basis van de ervaringen wordt een keuze 
gemaakt voor het jaar daarna. 

 
Evaluatie Meetbare resultaten 

• De implementatie van Blink Wereld Geïntegreerd is stroef van start gegaan. De 
introductietraining door een externe trainer, die aangeraden was door de uitgever, paste 
niet bij wat we nodig hadden als team en dat veroorzaakte weerstand. Daardoor hebben we 
niet de start kunnen maken die we wensten en hebben we een vervolgbijeenkomst 
georganiseerd met twee mensen van Blink. De groepen 6 t/m 8 zijn gaan werken met Blink 
Wereld Geïntegreerd. De groepen 5 zijn gaan werken met Blink vakgericht. Aan het eind van 
het jaar is het thematisch werken geëvalueerd. Op basis van de aanbevelingen vanuit het 
leesonderzoek (leesonderwijs koppelen aan de vakken van wereldorientatie) is besloten om 
Blink Wereld Geïntegreerd in elk geval voor twee jaar voort te zetten; 

• Extra: in de groepen 7 is een pilot geweest met Grej of the Day. Kinderen krijgen een raadsel 
mee naar huis, waarover later een korte presentatie wordt gegeven door de leerkracht. We 
hebben gemerkt dat dit de nieuwsgierigheid van kinderen prikkelt en de betrokkenheid 
vergroot. 
 

Doelen voor schooljaar 2022-2023 

• De groepen 5 t/m 8 werken thematisch met Blink Wereld Geïntegreerd en koppelen het 
leesonderwijs hieraan. Collega’s van de groepen 5 en 6 gaan de thema’s gezamenlijk 
voorbereiden en datzelfde geldt voor collega’s van de groepen 7 en 8; 

• De visie op W&T wordt herijkt op basis van de ervaringen en wensen; 

• Grej of the Day voortzetten in de groepen 7 en dit jaar ook in de groepen 8. 
  

https://login.schoolmonitor.nl/project/B7175316-BEB9-C980-8F02-EF9B085520EC/246/praktijkplan-betekenisvol-zaakvakonderwijs.pdf
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Project 6. Sociale vaardigheid leerlingen 

Meetbare resultaten 

• Een training Kwink voor alle leerkrachten om de kennis over sociaal emotioneel leren op te 
frissen; 

• De IB-ers volgen een cursus tot Kwink coach, met de bedoeling om handvatten te krijgen 
hoe sociaal emotioneel leren levend gehouden kan worden in het team;  

• Het voeren van ouder-kindgesprekken in de groepen 5 t/m 8 met als doel de driehoek 
tussen ouder, kind en leerkracht versterken. Evalueren van de ouder-kindgesprekken; 

• Een rondleiding aan ouders door kinderen zelf in de groepen 1 t/m 4. 
 
Evaluatie Meetbare resultaten 

• Aan het begin van het schooljaar heeft de training Kwink plaatsgevonden; 

• Saskia en Caroline hebben de cursus tot Kwink coach gevolgd; 

• De ouder-kindgesprekken in de groepen 5 t/m 8 zijn voortgezet en zelfs uitgebreid naar 
twee keer per jaar; 

• Ouders, kinderen en leerkrachten waren enthousiast over de rondleidingen, die aan het 
begin van het schooljaar hebben plaatsgevonden. 

 
Doelen voor schooljaar 2022-2023 

• Borgen van alles wat we in gang hebben gezet. 


