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School & omgeving Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Formatieve inzet directie, Zorg en
begeleiding leraren

11 fte

Groepen 1 t/m 8

Functies [namen / taken] Groep 1: juf Jeannet (2) en juf Daniëlle (3) 
Groep 2: juf Elles (4) en juf Dorien (1) 
Groep 3: juf Linda (3) en meester Patrick (2) 
Groep 4: juf Roelie (4) en meester Patrick (1) 
Groep 5: juf Marleen 
Groep 6: juf Silvia (1 dagdeel juf Lia of juf Jacqueline) 
Groep 7: juf Lia (3) en juf Jacqueline (2) 
Groep 8: meester Rik (4) en juf Evelien (2) 

Ondersteuning: 
-Juf Rianne; arrangementen, zorg en ondersteuning van
klassen 
-Meester Hans; taal NT2 
-Meester Rik; ICT en rekencoördinator 
-Juf Roelie; opleider in de school en taalcoördinator 
-Meester Niels; gymleerkracht 
-Juf Dorien; intern begeleider en locatiecoördinator 
-Juf Silvia; Sophiaklas 
-Juf Mirjam; administratie

Twee sterke kanten Er zit veel kennis en expertise in het team. 
In de school wordt veel vernieuwd.

Twee zwakke kanten Onderwijs kan meer afgestemd worden op de leerling. 
De uitstraling van de school naar buiten toe heeft meer
aandacht nodig.

Twee kansen Het starten van een nieuwe collega met kennis van
Marketing en PR. 
Volgen scholingstraject aangaande handelen o.b.v.
resultaten.
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Twee bedreigingen Teruglopend leerlingenaantal vanwege demografische
krimp. Ook schoolkeuze op basis van identiteit en uitstraling
speelt mee. 
Terughoudendheid samenwerking, vanuit ander PO en VO,
aangaande maatschappelijke ontwikkelingen.

Opbrengsten [beleidsvoornemens] Implementatie NT 2 lesmateriaal 
Komend tot een concreet systeem van toetsen, analyseren
en handelen.
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Leerlingenaantallen per 1 oktober Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal

12 19 24 24 26 25 25 32 187

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

Kwantitatieve gegevens personeel Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Aantal medewerkers OP 15 (3 mannen en 12 vrouwen)

Aantal medewerkers OOP 3 (1 mannen en 2 vrouwen)

Aantal uitstromers 0

Aantal nieuwkomers 1

Aantal BHV-ers 5

Aantal geplande FG's 17 Aantal uitgevoerde FG's

Aantal geplande BG's 0 Aantal uitgevoerde BG's

Aantal geplande POP's 17 Aantal uitgevoerde POP's
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Gekozen aandachtspunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Aandachtspunt Omvang

GD1 PCA Onderwijskundig
beleid

Het aanbod wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften die kenmerkend zijn voor de leerlingenpopulatie groot

GD2 PCA Onderwijskundig
beleid

Het aanbod bereidt de leerlingen voor op het aanbod bij de start van het vervolgonderwijs groot

GD3 PCA Onderwijskundig
beleid

De leraren stemmen de opdrachten af op de behoeften van de groep en individuele leerlingen groot

GD4 PCA Organisatiebeleid De school realiseert een doorgaande leerlijn (voorschoolse voorziening – school) groot

GD5 PCA Kwaliteitszorg Het team werkt aan de voortdurende verbetering van de eigen professionaliteit groot

KD1 PCA Onderwijskundig
beleid

Oriëntatie nieuwe methode begrijpend lezen. klein

KD2 PCA Organisatiebeleid Werken aan profilering, marketing en pr. klein

KD3 PCA Onderwijskundig
beleid

De leraar zorgt voor een heldere uitleg van de leerstof klein

KD4 PCA Onderwijskundig
beleid

De leraren oefenen met de leerlingen de ontwikkeling van sociale competenties klein

KD5 PCA Onderwijskundig
beleid

De leraren zorgen ervoor, dat het niveau van hun lessen past bij het beoogde eindniveau van de leerlingen klein

KD6 PCA Onderwijskundig
beleid

De school zoekt naar mogelijke verklaringen van stagnatie van de ontwikkeling van (een groep) leerlingen klein

KD7 PCA Organisatiebeleid Bij tussentijds vertrek informeert de school de ouders en de vervolgschool over de ontwikkeling van de
leerlingen

klein
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Uitwerking GD1: Het aanbod wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften die
kenmerkend zijn voor de leerlingenpopulatie

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
actief

Thema PCA Onderwijskundig beleid

Resultaatgebied Onderwijs

Huidige situatie + aanleiding Op de Aremberg is een grote diversiteit in de
leerlingpopulatie. Er zijn de nodige NT2 leerlingen. Hiervoor
dient een passend onderwijsaanbod samengesteld te
worden. Dit ook in combinatie met ondersteuning van de
gemeente die hier inmiddels een werkgroep voor heeft
ingericht.

Gewenste situatie (doel) Kinderen van buitenlandse komaf worden in de juiste
leeftijdsgroep geplaatst, optimaal begeleid en krijgen
aanbod op maat. Er is lesmateriaal aanwezig dat aansluit
bij hun kennen en kunnen.

Activiteiten (hoe) -NT2: er zal onderzocht worden of er schoolspecifiek
interventies nodig zijn, of dat het op een grotere schaal
opgepakt kan worden. De gemeente leidt dit proces. 
1 School onderzoekt lesmateriaal, werkgroep (Marleen,
Elles, Dorien) 
2 Lesmateriaal wordt geprobeerd. 
3 Er vind een presentatie aan het team plaats. 
4 Er wordt een keuze gemaakt en de implementatie start. 
5 Een onderdeel van de implementatie is de werkwijze en
afstemming tussen groepsleerkracht en taalcoach. Een
speerpunt hierbij is meer verbinding tussen wat in de klas
gebeurt en wat de taalcoach doet.

Consequenties organisatie Betrokkenheid bij werkgroep gemeente blijven houden door
directie, intern begeleider en taalcoach.

Consequenties scholing Geen

Betrokkenen (wie) team/ werkgroep

Plan periode jul 2020, aug 2020, sep 2020, okt 2020, nov 2020, dec
2020, jan 2021, feb 2021, mar 2021, apr 2021, mei 2021 en
jun 2021
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Eigenaar (wie) Directie

Kosten (hoeveel) 1000,-

Meetbaar resultaat Er is onderwijs op maat middels een plan voor elke NT2
leerling.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Evaluatie met onderwijskundig medewerker/ gemeente/
directie en IB. dec 2021.

Borging (hoe) In handboek onderwijsafspraken, terugkerend cyclisch
proces.
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Uitwerking GD2: Het aanbod bereidt de leerlingen voor op het aanbod bij de start
van het vervolgonderwijs

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
actief

Thema PCA Onderwijskundig beleid

Resultaatgebied Onderwijs

Huidige situatie + aanleiding In het VO wordt er een groter beroep gedaan op het
zelfstandig werken, het ontdekkend leren. Op de Aremberg
is er noodzaak om onderzoekend en ontdekkend leren
meer vorm te geven (w&t). Op de Aremberg heeft het de
voorkeur om doelen te integreren waar het kan. Binnen de
zaakvakken willen wij ook verkennen of wij in kunnen zetten
op talentontwikkeling van kinderen.

Gewenste situatie (doel) Op de Aremberg wordt er in de bovenbouw, door gebruik te
maken van de zaakvakken (Naut/ Meander/ Brandaan),
invulling gegeven aan het zelfstandig, onderzoekend en
ontdekkend leren middels projecten.

Activiteiten (hoe) 1 Instellen werkgroep: Marleen en Evelien, deze stelt een
actieplan op. 
2 Integrale doelen bepalen mbt W & T, zelfstandig leren en
talentontwikkeling 
3 Presentatie in het team 
4 Projectweek voorbereiden 
5 Projectweek uitvoeren 
6 Evaluatie en bijstellen plan

Consequenties organisatie Instellen werkgroep 
6 bijeenkomsten werkgroep 
3 keer deel teamvergadering

Consequenties scholing Geen

Betrokkenen (wie) werkgroep en team

Plan periode sep 2020, okt 2020, nov 2020, dec 2020, jan 2021, feb
2021, mar 2021, apr 2021, mei 2021 en jun 2021

Eigenaar (wie) Werkgroep

Kosten (hoeveel) Geen
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Meetbaar resultaat Projectweken worden succesvol uitgevoerd.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Juni, door team en werkgroep

Borging (hoe) Handboek onderwijsafspraken

OBS Aremberg
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Uitwerking GD3: De leraren stemmen de opdrachten af op de behoeften van de
groep en individuele leerlingen

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
actief

Thema PCA Onderwijskundig beleid

Resultaatgebied Onderwijs

Huidige situatie + aanleiding Op de Aremberg is een audit geweest. Daaruit is gebleken
dat de laatste stap; concrete verwerking in handelen n.a.v.
analyse cito onvoldoende uitgewerkt is.

Gewenste situatie (doel) Het is belangrijk om goed te differentiëren in niveau van
instructie. Dit om er voor te zorgen dat alle leerlingen de
instructie aangeboden krijgen die past bij hun niveau. Alle
leerkrachten stemmen het onderwijs af op basis van de
ontwikkelbehoefte van de leerling, lettend op de koppeling
met methode resultaten en niet-methode resultaten. Dit
dient uitgewerkt te worden in concrete planningen. 
Ook merken we dat de huidige populatie leerlingen nog wel
mee kan komen met de methodelessen en
methodetoetsen, maar dat de vertaalslag naar
onafhankelijke toetsen niet gemaakt wordt. Het deel van
onze populatie die dat aangaat wordt steeds groter. In
relatie tot deze differentiatie staat het zelfstandig werken.
Door instructies anders te organiseren willen we er aan
bijdragen dat leerlingen meer zelfstandig kunnen werken,
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Activiteiten (hoe) 1 Oriëntatie op scholing en begeleiding; dit wordt gedaan
door onderwijskundig medewerker Op Kop, IB, directie 
2 Afstemmen inhoud van het traject/ concretiseren van
wensen en noodzakelijkheden. 
-er is een verschil waarneembaar tussen methode- en cito-
resultaten. Wat is de reden? 
-er is behoefte aan een instrument voor de analyse van
niet-methodetoetsen. 
-er is behoefte in duidelijkheid welke niet-methodetoetsen
passend zijn voor onze school/ populatie. 
-er is behoefte om aan een instrument waarin leerkrachten
concrete acties op basis van niet-methodetoetsen in de tijd
kunnen wegzetten. 
-er is behoefte om sturing te geven aan het eenduidig
didactisch handelen. 
-er is behoefte om aandacht te besteden aan de reflectie op
het didactisch handelen i.r.t. de analyse. 
3 Start traject van scholing en begeleiding; volledig team. 
Drie bijeenkomsten en tussentijds begeleiding

Consequenties organisatie Bewaking voortgang door kwaliteitsteam (tc/rc/ib/dir/lc)

Consequenties scholing 3 studiedagen en tussentijdse contactmomenten per groep.

Betrokkenen (wie) team en ijsselgroep

Plan periode aug 2020, sep 2020, okt 2020, nov 2020, dec 2020, jan
2021, feb 2021, mar 2021, apr 2021, mei 2021, jun 2021 en
jul 2021

Eigenaar (wie) directie

Kosten (hoeveel) 7250,- scholing IJsselgroep

Meetbaar resultaat Duidelijke analyses waarop handelen lkr in de klas terug
zien is. 
Gebruik eenduidige formats.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Kwaliteitsteam en IJsselgroep, eventueel audit in juni 2021

Borging (hoe) Handboek onderwijsafspraken
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Uitwerking GD4: De school realiseert een doorgaande leerlijn (voorschoolse
voorziening – school)

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
actief

Thema PCA Organisatiebeleid

Resultaatgebied Onderwijs

Huidige situatie + aanleiding Op de Aremberg wordt al jaren gewerkt aan de vorming van
een IKC. Naast dat het inhoud krijgt op samenwerking
aangaande activiteiten dient er ook overleg/ afstemming te
komen aangaande visie.

Gewenste situatie (doel) Met de peuters en kleuters is er een gedeelde visie
aangaande ontwikkeling, omgang met en begeleiding van
kinderen die eenduidig is voor medewerker, kind en ouder.

Activiteiten (hoe) 1. Actieplan opstellen en oriëntatie op pedagogische visie 
2. Kiezen een visie door betrokken medewerkers 
3. Afstemming van visie met management van de SKZ en
management school 
4. Presentatie van de visie in de teams 
5. Uitwerking van de visie naar het dagelijks handelen.

Consequenties organisatie Instellen werkgroep (IKC en werkgroep peuter-kleuter) 
Vier bijeenkomsten 
Vast onderdeel teamvergadering

Consequenties scholing Geen

Betrokkenen (wie) bestuur en directie school en mt en bestuur opvang / psz.

Plan periode aug 2020, sep 2020, okt 2020, nov 2020, dec 2020, jan
2021, feb 2021, mar 2021, apr 2021, mei 2021, jun 2021 en
jul 2021

Eigenaar (wie) Directie school en SKZ

Kosten (hoeveel) -

Meetbaar resultaat Gedeeld visiedocument

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Juni 2021 door team SKZ en team school

Borging (hoe) Handboek Onderwijsafspraken
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Uitwerking GD5: Het team werkt aan de voortdurende verbetering van de eigen
professionaliteit

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
actief

Thema PCA Kwaliteitszorg

Resultaatgebied Onderwijs

Huidige situatie + aanleiding Op de Aremberg wordt er onvoldoende ontwikkelingsgericht
gewerkt. Vanuit de huidige gesprekkencyclus wordt er te
weinig gesproken over het vak (manschap) leerkracht i.r.t.
het uitvoeren van het werk. Tevens geeft de huidige wijze
van gesprekkencyclus onvoldoende impuls om
ontwikkelingsgericht te werken aan verbreding/ verdieping
van kennis en handelen.

Gewenste situatie (doel) Op de Aremberg zijn medewerkers zich bewust van hun
kwaliteiten en talenten, ze hebben inzicht in hun verder te
ontwikkelen sterke kanten en kunnen reflecteren op hun
manier van werken en wat daarvan de opbrengsten zijn.

Activiteiten (hoe) 1 Middels een scholing gericht op de analyse van
opbrengsten en het opstellen van handelingsadviezen zal
er meer bewustwording worden gecreëerd voor benodigde
differentiatie en het bijpassende handelen. 
2 Door (teambreed) meer aandacht te besteden aan het
handelen tijdens het bespreken van de opbrengsten zal er
meer openheid ontstaan waardoor het ook eenvoudiger
wordt om successen te delen en leervragen te stellen 
3 Door het invoeren van een nieuw soort gesprekkencyclus;
- zal de cluster-directeur zich meer coachend opstellen. -
zal de medewerker ook in gesprek gaan met collega's over
het professioneel handelen door bijvoorbeeld gebruik te
maken van 360 graden feedbackformulieren. 
Dit hangt samen met GD3.

Consequenties organisatie Gesprekkencyclus conform nieuwe afspraken inplannen. 
Studiedagen n.a.v. vernieuwde manier van werken analyse
opbrengsten

Consequenties scholing 1 Begeleiding en scholing door IJsselgroep

Betrokkenen (wie) team, onderwijskundig medewerker en medewerker hrm

OBS Aremberg
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Plan periode sep 2020, okt 2020, nov 2020, dec 2020, jan 2021, feb
2021, mar 2021, apr 2021 en jun 2021

Eigenaar (wie) Directie

Kosten (hoeveel) 7250

Meetbaar resultaat Nieuwe gesprekkencyclus 
Nieuw format analyse cito, nieuwe werkwijze analyse

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Team en directie tijdens vergaderingen

Borging (hoe) Handboek onderwijsafspraken

OBS Aremberg
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Uitwerking KD1: Oriëntatie nieuwe methode begrijpend lezen. Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Thema PCA Onderwijskundig beleid

Resultaatgebied Onderwijs

Gewenste situatie (doel) Op de Aremberg wordt in 2020-2021 een onderzoek
uitgevoerd naar een nieuwe passende methode voor
begrijpend lezen. Deze methode is passend bij de populatie
en de visie op het onderwijs.

Activiteiten (hoe) 1 Samenstellen werkgroep 
2 Kaders vaststellen samen met wensen tbv de nieuwe
methode. 
3 Presentatie aan team van mogelijkheden 
4 Experimenteren via zichtzending. 
5 Evalueren en begroten.

Betrokkenen (wie) taalcoördinator

Plan periode jul 2020, aug 2020, sep 2020, okt 2020, dec 2020 en jan
2021

Eigenaar (wie) Taalcoördinator

Kosten (hoeveel) 8000,-

Uitwerking KD2: Werken aan profilering, marketing en pr. Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Thema PCA Organisatiebeleid

Resultaatgebied Organisatieontwikkeling

Gewenste situatie (doel) Op de Aremberg werken we continu aan onze
herkenbaarheid bij interne en externe communicatie. Op de
Aremberg beschikken we over een communicatieplan.

Activiteiten (hoe) -Samenstellen werkgroep; medewerker, ouder en MT. 
-Opstellen actieplan

Betrokkenen (wie) patrick ploeger en mt en afvaardiging ouders

Plan periode okt 2020, nov 2020, dec 2020, jan 2021, feb 2021 en mar
2021

OBS Aremberg
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Uitwerking KD3: De leraar zorgt voor een heldere uitleg van de leerstof Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Thema PCA Onderwijskundig beleid

Resultaatgebied Onderwijs

Gewenste situatie (doel) Een doorgaande lijn in benadering en instructie is wenselijk
gezien de leerlingpopulatie. Er is veel (onderwijs-) zorg. De
leerkrachten geven daar waar mogelijk op dezelfde wijze
instructie. EDI is de basis voor het aanleren van nieuwe
vaardigheden/ doelen. Daarnaast differentiëren de
leerkrachten op basis van onderwijs- en instructiebehoefte.

Activiteiten (hoe) -Werkgroep instellen, opstellen actieplan (Dorien en
Marleen) 
-Vast onderdeel op de agenda 
-Scholing

Betrokkenen (wie) team en edi werkgroep

Plan periode sep 2020, okt 2020, nov 2020 en dec 2020

Eigenaar (wie) Directie en werkgroep

Kosten (hoeveel) 2000,-

OBS Aremberg
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Uitwerking KD4: De leraren oefenen met de leerlingen de ontwikkeling van sociale
competenties

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
actief

Thema PCA Onderwijskundig beleid

Resultaatgebied Onderwijs

Gewenste situatie (doel) Op de Aremberg wordt nog meer de koppeling gelegd
tussen het scoren van de sociaal emotionele resultaten, de
afstemming met de lessen KiVa en Hallo Wereld. Er onstaat
een groter integraal geheel.

Activiteiten (hoe) -Aan het begin op basis van analyse Zien! de thema's voor
Hallo Wereld vaststellen in combinatie met KiVa. 
-De sociaal emotionele resultaten meer aandacht schenken
ten tijde van de groepsbespreking. Concrete
vervolgstappen m.b.t. het handelen van leerkrachten
vaststellen. Dit loopt ook samen met GD3.

Betrokkenen (wie) kiva-team, collega's hallo wereld en team

Plan periode jul 2020

Eigenaar (wie) Directie

Kosten (hoeveel) -

Uitwerking KD5: De leraren zorgen ervoor, dat het niveau van hun lessen past bij
het beoogde eindniveau van de leerlingen

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
actief

Thema PCA Onderwijskundig beleid

Resultaatgebied Zie: de leraren stemmen hun instructie af op de boefte van
de groep en individuele leerling.

Betrokkenen (wie) alle teamleden

Plan periode

OBS Aremberg
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Uitwerking KD6: De school zoekt naar mogelijke verklaringen van stagnatie van de
ontwikkeling van (een groep) leerlingen

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
niet meer van toepassing

Thema PCA Onderwijskundig beleid

Gewenste situatie (doel) Zie: de leraren stemmen de instructie af op de behoefte van
de groep en de individuele leerling

Plan periode

Uitwerking KD7: Bij tussentijds vertrek informeert de school de ouders en de
vervolgschool over de ontwikkeling van de leerlingen

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
niet meer van toepassing

Thema PCA Organisatiebeleid

Betrokkenen (wie) directie/ ib/ leerkrachten.

Plan periode
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Te volgen scholing Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Aanbieder Kosten

Toetsen, analyseren en handelen Team 3 momenten ijsselgroep 4000,-

Geplande zelfevaluaties Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten

Afname Quickscan Directie 01-10-2020 Geen

Afname Quickscan Directie 01-04-2021 Geen
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