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Onderwijskundige dimensie
Basisnorm
>95% van de leerlingen behaalt het 1F niveau
voor taalverzorging en lezen.

Ambitie A
>95% van de leerlingen behaalt het 1F niveau voor
taalverzorging en lezen.

Ambitie B
100% van de leerlingen behaalt het 1F niveau voor
taalverzorging en lezen.

>95% van de leerlingen behaalt het 1F niveau
voor rekenen.

>95% van de leerlingen behaalt het 1F niveau voor
rekenen.

100% van de leerlingen behaalt het 1F niveau voor
rekenen.

>60% van de leerlingen behaalt het 2F niveau
voor taalverzorging.

>70% van de leerlingen behaalt het 2F niveau voor
taalverzorging.

>80% van de leerlingen behaalt het 2F niveau voor
taalverzorging.

>65% van de leerlingen behaalt het 2F niveau
voor lezen.

>70% van de leerlingen behaalt het 2F niveau voor
lezen.

>75% van de leerlingen behaalt het 2F niveau voor
lezen.

>60% van de leerlingen behaalt het 1S niveau
voor rekenen.

>65% van de leerlingen behaalt het 1S niveau voor
rekenen.

>70% van de leerlingen behaalt het 1S niveau voor
rekenen.




F-niveau: fundamenteel niveau. Zoveel mogelijk leerlingen worden geacht dit niveau, 1F te beheersen aan het einde van de basisschool.
S-niveau: streefniveau (2F/1S). Dit niveau is voor leerlingen die meer aankunnen.

Onze ambitie: een combinatie van de basisnorm, ambitie A en B
Percentages omtrent cognitieve opbrengsten zijn op te stellen aan de hand van resultaten genoteerd in Parnassys (ultimview), FOCUS, Leeruniek en in de
rapportage van de Iep eindtoets.
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Onderwijskundige doelen
Thema
Fase (PDCAcyclus)
REKENEN
implementatie

Beginsituatie

Doelen – acties – door wie?

Beginsituatie:
-implementatie nieuwe rekenmethode
“Getal & Ruimte Junior” d.m.v.
startbijeenkomst Noordhoff en
groepsobservaties (+feedback naar
collega`s) door rekenspecialist.
-aanbevelingen (5 tips) vanuit het Sticht
t.a.v. het rekenonderwijs opgevolgd
-rekenkast is uitgebreid op de
Leliestraat en bovenbouw heeft hier
uitleg over gekregen.
Hier zit ook materiaal in voor sterke
rekenaars en om te gebruiken in een
rekencircuit
-individuele kinderen zijn geholpen door
de rekencoördinator op aanvraag van
leerkracht.

Wie?
Bas, Cor (rekencoördinatoren)
Doelen:
-Verdere implementatie nieuwe rekenmethode
-Aanbod + opbrengsten sterke rekenaars vergroten
(1S)
-Kinderen motiveren en enthousiasmeren voor
rekenen
-onderwijsplan rekenen definitief maken i.s.m.
ontwikkelteam OP
Acties:
-werken met junior cloud en nieuwe
resultatenmonitor
-groepsobservaties rekencoördinatoren met als
speerpunt aanbod sterke rekenaars (Cor)
-voorbeeldlessen rekencircuit (Bas)
-motiverend plus materiaal zoeken voor sterke
rekenaars (geen werkboekjes)
-onderzoek kinderen met rekenproblemen door
rekencoördinator
-afronden rekentraject van Het Sticht
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Evaluatie

ANDERS
ORGANISEREN
Plan+do fase
/implementatie

Beginsituatie:
Afgelopen schooljaar 2021-2022
hebben we het eerste jaar van het
traject ‘Op weg naar Anders
Organiseren’ doorlopen.
Belangrijke aandachtspunten:
-groepsdoorbrekend werken, zowel
horizontaal met de basisvakken
(parallelgroep), als verticaal met
wereldgeoriënteerde vakgebieden. En
het werken op leerpleinen.
-aandacht voor de eigen
verantwoordelijkheid en zelfstandige
rol leerlingen (meer betrekken bij eigen
leerdoelen) en meer coachende rol van
de leerkracht.
-flexplekken, weetaken, co-teaching,
inzet onderwijsassistenten, rijke
leeromgeving creëren.
We hebben in het 9-stappenplan de
ontwikkelingen van de school
beschreven (OB-MB-BB) op het gebied
van organisatie, personeel en
leeromgeving.
Ook het plannen van de weektaak
kwam aan de orde.
We zijn dieper ingegaan op de rol van
de leerkracht, het versterken van de
zelfstandigheid van de leerlingen en de
stand van zaken t.a.v.
groepsdoorbrekend werken per bouw.

Wie?
Ontwikkelteam Anders Organiseren:
Mariska, Rutger, Ingrid, Roos
(weektaak: Brunhilde, Bas, Marion, Roos)
Er is begeleiding vanuit CEDIN (Stefan). Deze
begeleiding krijgt als volgt vorm:
-startgesprek ontwikkelteam
-4 sessies op studiedagen (dagdelen) gedurende het
schooljaar
-online professionalisering van het team middels
scholingsmodules op maat
-begeleiding ontwikkelteam/directie in het proces in
afstemmingsgesprekken
-2 rondes schoolbezoeken door adviseur:
persoonlijke feedback op de werkvloer samen met
het ontwikkelteam.
Doelen:
1. Effectief Inzet personeel – waaronder OASleraarondersteuners-stagiaires
2. Weektaak uitwerken en doorgaande lijn
waarborgen
3. Workshops/keuzemiddag: kinderen kiezen
zelf onderwerpen bedacht door
leerkrachten/ouders/externen
4. Vakken groepsdoorbrekend: rek-spellingtaal-begrijpend lezen
(Experimenteren: andere vakken)
5. Plan meubilair afmaken, en uitvoeren (i.s.m.
Erosmesmarko)
Acties:
-collegiale consultatie (groepsdoorbroken)
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We hebben aandacht besteed aan
“slimme kinderen” (HB) in het AO.
Tot slot hebben we gesproken over de
rol leerkracht-onderwijsassistent in de
groep m.b.t. AO

-verdere verbreding van het werken op niveau bij
andere vakken (rek-taal-BL-spelling).
-weektaak verder uitwerken en afstemmen tussen
de verschillende bouwen
-verder uitbouwen verticale doorbreking
(keuzemiddagen)
Tweede helft van het jaar:
-inzet van personeelsleden in de werkblokken en
tijdens andere gezamenlijke momenten
bespreken/brainstorm + afspraken maken
(-experimenteren: kindgesprekken)

ICT
Plan+do fase
/implementatie

Beginsituatie:
-nieuwe leerkrachtencomputers zijn
gerealiseerd en extra chromebooks in
extra kast op Rozenstraat en Leliestraat.
Ook zijn er nieuwe digiborden geplaatst
in groep 1/2 b, en in de groepen 8
-oriëntatie op leerlijn digitale
geletterdheid wordt besproken op
Sticht-nvieau
-google workspace wordt (deels)
gebruikt in de BB
-ipads verrijkt met nieuwe apps
-aanschaf van digikeuzebord
gerealiseerd

Wie?
Ontwikkelteam ICT: Rutger, Cor, Yvette, Patricia
Doelen:
1. Keuze maken leerlijn digitale geletterdheid.
2. Onderzoeken vertrekpunt/visie ICT +
vaardigheden team
3. Devices up-to-date houden
4. Implementeren werken met de Bee-bot.
5. Updaten website
6. Updaten sharepoint
Acties:
1. Welke ontwikkelingen zijn er t.a.v. digitale
geletterdheid (NOT)-aanbod Heutink)
2. onderzoeken met directie of hier behoefte aan is.
3. vervangen afgeschreven chromebooks en
digiborden
4. Traject bepalen met Yvette, eind schooljaar
geïmplementeerd.
5. Yvette en Cor gaan hier mee aan de slag.
6. Willem en Rutger gaan hier mee aan de slag.
7. Patrica houdt Paranassys en rapporten up to date.
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BEGRIJPEND
LEZEN
Plan+do fase

Beginsituatie:
-Lage leerlingmotivatie
-Weinig leerkrachtmotivatie
-Verouderde methode in 4/5
-Nieuwsbegrip is actueel, maar elke
week dezelfde tekstsoort en
behandeling
-weinig aandacht voor voortgezet
technisch lezen.
Ondernomen acties:
-Er is een vragenlijst uitgegaan naar het
team t.a.v. stand van zaken begrijpend
lezen (inventariseren wensen en waar
ze tegen aan lopen)
-Charlotte & Mette hebben onderzoek
naar de leerkrachtvaardigheden d.m.v.
vragenlijst team.
Aan de hand hiervan hebben zij
geobserveerd in de groepen en
trainingen gegeven.
-zichtzendingen methodes zijn besteld
en bekeken.

BEWEGEND
LEREN
Plan+do fase
/implementatie

Beginsituatie:
-Middels een enquête is de stand van
zaken geïnventariseerd t.a.v. bewegend
leren. Daarmee is een duidelijk beeld
ontstaan hoe bewegend leren in de
groepen 1 t/m 5 op dit moment wordt
vormgegeven.
-er is een start gemaakt met een
draaiboek t.a.v. bewegend leren
-bij de groepen 3 en 5 is het bewegend
leren een vast onderdeel op het
rooster.

Wie?
Ontwikkelteam: Eliza, Ekelijn, Tecla, Madelon,
Bernadette
Doelen:
-Alle kinderen begrijpen elke voorgelegde tekst op
hun eigen niveau
-leerlingmotivatie verhogen
-doorgaande lijn van TL naar BL
-visie formuleren t.a.v. begrijpend lezen
-keuze maken voor een methode
begrijpend/voortgezet technisch lezen (eind van het
jaar)
Acties:
-Uitnodigen Rolf Groep voor de methodes Estafette,
Nieuw Nederlands Junior, Leeslink, Blink lezen. Het
doel is om het team te informeren en te kiezen
welke twee methodes we willen gaan uitproberen,
en uiteindelijk een keuze te gaan maken.
-SLO-doelen en -leerlijnen bekijken
-visie formuleren t.a.v. begrijpend lezen
Doel:
-Bewegend leren integreren in de methodes en een
vast onderdeel in het rooster bij de groepen 1 t/m 5.
-scholing op het gebied van bewegend leren
Wie?
Ontwikkelteam bewegend leren: Eliza, Nathalie,
Cathelijne, Peter
Acties:
-Een algemene map of bak met kaarten met
verschillende werkvormen voor bewegend leren.
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-Een ideeënmap per groep maken die je ook in
andere jaren kunt gebruiken en aanvullen, post-its in
de methode met welke vorm bij welke les ingezet
kan worden.
-Zorgen voor de juiste materialen en het opslaan
hiervan.
-De enquête van vorig schooljaar analyseren zodat
we leerkrachten gericht kunnen begeleiden met wat
nodig is.
-onderzoek naar passende cursus bewegend leren
voor team
HOOGBEGAAFDEN
ONDERWIJS
Plan+do fase

Beginsituatie:
Er is aanbod op schoolniveau voor HB
kinderen in de vorm van de plusklas.
Voor de sterk-presterende kinderen is
er levelwerk.
Al ondernomen acties:
-deelname aan bovenschools
werkgroep
-plan HB in AO voor Damiaan is
opgesteld (richting coachend
begeleiden)
en besproken in team, tijdens
studiedag en teamwork
-online inspiratiesessie over HB door
Novilo op studiemiddag van Het Sticht
(16 maart)
-gesprekken PO/VO over tussenjaar
(pilot)
-borgen compacten en verrijken
-plusklas 1x per week behouden

Doel:
Algemeen:
Kinderen werken meer op eigen niveau, krijgen
meer eigenaarschap, motivatie en betrokkenheid
Specifiek Damiaan-centrum:
Hoe kan het aanbod voor HB en sterk presterende
kinderen verder worden geïntegreerd in Anders
Organiseren?
Acties:
-evalueren integratie HB-onderwijs en levelwerk in
AO + nieuwe afspraken
-pilots initiëren t.a.v. portfolio (plusklas)
-Acadin inzetten (plusklas en levelwerk)
-projecten en workshops HB integreren in AO
-beleidsplan updaten
-gesprekken PO/VO over tussenjaar (pilot)
-kenniskring Het Sticht uitrollen
-scholing personeel over HB voor team (?)

8

PR -commissie
Plan+do fase

Beginsituatie:
Het leerlingenaantal loopt terug.
De website is niet up-to-date.
De school kan meer zichtbaar zijn.

Wie?
Mariska, Roos, Eliza, Yvette
Doelen:
-meer zichtbaar maken van de school, intern en
extern
-verhogen van het leerlingenaantal
Acties:
Acties werkgroep:
-Maken van flyers voor nieuwe ouders om uit te
delen tijdens een rondleiding.
-We zijn actief op social media. Zichtbaar maken van
onze activiteiten en onderwijs.
-Welkomstcadeautje voor nieuwe kinderen.
(rugzakje met naam en logo school)
-Vest voor collega’s met logo school. (Kerstpakket?)
-De website wordt bekeken en waar nodig
aangepast.
-Inplannen koffieochtenden
Acties collega’s:
-Elke groep zet elke maand foto’s op ouderportaal
-We houden de school opgeruimd.
-Het stukje grond rondom de boom wordt
heringericht (groen gemaakt)
-Sturen foto’s van activiteiten naar de PR-werkgroep
voor social media
-Koffieochtenden om ouders de school/klas in te
halen.
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Taalklas
Plan + do fase

Beginsituatie
De taalklas/schakelklas stond vorig jaar
o.l.v. een onderwijsassistent.
De kinderen werden dagelijks (totaal 8
uur per week) uit de groep gehaald om
extra te oefenen met taal (m.n.
woordenschat). Er is ook materiaal
hiervoor aangeschaft.

Wie?
Lisette
Doelen:
 visie opstellen (w.o. leerlingkenmerken)
 plan opstellen (why-how-what):
-wat hebben deze leerlingen nodig?
-hoe bieden we dit aan (organisatie)?
-wat wordt er aangeboden (leerstof aanbod)?
-wie zijn hierbij betrokken?
Acties:
-visie opstellen
-plan maken + delen ervan uitproberen
-opleiding: Specialist Nieuwkomers Onderwijs
(Lisette)
-collegiale consultatie Het Sticht: bezoek aan
Valkenheuvel en evt. Kameleon
-extra tijd inplannen voor Lisette om dit uit te
voeren.
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Kwaliteitszorg
Doelen kwaliteitszorg
Thema
Fase (PDCAcyclus)
OPO
do en check
fase/ borging

Beginsituatie
-Analyse van de opbrengsten
In het kader van de gevolgen van de
Corona-maatregelen en online
onderwijs is er extra ondersteuning
ingezet daar waar het nodig was.
Verlengde schooldag en extra
onderwijsassistenten zijn ingezet
vanuit het Nationaal Programma
Onderwijs (NPO) en subsidie Extra
Handen in de Klas.
-Bij de schoolbesprekingen zijn de
tussen- en eindopbrengsten
gepresenteerd van 20-21 en 21-22.
Samen met het team zijn ambities
gesteld op schoolniveau en
groepsniveau.
Ontwikkelpunten:
- het rekenonderwijs meer aan te
laten sluiten bij onze populatie door
implementatie Getal & Ruimte Junior
-begrijpend lezen (ontwikkelteam BL)

Doelen +
Acties
door
wie?
Wie?
Ontwikkelteam OPO: Bernadette en Roos
Doel:
Opbrengstgericht Passend Onderwijs (OPO).
Schoolbrede afspraken over de wijze waarop wij
passend onderwijs aan onze populatie bieden
en naleving van deze afspraken.
Specifiek:
-schoolbesprekingen 2x per jaar
-kanjer LVS 2x per jaar
-LIJV meter 1x per jaar
-Leeruniek wordt eenduidig ingezet
en definitieve keuze maken einde schooljaar

Acties:
-2x per jaar schoolbespreking met hele team,
groeps-en leerlingbespreking door IB`er en
-Groeps/leerlingbesprekingen met
leerkracht. Analyse opbrengsten en zonodig
leerkracht/IB over sociaal-emotionele ambities bijstelling.
ontwikkeling en betrokkenheid (Kanjer (directie + IB)
LVS-Lekker in je vel-meter),
leerdoelbeheersing/vaardigheidsgroei
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Evaluatie

(IEP LVS en
Parnassys/Leeruniek/FocusPO).
-Keuze Leeruniek/Parnassys/Focus
PO
N.a.v. een enquête onder gebruikers is
vastgesteld dat > 50% door wil gaan
met Leeruniek.
Er is een scholing gevolgd t.a.v. het
gebruik van Leeruniek.
-Gerealiseerde onderwijsplannen:
Spelling, taal en rekenen kleuters,
sociaal-emotionele ontwikkeling, taal
woordenschat + verkenning.

-2x per schooljaar Kanjer LVS docentenlijst
vanaf gr 1, leerlingenlijst vanaf gr 5 + 1x per jaar
Kanjer Sociale veiligheid vragenlijst vanaf gr 5.
(Marion – nov, maart)
-1x per schooljaar LIJV-Lekker in je Vel meter
om betrokkenheid van leerlingen te meten,
vanaf gr 4.
(Bernadette – januari)
-Maken en vaststellen onderwijsplannen:
rekenen (Bas, Roos)
VTL / begrijpend lezen
Wereldoriëntatie (Bernadette-concept)
-definitieve keuze maken Leeruniek
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Maatschappelijke- en levensbeschouwelijke dimensie
Basisnorm
>70 % van de leerlingen voelt zich veilig op
school.

Ambitie A
>80 % van de leerlingen voelt zich veilig op school.

Ambitie B
> 90% van de leerlingen voelt zich veilig op
school

Onze ambitie is B

Maatschappelijke- en levensbeschouwelijke doelen
Thema
Fase (PDCA-cyclus)
IDENTITEIT
do en check fase/
borging

Doel

Doelen + Acties

Evaluatie

Ondernomen acties:
-thema`s van Hemel en
Aarde zijn toegelicht via
de mail/teamwork
-poster van jaaroverzicht
met activiteiten zijn
aangevuld met
piketpaaltjes en
verspreid in he team
-er wordt wekelijks
gewerkt aan de methode
Hemel en Aarde

Wie?
Marja, Bernadette, Yolande, Ghuislaine
Doelen:
-leerlijn burgerschapsvorming
-definitieve methode is gekozen
-raamwerk startviering is klaar
-overzicht thematafels is klaar
Acties:
-evaluatie van de methode Hemel en Aarde
middels enquête
-bijeenkomsten ontwikkelteam t.b.v.
burgerschapsvorming
-bijeenkomsten i.s.m. commissie Kerst en Pasen
-burgerschapsvormingsactiviteiten: zoals afval
opruimen en voedselbank
-startviering: uitvoeren + evalueren
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Personeelsbeleid
Basisnorm
Alle teamleden krijgen de nodige
professionalisering waardoor zij bekwaam zijn
en blijven.
Onze ambitie: ambitie B

Ambitie A
Teamleden worden aangemoedigd zich
teambreed en individueel te blijven
professionaliseren.

Ambitie B
Teamleden benutten volledig het teambudget en
individuele scholingsbudget.

Doelen personeelsbeleid: Nieuwe inhoudelijke ontwikkelingsplannen (plan en do fase/ implementatie) en doorlopende inhoudelijke
ontwikkelingsplannen (do en check fase/ borging)
Thema
Fase (PDCAcyclus)
LERENDE
ORGANISATIE 1

Doel

Acties

-verbeteren van de
onderwijskwaliteit

-collegiale consultatie d.m.v. observaties in de
groepen door collega`s
-collegiale consultatie op Sticht-niveau
-cyclische observatie t.a.v. professioneel gedrag
door directie/MT of rekenspecialist –
ontwikkelteam AO - schoolopleider
-doelgericht werken aan de schoolontwikkeling
volgens de PDCA-cyclus met ontwikkelteams
-met elkaar lessen voorbereiden (AO)

-betere communicatie
(n.a.v. medewerkersTevredenheidspeiling 2021)
-Er heerst een open cultuur
waarin collega’s elkaar durven
te bevragen en om advies
durven te vragen bij elkaar.

-aandacht voor communicatie tijdens 2
studiedagen (waaronder feedback geven)
-opstellen communicatieplan
-collega`s delen elkaars expertise (bv. nav
gevolgde scholing)

Plan+do fase
/implemen-tatie

LERENDE
ORGANISATIE 2
Plan+do fase
/implemen-tatie

Evaluatie
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TEAMSCHOLING
Plan+do fase
/implemen-tatie
INDIVIDUELE
SCHOLING

-Het team volgt scholing tav
Anders Organiseren zodat
iedereen mee kan in de
schoolontwikkeling.
-Teamscholing communicatie
-Leeruniek scholing
Teamleden volgen scholing
naar keuze, voor zover het
budget dit toelaat en passend
bij de doelen van de school

Zie Anders Organiseren

Zie lerende organisatie
Zie OPO
In de taakgesprekken wordt ook de scholing
besproken. Zie nascholingsplan
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Financiën
Financieel beleid: Nieuwe inhoudelijke ontwikkelingsplannen (plan en do fase/ implementatie) en doorlopende inhoudelijke ontwikkelingsplannen (do
en check fase/ borging)
Subsidie

Doel

Acties - door wie?

Basisvaardigheden

Versterken van basisvaardigheden
(taal-rekenen)

Subsidie aanvragen door directie

Vanuit gemeente:

Ondersteuning kinderen instroom
migratie achtergrond

-Lisette verzorgt de taalklas + maakt opzet

Schakelklas

-scholing Lisette
-materialen voor deze leerlingen
(taalonderwijs)

Kengetallen
Kijk op de website
www.scholenopdekaart.nl voor de kengetallen.
Per rubriek wordt er een directe link naar desbetreffend onderdeel gegeven

Leerlingenaantallen en overstappers
De Damiaanschool (Zeist) | Scholen op de kaart

resultaten eindtoets en schooladviezen
Resultaten - De Damiaanschool (Zeist) | Scholen op de kaart
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Evaluatie

Ziekte en afwezigheid medewerkers 2021-2022
Verzuimstatistiek medewerkers 2021 (zie aug-dec)
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Verzuimstatiek medewerkers 2022 (zie jan-juli)

Analyse verzuimstatistiek medewerkers 2021-2022
In de 1e helft van het schooljaar nam het ziekteverzuim verder toe (corona)
In de 2e helft van het schooljaar start met een hoog ziekteverzuim door corona.
Naarmate het jaar vordert wordt dit steeds minder.
Bij de start van de zomervakantie zijn er bijna geen zieken meer.
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