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Voorwoord 
 

 

Voor u ligt het jaarverslag 2020-2021 van St. Theresiaschool.  
Het jaarverslag blikt terug op het voorgaande schooljaar en heeft twee doelen:  

- het informeren van geïnteresseerden en  
- verantwoording afleggen over de wijze waarop de doelen behaald zijn. 

 
Voor het begin van een schooljaar wordt met het team en de MR afgesproken  
aan welke doelen gewerkt gaat worden. Die plannen worden in een jaarplan  
gezet, dat aan het einde van het schooljaar geëvalueerd wordt.  
 
De beschrijving van die evaluatiepunten met de gebeurtenissen en cijfers van dat jaar  
komen tezamen in een jaarverslag. Dit verslag gaat over het schooljaar  
2020-2021. 
 
Het jaarverslag wordt aangeboden aan ouders en belangrijke contacten van  
de school, Stichting Primenius en de onderwijsinspectie.  
 
De inhoud van het verslag is voor uitgave besproken met het team en met  
de Medezeggenschapsraad. 
 
Terugblikkend kunnen we niet om corona heen het afgelopen jaar. De crisis en 
scholensluiting zorgden ervoor dat we met ons team moesten schakelen naar wat wél 
mogelijk was. Gelukkig zijn we daar goed in geslaagd.   
 
Wij wensen u veel leesplezier toe. Natuurlijk kunt u altijd bij ons terecht voor vragen of 
opmerkingen. Heeft u aanbevelingen voor het volgend jaarverslag dan horen we dat ook 
graag.  
 
 
Namens het team van St. Theresiaschool 
 
Anneke Voss-Abelen 
Directeur St. Theresiaschool 
 
Barger-Compascuum, september 2021 
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Analyse eindtoets schoolverlaters 
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Onderbouwing projecten schooljaarplan 2021-2022  
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Evaluatie projecten 

Ontwikkelen 
Onderwijs  |  Didactisch handelen 

In 2023 worden ons pedagogisch klimaat en ons didactisch handelen 

binnen ons eigen kwaliteitszorgsysteem met een goed beoordeeld. 

Aanleiding voor dit project 
Pedagogisch handelen 
De afgelopen jaren hebben we sterk ingezet op het pedagogisch klimaat en het didactisch handelen. 
Maar de basis staat nog niet stevig. 
De kinderen komen op school met een diversiteit aan omgangsnormen. We zien in de school dat 
kinderen vaak primair reageren. We hebben het afgelopen jaar ervaren dat als we als team het 
individuele kind zien dat we veel kinderen positief kunnen begeleiden. Ook is het gebleken dat we 
proberen om de kinderen op eenzelfde wijze aan te spreken maar dat dit nog niet altijd goed lukt. 
 
Didactisch handelen 
Sinds we meer inzetten op het ontwikkelen van het gepersonaliseerd leren op onze school, zien we 
regelmatig dat leerkrachten op onze school nog niet voldoende gewend zijn om te gaan met de 
leerlijnen en leerdoelen. Ook vinden enkele leerkrachten het nog moeilijk om de didactiek aan te 
passen aan het individuele kind met zijn/haar eigen onderwijsbehoefte. Het loslaten van een 
methode vergt voor enkele leerkrachten ook nog meer tijd. 
 
Tijdsplanning 

augustus Startvergadering: Co-teaching en inrichting van de lokalen Team 

 Tijdens de startvergadering hebben we samen met Hanneke Oosting 
(onderwijsbegeleider) afgesproken hoe we ons didactisch handelen neerzetten. 
We gaan o.a. inzetten op co-teaching. 
Dit kan erg mooi in groep 4-5, 6-7 en 7-8. 
Op bepaalde dagen zijn er twee leerkrachten beschikbaar voor een groep. 
Het is de bedoeling dat de instructie op verschillende momenten door verschillende 
leerkrachten gedaan wordt. De andere leerkracht begeleidt dan de overige leerlingen. 
De leerkrachten zien dit als een positieve uitdaging.  
Het is van groot belang dat er goed en inhoudelijk gecommuniceerd wordt door de 
leerkrachten. 
 
De instructies bevatten alle aspecten van het Edi-model. 
 
Voor het pedagogisch handelen zetten we o.a. de Vreedzame School in. 
We hebben hier de afgelopen jaren begeleiding van gehad Saskia van den Bos, zij heeft 
ons tijdens de startvergadering weer een opfriscursus gegeven. 
 
Over twee maanden bekijken we hoe het didactisch en pedagogisch verloopt. 
In de tussentijd bespreken we tijdens de teammomenten steeds hoe het gaat. 
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oktober Bijeenkomst de Vreedzame School Team 

 Vanwege Corona en burn-out gerelateerde klachten zijn er twee leerkrachten langere 
tijd afwezig. 
Het vinden van invallers is erg lastig. 
Dit zorgt voor veel onrust in de school en dit zorgt er weer voor dat we veel tijd en 
energie moeten steken in het pedagogisch klimaat. 
 
Het didactisch handelen komt jammer genoeg een beetje op de achtergrond. 
We moeten er voor zorgen dat de rust weer terugkeert in de school. 
Dit doen we o.a. door erg actief te zoeken naar goede vervangers. 
 
Het co-teachen komt door het tekort aan leerkrachten in de verdrukking. 
We hopen dit binnenkort weer op te pakken. 

  
maart Tussenevaluatie gebruik EDI-instructiemodel en de principes van de 

Vreedzame school  
Team 

 De lessen van de Vreedzame school worden in alle groepen toegepast. 
 
Het EDI-instructiemodel wordt nog niet door alle leerkrachten standaard toegepast. We 
blijven hier als team de komende periode veel aandacht aan schenken. 

  
juni Eindevaluatie EDI-instructiemodel en principes de Vreedzame School Team 

 Pedagogisch klimaat: 
De principes en de lessen van de Vreedzame school worden nog steeds toegepast. Het is 
echter wel erg belangrijk dat de nieuwe leerkrachten volgend jaar geschoold worden in 
de werkwijze van de Vreedzame School. 
 
Ook is het belangrijk dat het klassenmanagement binnen de gehele school goed 
neergezet wordt. Hier worden de eerste week van de zomervakantie duidelijke 
afspraken over gemaakt. 
 
Didactisch handelen: 
Het didactisch handelen is de afgelopen maanden veelvuldig besproken. Dit blijft het 
komende schooljaar een punt van aandacht. 
De intern begeleider en de directeur gaan komend schooljaar iedere week een 
klassenbezoek afleggen. 
Hierdoor krijgen we met elkaar goed zicht op het didactisch handelen en krijgen we een 
doorgaande lijn in de gehele school. 

  
 
 
Meetbare resultaten 
Pedagogisch handelen: 
De meeste problemen worden preventief opgelost 
Er zijn minder conflicten onder schooltijd 
Er heerst rust in de school en de kinderen/ouders/het team voelen zich veilig. 
Er is een groei te zien bij minimaal 3 van de onderstaande aspecten bij minimaal 60% van de 
kinderen: 
Sociaal initiatief, Sociale flexibiliteit, Sociale autonomie, Impulsbeheersing, Inlevingsvermogen 
Deze aspecten worden in kaart gebracht door het gebruik van het Leerlingvolgsysteem ZIEN. 
 
Didactisch handelen: 
De instructie en de verwerking voor in ieder geval rekenen en taal zal groepsdoorbrekend 
plaatsvinden aan het eind van het schooljaar 
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Er zijn verschillende niveaugroepen per vak en/of onderdeel 
De instructies zijn kort en bondig (maximaal 15 minuten per vak) 
Minimaal 80% van de leerlingen laat een mooie groei zien in zijn vaardigheidsgrafiek 
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
Pedagogisch handelen: 
De meeste problemen worden preventief opgelost 
Hier is wel een mooie stap in gezet. Volgend schooljaar gaan we dit nog verder uitbouwen. 
 
Er zijn minder conflicten onder schooltijd 
Tijdens de lessen zijn er nagenoeg geen conflicten meer. De meeste conflicten vinden plaats tijdens 
het vrij spel op het plein. De teamleden treden steeds vaker preventief op zodat het aantal conflicten 
ook gelukkig daalt. 
Steeds meer ouders stimuleren hun kind(eren) om de werkwijze van de Vreedzame School toe te 
passen. Dat werpt 
op positieve wijze zijn vruchten langzamerhand af. 
 
Er heerst rust in de school en de kinderen/ouders/het team voelen zich veilig. 
Na een tumultueuze start dit schooljaar (veel invallers) is de rust sinds februari wedergekeerd in de 
school.  
Dit zorgt ervoor dat er meer rust heerst in de school. Veel kinderen voelen zich hierdoor ook prettiger 
op school. 
Volgend schooljaar blijft dit zeker een punt van aandacht. 
 
Didactisch handelen: 
De instructie en de verwerking voor in ieder geval rekenen en taal zal op het niveau van de 
individuele leerling plaatsvinden aan het eind van het schooljaar 
Door de "bubbels" was het dit schooljaar niet mogelijk om groepsdoorbrekend te werken. We hebben 
in de groepen zoveel mogelijk alle niveau's aangeboden. Gezien het grote aantal nieuwe leerkrachten 
in het komende schooljaar, de veiligheid m.b.t. Corona én de Gouden Weken hebben we besloten dat 
we het komende schooljaar te starten met het verzorgen van instructie op maat in de groep/klas. Dit 
doen we in ieder geval tot aan de herfstvakantie. 
 
Er zijn verschillende niveaugroepen per vak en/of onderdeel 
Er zijn verschillende niveaugroepen per vak. Maar hier kan nog veel meer op ingespeeld worden. Dit 
pakken we volgend schooljaar verder op. 
 
De instructies zijn kort en bondig (maximaal 15 minuten per vak) 
Er worden nu nog te weinig korte en bondige instructies gegeven. De leerlingen moeten nog meer 
betrokken worden zodat ze actief deelnemen aan de instructies. 
 
Minimaal 80% van de leerlingen laat een mooie groei zien in zijn vaardigheidsgrafiek 
Ongeveer 60% van de leerlingen laat een mooie groei zien in zijn vaardigheidsgrafiek bij technisch 
lezen, begrijpend lezen en rekenen. Bij spelling laat meer dan 80% een mooie groei zien. 
Dit komt mede door de consequente en schoolbrede aanpak bij het vak spelling. Deze schoolbrede 
aanpak gaan we volgend schooljaar doorzetten bij de andere vakken. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Pedagogisch handelen: 
Alle leerkrachten en leerlingen spreken dezelfde taal 
De leerlingmediatoren worden weer ingezet. 
In juli 2021 zijn er grote stappen gezet m.b.t. het pedagogisch klimaat. We kijken naar het individuele 
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kind en voeren kindgesprekken waarbij we als doel hebben om te achterhalen waarop een kind 
reageert zoals hij/zij reageert én waarin we met het kind samen bespreken wat het kind nodig heeft 
om zo goed mogelijk te functioneren. 
Aan het eind van het schooljaar laat leerlingvolgsysteem Zien een mooie groei zien in het sociaal-
emotioneel welzijn bij minimaal 60% van de leerlingen. 
 
Didactisch handelen: 
We willen een doorgaande lijn ontwikkelen binnen de school m.b.t. didactisch handelen. 
Wat mogen we in welk leerjaar verwachten van de leerlingen, hoe bieden we dit aan en hoe wordt 
dit geborgd. We gaan de leerlijnen en leerdoelen centraal stellen. 
Het aanbod begint al bij de kleuters zodat er een doorgaande lijn ontstaat binnen de school waarin 
we een opbouw zien in de samenwerking tussen de leerlingen, omgaan met vrijheid en 
zelfstandigheid. 
Instructie gebeurt kort en bondig en in niveaugroepen. 
Deze niveaugroepen kunnen per onderdeel verschillen. 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
Pedagogisch handelen: 
Alle leerkrachten en leerlingen spreken dezelfde taal 
Door de vele invalleerkrachten spreken niet alle leerkrachten en leerlingen dezelfde taal. Wel is er 
vanaf februari 2021 meer rust in de school omdat alle leerkrachten wel steeds meer dezelfde normen 
en waarden hanteren. Volgend schooljaar zorgen we ervoor dat de nieuwe leerkrachten allemaal 
dezelfde taal spreken en dat ook uitdragen naar de leerlingen en ouders. 
 
De leerlingmediatoren worden weer ingezet. 
In verband met de Coronamaatregelen was het jammer genoeg niet mogelijk om de 
leerlingmediatoren dit schooljaar in te zetten. Dit willen we komend schooljaar wel weer gaan doen. 
 
In juli 2021 zijn er grote stappen gezet m.b.t. het pedagogisch klimaat. We kijken naar het individuele 
kind en voeren kindgesprekken waarbij we als doel hebben om te achterhalen waarop een kind 
reageert zoals hij/zij reageert én waarin we met het kind samen bespreken wat het kind nodig heeft 
om zo goed mogelijk te functioneren. 
Enkele leerkrachten kijken al goed naar de onderwijsbehoeften van het individuele kind en passen 
daar hun aanbod ook op aan. Dat zorgt ervoor dat de kinderen bij deze leerkrachten beter weten wat 
er van hen verwacht wordt. We weten steeds beter waarom kinderen reageren zoals ze reageren en 
bespreken steeds vaker met het kind wat het nodig heeft om beter te functioneren. Dit gaan we 
volgend schooljaar schoolbreed en met het nieuwe team verder doorzetten. 
 
Didactisch handelen: 
We willen een doorgaande lijn ontwikkelen binnen de school m.b.t. didactisch handelen. 
De doorgaande lijn m.b.t. het didactisch handelen is ingezet. We hebben hier echter nog maar kleine 
stapjes kunnen zetten mede door het feit dat we vooral het eerste half jaar met veel invalleerkrachten 
hebben gewerkt. Het team dat volgend schooljaar bij ons werkt wil dit heel graag verder uitbouwen. 
We gaan daarom voor aanvang van het nieuwe schooljaar al met het nieuwe team samen de 
vervolgstappen uitzetten. 
 
Wat mogen we in welk leerjaar verwachten van de leerlingen, hoe bieden we dit aan en hoe wordt 
dit geborgd. We gaan de leerlijnen en leerdoelen centraal stellen. 
We hebben de leerlijnen en de leerdoelen dit schooljaar centraal gesteld, dit hebben we gedaan aan 
de hand van de leerdoelen uit Staal en Gynzy. Hierdoor zijn alle leerdoelen per leerjaar goed aan bod 
gekomen. Dit heeft ervoor gezorgd dat er in 3 van de vijf klassen meer duidelijkheid bij de kinderen is 
gekomen wat ze leren en waarom ze het leren. Dit is een eerste stap in het proces. 
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Volgend schooljaar gaan we de leerlijn leren leren verder uitwerken en vormgeven in ons dagelijks 
handelen.  
 
Het aanbod begint al bij de kleuters zodat er een doorgaande lijn ontstaat binnen de school waarin 
we een opbouw zien in de samenwerking tussen de leerlingen, omgaan met vrijheid en 
zelfstandigheid. 
Instructie gebeurt kort en bondig en in niveaugroepen. 
Deze niveaugroepen kunnen per onderdeel verschillen. 
We zijn de laatste maanden van dit schooljaar begonnen met het schrijven van de nieuwe visie en de 
kwaliteitskaarten. 
Dit trekken we door naar het komende schooljaar. We starten dan met een nagenoeg nieuw team en 
daarom is het goed om de visie en de kwaliteitskaarten samen goed neer te zetten. De genoemde 
punten worden in de visie en de kwaliteitskaarten meegenomen. 
 
Tijdens de audit die dit schooljaar is afgenomen is hetzelfde geconstateerd als een aantal teamleden, 
MIB-er en directie ook had geconstateerd. Het pedagogisch klimaat is de afgelopen jaren verbeterd 
en is nu (ruim) voldoende, maar het didactisch handelen moet nog meer op één lijn komen binnen de 
gehele school. De schoolafspraken moeten door iedereen toegepast worden. 
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Ontwikkelen 
Onderwijs  |  Gepersonaliseerd leren 

In 2023 bieden wij als school gepersonaliseerd leren aan in minimaal 

fase 4 maar ons doel is fase 5 (zoals beschreven in de notitie 

‘Gepersonaliseerd Leren’); 

Aanleiding voor dit project 
Wij werken in ons onderwijs vanuit de visie op gepersonaliseerd leren. Bij ons betekent dat dat 
leerlingen meer eigenaarschap over hun leerproces krijgen. Dit gebeurt door elk kind op zijn eigen 
niveau en in eigen tempo de leerstof te laten doorlopen. 
 
Tijdsplanning 

oktober Tussenevaluatie instructiemodel Team 

 In onze school is het behoorlijk divers qua fase van gepersonaliseerd werken. 
Enkele leerkrachten zitten grotendeels in fase 2, anderen in fase 3 en een paar 
leerkrachten laten ook al aspecten van fase 4 zien tijdens bepaalde lessen. 
 
We willen als team graag fase 2 tijdens de gehele dag en bij alle lessen zien. We hebben 
gekeken wat daarvoor nodig is. 
Onderwijskundig begeleidster Hanneke Oosting heeft samen met de schoolleider in de 
klassen geobserveerd en de leerkrachten tips gegeven. Deze tips zijn verwerkt in de 
onderstaande items. 
 
 
We gaan de komende weken werken aan onderstaande items: 
Taken hebben een grotere omvang. Er is sprake van een dag- of weektaak waarin kinderen 
een aantal taken zelf kunnen inplannen. Naast vaste, verplichte instructiemomenten zijn 
er momenten van zelfstandig verwerken en zelfstandig werken. 
De leerlingen moeten de komende weken de mogelijkheid krijgen om zelf te bepalen wat 
zij maken tijdens het zelfstandig werken. 
 
 
Feedback vindt plaats door de leerkracht zowel tijdens als na afloop van het werk en is 
gericht op taak/product en proces/aanpak. Kinderen worden incidenteel betrokken bij 
reflectie op hun werk. Er vinden incidenteel leergesprekken plaats. 
Vooral de reflectie op het werk moet de komende weken beter neergezet worden. 
 
Kind bepaalt: · wanneer · volgorde Er is sprake van enig eigenaarschap bij kinderen. Dit 
gaan we de komende weken verder uitbouwen. 
 
De schoolleider (en ib-er) doet regelmatig klassenbezoeken en voert gesprekken met 
teamleden om te controleren, begeleiden en stimuleren. Collegiale visitatie wordt 
georganiseerd door de schoolleider. Daar wordt echter op dit moment nog geen gebruik 
van gemaakt. Dit komt mede doordat er enkele leerkrachten zijn uitgevallen en omdat er 
geen vervangers beschikbaar zijn. 
De klassenbezoeken door de schoolleider moeten ingepland worden. De schoolleider 
komt nu ad-hoc in de klassen. Daardoor vindt er te weinig structurele terugkoppeling 
plaats. 
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februari Tussenevaluatie instructiemodel Team 

 De instructies worden op onze school zeer divers gegeven. 
Er zit nog geen doorgaande lijn in. 
 
Daarom tijdens teamvergadering besloten dat we het EDI-Model gaan volgen om zo een 
doorgaande lijn in de gehele school te creëren. 
Het model is op A3-formaat aan iedere leerkracht meegegeven zodat zij dit goed zichtbaar 
in de klas kunnen hangen en de stappen goed kunnen toepassen. 
 
In maart 2021 beginnen Linda (MIB-er) en Anneke (directie) met het meekijken tijdens de 
instructielessen. 
Zij zullen na het bekijken van de instructieles samen met de leerkracht de instructieles 
doornemen en bespreken of alle stappen goed zijn doorlopen. 

  
maart Fase 2 gepersonaliseerd leren evalueren Directie 

 We gaan de komende weken werken aan onderstaande items: 
Taken hebben een grotere omvang. Er is sprake van een dag- of weektaak waarin kinderen 
een aantal taken zelf kunnen inplannen. Naast vaste, verplichte instructiemomenten zijn 
er momenten van zelfstandig verwerken en zelfstandig werken. 
De leerlingen hebben nog te weinig de mogelijkheid gekregen om zelf te bepalen wat zij 
maken tijdens het zelfstandig werken. Dit wordt ook gecommuniceerd met de 
leerkrachten. 
 
 
Feedback vindt plaats door de leerkracht zowel tijdens als na afloop van het werk en is 
gericht op taak/product en proces/aanpak. Kinderen worden incidenteel betrokken bij 
reflectie op hun werk. Er vinden incidenteel leergesprekken plaats. 
De reflectie op het gemaakte werk kan nog meer gericht plaatsvinden op taak/product 
en op proces/aanpak. 
 
Kind bepaalt: · wanneer · volgorde Er is sprake van enig eigenaarschap bij kinderen. Dit 
moeten we de komende weken nog verder uitbouwen. 
 
De schoolleider (en ib-er) doet regelmatig klassenbezoeken en voert gesprekken met 
teamleden om te controleren, begeleiden en stimuleren. Collegiale visitatie wordt 
georganiseerd door de schoolleider. 
De teamleden kunnen zich vanaf 18 maart inschrijven voor het meekijken tijdens de 
instructielessen door MIB-er en directie. Vanaf 21 maart gaan de observaties van start.  

  
juni Eindevaluatie gebruik instructiemodel Team 

 De wijze van instructiegeven is schoolbreed besproken. 
We komen hier steeds meer op 1 lijn. 
Door de vele wisselingen in het team wordt dit nog niet standaard in alle groepen 
toegepast. 
Hier hebben we nog stappen in te zetten. 
 
We zitten op dit moment veelal nog in fase 2 van het gepersonaliseerd leren. 
Daarvoor zijn verschillende redenen te noemen: 
* Veel thuisonderwijs i.v.m. Coronamaatregelen 
* veel wisselingen in het team i.v.m. uitval leerkrachten 
 
We borgen fase 2 en gaan volgend schooljaar hard aan de slag om fase 2 te behouden en 
verder door te groeien naar minimaal fase 3. 

  



St. Theresiaschool Schooljaarverslag 2020 - 2021 17 

juli Eindevaluatie fase 2 en benoemen stappen fase 3 voor volgend 
schooljaar 

Directie 

 Eindevaluatie gepersonaliseerd leren: 
 
Fase 2: 
Leerstof/verwerking 
Instructie/zelfstandige verwerking 
Feedback/reflectie 
Rol van de leerkracht 
Rol van de leerling 
Leeromgeving 
Leiderschap 
 
Fase 3: 
Lesmateriaal/rol ICT 
Meten voortgang 
Rol van de leerkracht 
Rol van de ouders/omgeving 
 
 
Fase 4: 
Doelen/leerlijn 
 
Bij alle onderdelen geldt wel dat het op dit moment erg van de leerkracht afhangt in welke 
fase het gepersonaliseerd leren is. 
We hebben dit schooljaar onze visie en missie onder de loep genomen. Daarop volgend 
zijn er met iedere leerkracht meerdere gesprekken geweest om te bekijken of iedere 
leerkracht op zijn/haar plek zit bij ons op school. 
 
De conclusie is dat er van de 9 leerkrachten er 4 leerkrachten de school gaan verlaten. 
We willen het team versterken door leerkrachten aan te stellen die passen binnen onze 
visie, missie en team. 
 
Volgend schooljaar willen we onder begeleiding van onderwijskundig begeleidster 
Hanneke Oosting een doorgaande lijn creëren binnen de gehele school m.b.t. het 
gepersonaliseerd leren. 

  
 
 
Meetbare resultaten 
Minimaal 50% leerkrachten geeft gedifferentieerde instructie. 
Minimaal 80% van de leerkrachten geeft maximaal 15 minuten instructie in niveaugroepen 
4 Leerkrachten (leerkrachten groep 4-5 en 6-7-8) werken via het principe CO-teaching 
 
Kinderen laten autonomie zien in hun leerproces. 
Kinderen laten een hoge betrokkenheid zien tijdens de instructies en tijdens de 
verwerking/toepassing. 
Kinderen kunnen (naar draagkracht) zichzelf inschalen op hun eigen leerniveau. 
Kinderen weten wat ze willen gaan leren en kunnen verwoorden hoe ze dat het best kunnen doen. 
Kinderen helpen elkaar; we doen het samen. 
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
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Minimaal 50% van de leerkrachten geeft gedifferentieerde instructie. 
De instructies worden door 40% van de leerkrachten gedifferentieerd gegeven. Dat is te weinig. 
Aandachtspunt voor volgend schooljaar. 
 
Minimaal 80% van de leerkrachten geeft maximaal 15 minuten instructie in niveaugroepen 
40% van de leerkrachten geven een korte bondige instructie in niveaugroepen. Dat is nog veel te 
weinig. Aandachtspunt voor volgend schooljaar. 
 
4 Leerkrachten (leerkrachten groep 4-5 en 6-7-8) werken via het principe CO-teaching  
In groep 4-5 wordt er goed samengewerkt via het principe CO-teaching. Jammer genoeg is dit niet het 
gehele jaar mogelijk geweest door de Coronamaatregelen. Maar op de momenten (begin en eind van 
dit schooljaar) werd dit goed opgepakt en uitgevoerd. 
De overige 2 leerkrachten hebben niet gewerkt volgens het principe van CO- teaching. 
 
Kinderen laten autonomie zien in hun leerproces. 
Door het vele thuiswerken tijdens dit schooljaar is dit onderdeel niet goed uit de verf gekomen. We 
pakken dit volgend schooljaar verder op. 
 
Kinderen laten een hoge betrokkenheid zien tijdens de instructies en tijdens de 
verwerking/toepassing. 
Met name de kinderen in groep 4-5 en groep 7-8 hebben hier een goede stap in gezet. In de overige 
groepen is hier ook aandacht voor geweest en hebben we ook een groei gezien. Deze groei willen we 
komend schooljaar nog verder uitwerken. 
 
Kinderen kunnen (naar draagkracht) zichzelf inschalen op hun eigen leerniveau. 
De meeste kinderen kunnen zelf goed aangeven wat hun sterke kanten zijn en wat hun leerpunten 
zijn. 
Ernaar handelen vraagt nog oefening van de leerlingen. 
 
Kinderen weten wat ze willen gaan leren en kunnen verwoorden hoe ze dat het best kunnen doen. 
Dit onderdeel moeten we volgend schooljaar nog verder uitwerken. 
 
Kinderen helpen elkaar; we doen het samen. 
De meeste kinderen willen elkaar wel helpen. Komend schooljaar blijven we daar aandacht aan 
besteden. 
 

 
Uiteindelijk gewenste situatie 
In 2023 bieden we op onze school voor alle vakken gepersonaliseerd leren in minimaal fase vier maar 
ons doel is fase vijf (notitie gepersonaliseerd leren), we richten ons op verfijning, verdieping en 
borging van het gepersonaliseerd leren passend bij onze leerlingen. 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
Door de Coronamaatregelen hebben we dit jaar niet de stappen kunnen maken die wij graag zouden 
willen m.b.t. gepersonaliseerd leren. 
Enkele leerkrachten zijn een (langere) periode afwezig geweest. 
In enkele groepen hebben we veel met invallers gewerkt. 
Dit alles heeft het gepersonaliseerd leren niet positief beïnvloed. 
Daarbij hebben we het afgelopen schooljaar ook besproken dat we in 2023 niet op alle gebieden in 
fase 5 zullen werken.  
Per onderdeel zal bepaald worden wat wenselijk en haalbaar is. Dit zal het komende schooljaar 
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verder uitgewerkt worden. 
Ook speelt nog mee dat er na de zomervakantie een grote verandering plaats gaat vinden in de 
teamsamenstelling. 
Aan het begin van het nieuwe schooljaar starten in totaal 4 leerkrachten en 2 onderwijsassistenten 
op een andere werkplek binnen of buiten de stichting. 
We starten het nieuwe schooljaar met 4 nieuwe groepsleerkrachten en 2 nieuwe 
onderwijsassistenten. 
Er blijven nog 4 leerkrachten van het huidige team bij ons werken, waarvan 1 groepsleerkracht tot en 
met de kerstvakantie afwezig is i.v.m. zwangerschapsverlof. 
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Ontwikkelen 
Onderwijs  |  Doorgaande lijn 

In 2023 is er onder andere in samenwerking met het VO voor alle 

kinderen een doorgaande ontwikkellijn voor 0 tot 18 jaar; 

Aanleiding voor dit project 
we willen een doorgaande ontwikkellijn voor kinderen van 0-18 jaar realiseren. 
 
Tijdsplanning 

november Tussenevaluatie Voorschool en Esdal College Intern begeleider 

 Villa Tovertuin heeft de voorschool overgenomen van Peuterwerk Emmen. 
Zij zitten sinds 17 oktober weer bij ons in school. 
Dit is erg prettig, de lijntjes zijn weer kort. 
 
Er is op dit moment veelvuldig contact met het Esdal College.  
De lessen verlopen goed en de kinderen vinden het leuk om er naartoe te gaan. 
We hebben met het Esdal College ook veelvuldig contact omtrent de op handen zijnde 
Coronamaatregelen. 
Het blijft spannend of de leerlingen van groep 8 de komende periode nog naar het Esdal 
kunnen gaan. 

  
juni Eindevaluatie Voorschool en Esdal College Intern begeleider 

 De contacten tussen de St. Theresiaschool en de Voorschool van Villa Tovertuin 
verlopen goed. 
We zijn op dit moment bezig om een nieuw leerlingvolgsysteem te vinden voor 
leerlingen van 2,5 jaar tot en met 6 jaar. 
De voorschool wordt hier ook actief bij betrokken. 
 
Het aanbod van VO is dit schooljaar niet geheel uit de verf gekomen door de 
Coronamaatregelen. 
 
Er zijn op dit moment weer gesprekken gaande om te bekijken of we komend schooljaar 
de leerlingen van groep 8 weer een dagdeel per week mee kunnen laten draaien op het 
Esdal College. 

  
 
 
Meetbare resultaten 
* Minimaal 4x per jaar overleg tussen PM-ers Voorschool en leerkrachten onderbouw St. 
Theresiaschool 
* Leerlingen groep 8 bezoeken elke donderdagmiddag Esdal College in Klazienaveen 
* Er is minimaal 1x per jaar overleg tussen MIB-er en het voortgezet onderwijs m.b.t. de ontwikkeling 
van leerlingen van onze school op het VO 
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
* Minimaal 4x per jaar overleg tussen PM-ers Voorschool en leerkrachten onderbouw St. 
Theresiaschool 
Dit doel is zeker gehaald. Er vindt veelvuldig overleg plaats tussen de PM-ers van de Voorschool en de 
leerkrachten van de onderbouw St. Theresiaschool. Volgend schooljaar willen wij tijdens de 
overlegmomenten meer aandacht besteden aan de pedagogische- en didactische aspecten 
 
* Leerlingen groep 8 bezoeken elke donderdagmiddag Esdal College in Klazienaveen 
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Halverwege de maand oktober zijn de bezoeken aan het Esdal College gestopt. Dit is vanwege de 
Coronamaatregelen. 
We hebben ons wel weer aangemeld voor de samenwerking in schooljaar 2021-2022. 
 
* Er is minimaal 1x per jaar overleg tussen MIB-er en het voortgezet onderwijs m.b.t. de ontwikkeling 
van leerlingen van onze school op het VO 
Dit doel is nog niet behaald. Het is een aandachtspunt voor volgend schooljaar. 
 
Voor de jonge kinderen zijn dus mooie stappen gezet.  
De stappen met m.b.t. contacten VO wordt volgend schooljaar opgepakt. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
De voorschool werkt nauw samen met de St. Theresiaschool en huurt een lokaal van de school zodat 
de lijn tussen Voorschool en St. Theresiaschool ook in de praktijk erg kort is. 
Er is een doorgaande ontwikkellijn en één pedagogische visie. 
De samenwerking met kinderopvang in het dorp en de samenwerking met de VO scholen wordt de 
komende schooljaren verder ontwikkeld zodat er een doorgaande ontwikkellijn van 0-18 jaar 
ontstaat. We maken hierbij gebruik van wederzijdse expertise, kennis en gebouwen. 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
De voorschool werkt nauw samen met de St. Theresiaschool en huurt een lokaal van de school zodat 
de lijn tussen Voorschool en St. Theresiaschool ook in de praktijk erg kort is. 
Dit doel is gehaald. De Voorschool van Villa Tovertuin huurt weer een lokaal van de St.Theresiaschool 
en sinds oktober 2020 is de Voorschool weer gesitueerd in de de St. Theresiaschool. 
 
Er is een doorgaande ontwikkellijn en één pedagogische visie. 
We zijn bezig om een doorgaande ontwikkellijn en één pedagogische en didactische visie neer te 
zetten. Volgend schooljaar gaan we hier mee verder.  
 
De samenwerking met kinderopvang in het dorp en de samenwerking met de VO scholen wordt de 
komende schooljaren verder ontwikkeld zodat er een doorgaande ontwikkellijn van 0-18 jaar 
ontstaat. We maken hierbij gebruik van wederzijdse expertise, kennis en gebouwen. 
Er is veelvuldig contact tussen Villa Tovertuin (BSO, kinderopvang en voorschool) en de St. 
Theresiaschool. We maken al gebruik van elkaars expertise, kennis en gebouwen. Dit kan echter nog 
verder uitgebreid worden. Dit is een aandachtspunt voor volgend schooljaar. 
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Ontwikkelen 
Onderwijs  |  Onderwijs & Ontwikkeling 

Ontwikkeling op didactisch gebied 

Aanleiding voor dit project 
We willen goed zicht hebben op de ontwikkeling van onze leerlingen en het maximaal haalbare uit 
onze leerlingen halen. 
 
Tijdsplanning 

april Analyse middentoetsen groep 3 t/m 8 Intern begeleider 

 De B- en M-toetsen zijn geanalyseerd. De aandachtspunten zijn per groep, en per vakgebied 
weggezet (zie bijlage). Deze aandachtspunten zijn geanalyseerd door de leerkrachten en 
besproken tijdens de groepsbespreking en tijdens de teamvergadering over de opbrengsten. 
Hierna zijn de aandachtspunten vertaald naar handelen en zodanig terug te vinden in de 
groepsnotities. 

  
juni Analyse Centrale Eindtoets schoolverlaters Intern begeleider 

 De Eindtoets 2021 (Route 8) is geanalyseerd (zie bijlage).  
 
Kijkend naar de scores van deze groep, op de Cito-toetsen in groep 7 en 8, heeft de groep 
een goed resultaat laten zien op de Eindtoets. Boven verwachting. 
 
Er ligt een aandachtspunt bij rekenen. Dit is een trend die bekend is binnen de school. 
In het schooljaar 2021-2022 moet erop toegezien worden dat de leerlingen ingedeeld 
worden op de juiste leerroute: 1F, 1S of 2F en dat er gericht gewerkt gaat worden aan het 
behalen van het juiste niveau. Daarbij moet de focus komen te liggen op m.n. het behalen 
van het 1S en 2F-niveau. 

  
juni Analyse eindtoetsen groep 3 t/m 8 Intern begeleider 

 De E-toetsen zijn geanalyseerd. De aandachtspunten zijn per groep, en per vakgebied 
weggezet. Deze aandachtspunten zijn vertaald naar handelen en zodanig terug te vinden in 
de groepsnotities. 
 
Op de analyse van de E-toetsen, afgezet tegen de B- en M-toetsen is het volgende zichtbaar: 
 
Begrijpend Lezen: 
Op alle toetsmomenten scoren de groepen gemiddeld een V-score. Bij alle groepen is het 
percentage V-leerlingen groter dan 20% van het geheel. Bij alle groepen is het percentage I-
leerlingen kleiner dan het geheel. 
In groep 4 en 5 laten de leerlingen al een achterstand zien, die ze in de jaren erna niet meer 
inhalen, ondanks dat er dit schooljaar vanaf groep 6 wel een grotere groei zichtbaar is dan 
verwacht mocht worden obv de gestelde schoolnorm 
 
Rekenen: 
Vanaf groep 5 scoren de groepen gemiddeld een V-score. Bij alle groepen is het percentage 
V-leerlingen groter dan 20% van het geheel. Bij alle groepen is het percentage I-leerlingen 
kleiner dan het geheel. 
Groep 3 en 4 laten een iets hogere score zien. 
Groep 3 laat wel een aanzienlijk lagere groei zien van de M- naar de E-toets, evenals groep 
4, groep 5 en groep 7. 
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Spelling: 
De groepen scoren erg wisselend op groepsniveau. Voorzichtig kunnen we zeggen dat de 
inzet van STaal zichtbaar wordt op groepsniveau. Wel met de kanttekening dat de 
groepsscores beïnvloed worden door de kleinere leerlingaantallen en het relatief groter 
percentage zwakke spellers. 
Groep 3 scoort op groepsniveau goed, maar laat tussen de M- en E-toets te weinig groei 
zien. 
Groep 4 en 5 scoren op groepsniveau onvoldoende, maar laten wel een enorm grote 
(gecorrigeerde) groei zien. 
Groep 6 ontwikkelt zich naar verwachting en naar de schoolnorm 
Groep 7 laat op de E-toets eenzelfde score zien als op de B-toets. 
 
Technisch lezen (t/m groep 5): 
Groep 3 scoort goed, de overige groepen scoren een V-score. 
Gezien de grote groep zwakke lezers in de middenbouw, heeft dit vakgebied onze aandacht 
voor het schooljaar 2021-2022. 
 
De overige aandachtspunten staan vermeld in de bijlage en worden opgenomen in de 
groepsnotities van de groepen. 

  
 
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
Eindtoets groep 8 
 
Analyse onderdelen:  
Leesvaardigheid:  
Alle leerlingen scoren 1F op leesvaardigheid.  
De groep scoort boven de signaleringswaarde 1F, en boven het landelijk gemiddelde 1F.  
De groep scoort boven de signaleringswaarde 1F en 2F, en boven het landelijk gemiddelde 2F.  
De groep heeft een mooie groei laten zien en de dip van begin groep 8 goedgemaakt. Waar de groep 
begin groep 8 niet op koers lag naar het behalen van de 1F- of de 2F-norm, en op M8 de 2F-norm ook 
niet leek te halen, heeft de groep beiden normen gehaald.  
 
Taalverzorging:  
Eén leerling scoort onder 1F op het onderdeel taalverzorging. Deze leerling scoort net onder de norm 
voor 1F (-19 pnt)  
De groep scoort boven de signaleringswaarde 1F, maar onder het landelijk gemiddelde 1F.  
De groep scoort boven de signaleringswaarde 1F en 2F, en boven het landelijk gemiddelde 2F.  
7 leerlingen halen de 2F-norm niet. Dit zijn, op 1 na, leerlingen die een VMBO-advies hebben 
gekregen. Het is passend dat ze de 2F-norm niet hebben gehaald.  
1 leerling heeft de 2F-norm niet gehaald, maar op de Eindtoets een TL/Havo-advies. Deze leerling 
scoort op het onderdeel taalverzorging significant lager dan op de andere talige onderdelen: 
leesvaardigheid, woordenschat en begrippenlijst.  
 
 
Rekenen:  
De groep scoort boven de signaleringswaarde 1F en onder het landelijk gemiddelde 1F  
De groep scoort onder de signaleringswaarde 1S en onder het landelijk gemiddelde 1S.  
Kijkend naar de verschillende onderdelen, waaruit de score voor rekenen is opgebouwd, dan valt op 
dat ‘Meten & meetkunde’ op groepsniveau het best scoort, gevolgd door ‘verbanden’. ‘Getallen’ en 
‘verhoudingen’ scoren iets lager. Onderling zijn de verschillen klein.  
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Kijkend op leerlingniveau is er geen duidelijk patroon binnen de leerlingprofielen aan te wijzen. De 
sterkte/zwakte verschilt per leerling, per onderdeel. De meeste leerlingen scoren over alle 
onderdelen redelijk constant. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
We willen aan het eind van dit schooljaar weten waar de hiaten zitten en wat er goed gaat qua 
didactische ontwikkeling. 
Door een goede analyse kunnen we volgend schooljaar onderwijs op maat aanbieden. 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
 

 

Verbeterpunten voor rekenen: Inzetten op sterke instructies, op het niveau van de leerling. Leerlingen 
positief inschatten tav de instructies. Helder hebben, op schoolniveau, welke doelen er per half jaar 
behaald moeten worden, dit wegzetten in een planning en dit ook nastreven als leerkracht.  
Instructies en verwerking aanpassen aan wat passend is bij de leerling.  
Na E6 of M7 de leerroute voor de leerling bepalen: 1F, 1S of 2F en hier ook naar werken/streven.  
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Ontwikkelen 
Identiteit  |  Identiteit 

In 2023 ervaren ouders ons als een organisatie waar aandacht is voor 

de mens als geheel 

Aanleiding voor dit project 
Ouders en kinderen ervaren dat ze op onze school echt gezien, gehoord en gerespecteerd worden. 
Iedereen mag er zijn zoals hij/zij is en wordt hierin gekend als mens in zijn totaliteit. 
 
Tijdsplanning 

september Bijeenkomst identiteit Identiteitscoördinator 

 Op de St. Theresiaschool hebben we aandacht voor zowel het leren van cognitieve 
vaardigheden als voor het algehele welzijn op sociaal en emotioneel gebied.  
We zetten daar onze methode Trefwoord voor in en de Vreedzame School. 
 
De leerkrachten krijgen hierbij ondersteuning van identiteitsbegeleider Tom Knippers. 
Voor het schooljaar 2020-2021 staan onderstaande items centraal: 
 
 
Gewenste resultaten/korte omschrijving van de inhoud 
 
1. Nieuwe vorm van vieren in kerk i.s.m. regels voor corona: brainstorm over een 
nieuwe opbouw van de startviering (vieringen voor kleinere groepen/per bouw?) met 
een kleine groep om later met het team uitgelegd en verder uitgewerkt te worden. Idee 
voor thema ‘Denken aan een ander’ (in lijn met het volgende onderwerp) of ‘En toen…’ 
(thema Kinderboekenweek) 
 
2. Gepersonaliseerde inzet voor een ander Als katholieke school (gemeenschap, je bent 
niet alleen, solidariteit) én Vreedzame school de ontwikkelde vorm voor 
gepersonaliseerd leren verder uitwerken: met de kinderen (leerlingenraad) een eigen 
doel bedenken over ‘Wat kun je betekenen voor een ander?. Dit gebeurt op basis van de 
visie en in samenhang met andere ontwikkelingen. Het plan wordt opgefrist, meer 
diepgang gegeven en verder ontwikkeld, mede vanuit de notulen van de leerlingenraad. 
Het idee om meer voor ouderen in het dorp te betekenen een plek geven wordt 
vastgehouden. Ouders hierbij betrekken. 
 
Bijzonderheden 
 
Hiermee gewerkt aan SOP-doel 1 ‘ouders ervaren aandacht voor de mens als geheel’, de 
stichtingswaarde ‘solidariteit’ en SOP-doel 4 ‘aandacht voor duurzaamheid gericht op de 
mens’, zo ook de relatie met Vreedzame school. 

  
juni Eindevaluatie Identiteitscoördinator 

 Onderstaande punten stonden dit jaar centraal: 
 
 
1. Nieuwe vorm van vieren in kerk i.s.m. regels voor corona: brainstorm over een 
nieuwe opbouw van de startviering (vieringen voor kleinere groepen/per bouw?) met 
een kleine groep om later met het team uitgelegd en verder uitgewerkt te worden. Idee 
voor thema ‘Denken aan een ander’ (in lijn met het volgende onderwerp) of ‘En toen…’ 
(thema Kinderboekenweek) 
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Door de Coronamaatregelen hebben we nieuwe vormen van vieren ontdekt. We 
hebben enkele vieringen buiten in de openlucht gehouden. Dit hebben we met onze 
bubbels gedaan. Doordat door de gehele school steeds hetzelfde thema was, werd het 
toch als één geheel ervaren. 
De reacties van de leerkrachten en de leerlingen waren positief. 
 
 
2. Gepersonaliseerde inzet voor een ander Als katholieke school (gemeenschap, je bent 
niet alleen, solidariteit) én Vreedzame school de ontwikkelde vorm voor 
gepersonaliseerd leren verder uitwerken: met de kinderen (leerlingenraad) een eigen 
doel bedenken over ‘Wat kun je betekenen voor een ander?. Dit gebeurt op basis van de 
visie en in samenhang met andere ontwikkelingen. Het plan wordt opgefrist, meer 
diepgang gegeven en verder ontwikkeld, mede vanuit de notulen van de leerlingenraad. 
Het idee om meer voor ouderen in het dorp te betekenen een plek geven wordt 
vastgehouden. Ouders hierbij betrekken. 
 
We hebben het afgelopen jaar twee trajecten gedaan in kader van "Wat kun je 
betekenen voor een ander" 
De vastenactie en tijdens de feestweek van de school hebben we lessen gehad en actie 
gehouden voor "Dara Europe". 
 
Bijzonderheden 
 
Hiermee gewerkt aan SOP-doel 1 ‘ouders ervaren aandacht voor de mens als geheel’, de 
stichtingswaarde ‘solidariteit’ en SOP-doel 4 ‘aandacht voor duurzaamheid gericht op de 
mens’, zo ook de relatie met Vreedzame school. 
 
Beide punten zijn, met in achtneming van de Coronaperikelen, goed uit de verf 
gekomen. 

  
 
 
Meetbare resultaten 
Trefwoord staat iedere dag centraal. In onze visie op identiteit hebben we het over de volgende 
belangrijke waarden:  
* Vertrouwen hebben in zichzelf en in elkaar,  
* respect, verantwoordelijkheid,  
* geloven en samenwerking.  
 
Deze waarden zijn te verbinden met onze wortels en komen terug in alles wat we doen. 
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
Trefwoord is in alle groepen intensief gebruikt. 
We hebben de volgende items dit jaar centraal gesteld: 
* vertrouwen hebben in zichzelf en in elkaar 
* respect en verantwoordelijkheid in de breedste zin van het woord 
* geloven en samenwerking  
 
Samenwerking tussen ouders en school was dit jaar erg belangrijk. Er moesten goede afspraken 
gemaakt worden over het thuisonderwijs. Dit is goed gelukt. Wij hebben de ouders hier ook voor 
bedankt! 
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Uiteindelijk gewenste situatie 
Team, ouders en leerlingen hebben een open en oprechte houding t.o.v. onze kinderen en ouders, 
iedereen voelt zich welkom en gezien bij ons op school ongeacht hun geloofsachtergrond, er is 
continu sprake van wederzijds respect en gelijkwaardigheid. 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
Niet alle ouders hebben een open en oprechte houding t.o.v. de kinderen en andere ouders. Het 
afgelopen schooljaar zijn we meerdere keren met ouders in gesprek geweest vanwege hun 
taalgebruik t.o.v. andere ouders en kinderen. We hopen als team dat we door onze gesprekken 
bepaalde ouders een spiegel voor kunnen houden. 
 
Het team probeert alle ouders en kinderen open en oprecht te benaderen. We zien dit gelukkig ook 
bij veel ouders en kinderen terug. 
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Ontwikkelen 
Identiteit  |  Identiteit 

In 2023 is de aandacht voor (verschillen in) identiteit geborgd in de 

brede vorming in het onderwijs en de opvang; 

Aanleiding voor dit project 
Wij bereiden onze kinderen voor op de wereld van morgen en willen ze laten opgroeien tot eerlijke, 
oprechte, zorgzame en verantwoordelijke wereldburgers. Op deze manier geven we onze kinderen 
een goede basis mee voor de toekomst. 
We willen een katholieke school zijn die aandacht heeft voor (verschillen in) identiteit tussen 
mensen. Op de St. Theresiaschool wordt gewerkt vanuit de katholieke identiteit en de daarbij 
horende normen en waarden. We geven katholiek onderwijs aan alle kinderen. We willen de 
kinderen in hun schoolloopbaan kennis laten maken met verschillende identiteiten. 
 
Tijdsplanning 

september Bijeenkomst identiteitscoördinator OB Identiteitscoördinator 

 In het schooljaar 2020-2021 staan de volgende items centraal: 
 
Gewenste resultaten/korte omschrijving van de inhoud 
 
1. Nieuwe vorm van vieren in kerk i.s.m. regels voor corona: brainstorm over een 
nieuwe opbouw van de startviering (vieringen voor kleinere groepen/per bouw?) met 
een kleine groep om later met het team uitgelegd en verder uitgewerkt te worden. Idee 
voor thema ‘Denken aan een ander’ (in lijn met het volgende onderwerp) of ‘En toen…’ 
(thema Kinderboekenweek) 
 
2. Gepersonaliseerde inzet voor een ander Als katholieke school (gemeenschap, je bent 
niet alleen, solidariteit) én Vreedzame school de ontwikkelde vorm voor 
gepersonaliseerd leren verder uitwerken: met de kinderen (leerlingenraad) een eigen 
doel bedenken over ‘Wat kun je betekenen voor een ander?. Dit gebeurt op basis van de 
visie en in samenhang met andere ontwikkelingen. Het plan wordt opgefrist, meer 
diepgang gegeven en verder ontwikkeld, mede vanuit de notulen van de leerlingenraad. 
Het idee om meer voor ouderen in het dorp te betekenen een plek geven wordt 
vastgehouden. Ouders hierbij betrekken. 
 
Bijzonderheden 
 
Hiermee gewerkt aan SOP-doel 1 ‘ouders ervaren aandacht voor de mens als geheel’, de 
stichtingswaarde ‘solidariteit’ en SOP-doel 4 ‘aandacht voor duurzaamheid gericht op de 
mens’, zo ook de relatie met Vreedzame school. 

  
juni Evaluatie aandacht voor (verschillen in) identiteit Identiteitscoördinator 

 Het afgelopen schooljaar hebben we aandacht besteed aan: 
 
1. Nieuwe vorm van vieren in kerk i.s.m. regels voor corona: brainstorm over een 
nieuwe opbouw van de startviering (vieringen voor kleinere groepen/per bouw?) met 
een kleine groep om later met het team uitgelegd en verder uitgewerkt te worden. Idee 
voor thema ‘Denken aan een ander’ (in lijn met het volgende onderwerp) of ‘En toen…’ 
(thema Kinderboekenweek) 
 
2. Gepersonaliseerde inzet voor een ander Als katholieke school (gemeenschap, je bent 
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niet alleen, solidariteit) én Vreedzame school de ontwikkelde vorm voor 
gepersonaliseerd leren verder uitwerken: met de kinderen (leerlingenraad) een eigen 
doel bedenken over ‘Wat kun je betekenen voor een ander?. Dit gebeurt op basis van de 
visie en in samenhang met andere ontwikkelingen. Het plan wordt opgefrist, meer 
diepgang gegeven en verder ontwikkeld, mede vanuit de notulen van de leerlingenraad. 
Het idee om meer voor ouderen in het dorp te betekenen een plek geven wordt 
vastgehouden. Ouders hierbij betrekken. 
 
Bijzonderheden 
 
Hiermee gewerkt aan SOP-doel 1 ‘ouders ervaren aandacht voor de mens als geheel’, de 
stichtingswaarde ‘solidariteit’ en SOP-doel 4 ‘aandacht voor duurzaamheid gericht op de 
mens’, zo ook de relatie met Vreedzame school. 
Ook hebben we op deze wijze aandacht besteed aan verschillen in identiteit. Iedere dag 
staat centraal dat ieder mens verschillend is, verschillend denkt en handelt. Maar dat we 
wel respect voor elkaar moeten hebben. We streven ernaar dat we elkaar met respect 
behandelen en dat is voor bepaalde kinderen nog wel lastig. Door dit constant centraal 
te stellen hopen we deze grondhouding bij alle kinderen (én hun ouders) te activeren en 
te stimuleren. 
 
Ook hebben we aandacht voor andere geloven en voor mensen met geen geloof (of 
geloof in de mens). We stellen daardoor niet alleen het katholieke geloof centraal. We 
vinden het als team belangrijk dat de ouders de normen en waarden van onze school 
onderschrijven. Ook als zij zelf niets met het geloof hebben. Zij moeten wel onze 
katholieke waarden en normen onderschrijven. Dit wordt tijdens het 
kennismakingsgesprek bij inschrijving van een nieuwe leerling ook besproken. In onze 
schoolgids staat dit ook vermeld. De tekst van de schoolgids gaan we komend schooljaar 
goed doornemen met het team om te bekijken of dit nog conform de werkwijze en 
gedachtengoed van de school is. 
 
Het borgen van het aandacht hebben voor de verschillen wordt in schooljaar 2021-2022 
zorgvuldig bekeken. 

  
 
 
Meetbare resultaten 
M.b.v. ZIEN maken we inzichtelijk dat minimaal 40% van de leerlingen aan het eind van het 
schooljaar meer respect voor elkaar hebben dan aan het begin van het schooljaar.  
Door gesprekken met de kinderen te voeren weten we dat minimaal 80% van de kinderen weet dat 
er verschillen in identiteit zijn 
Kinderen hebben kennis gemaakt met andere (geloofs)overtuigingen 
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
M.b.v. ZIEN maken we inzichtelijk dat minimaal 40% van de leerlingen aan het eind van het 
schooljaar meer respect voor elkaar heeft dan aan het begin van het schooljaar.  
Dit doel hebben we gehaald. 
We merken in de dagelijkse praktijk dat de leerlingen bij ons op school steeds meer respect voor 
elkaar krijgen. 
Ongeveer de helft van de kinderen ziet het nu als er een ander kind hulp nodig heeft en 40% van de 
kinderen helpt elkaar dan ook op een goede manier. 
Dat is een mooie en waardevolle ontwikkeling. 
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Het team leert de leerlingen dat er verschillen in identiteit zijn. 
Dit krijgen ze o.a. mee via Trefwoord maar ook door datgene wat de leerkrachten uitdragen. 
Door de gesprekken met de individuele leerlingen en de groep weten we dat zeker 80% van de 
leerlingen weet dat er verschillen in identiteit zijn. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Onze kinderen zijn goed voorbereid op de wereld van morgen. We laten ze opgroeien tot eerlijke, 
oprechte, zorgzame en verantwoordelijke wereldburgers. Op deze manier geven we onze kinderen 
een goede basis mee voor de toekomst. 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
Het voorbereiden op de wereld van morgen is iets wat we dagelijks doen met onze leerlingen. Het 
resultaat is niet direct merkbaar of voelbaar. We leven ze voor dat eerlijkheid, oprechtheid en 
zorgzaamheid niet alleen goed is voor jezelf maar ook goed is voor de mensen om je heen. 
Uiteindelijk hopen we ze hiermee een goede basis mee te geven voor de toekomst. 
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Ontwikkelen 
Identiteit  |  Identiteit 

In 2023 is de aandacht voor identiteit zichtbaar in de portfolio’s van 

onze medewerkers; 

Aanleiding voor dit project 
We willen een katholieke school zijn die aandacht heeft voor (verschillen in) identiteit tussen 
mensen. Op de Sint Theresiaschool wordt gewerkt vanuit de katholieke identiteit en de daarbij 
horende normen en waarden. Kinderen mogen op de Sint Theresiaschool hun eigen identiteit 
hebben. We willen de kinderen in hun schoolloopbaan kennis laten maken met verschillen in 
identiteit. 
 
Tijdsplanning 

december Tussenevaluatie: Hoe geven we identiteit vorm Team 

 Identiteit is de eenheid van wezen, volkomen overeenstemming en gelijkheid. Het beeld 
dat iemand van zichzelf heeft, is het zelfbeeld of zelfconcept. Er zijn verschillende 
soorten van het begrip identiteit te onderscheiden, zoals persoonlijke, genetische, 
sociale, culturele en nationale identiteit. 
 
 
Als katholieke school vinden we het belangrijk dat we aandacht hebben voor de mensen 
om ons heen. Zien we ieder kind en zien we iedere ouder? 
 
 
Een schoolafspraak is dat de leerkrachten contact opnemen met ouders als er iets 
bijzonders is gebeurd onder schooltijd. 
Dit kan telefonisch, per mail, maar het liefst direct na schooltijd op het plein als de ouder 
aanwezig is. 
Dit gebeurt gelukkig wel goed. 
 
Daarnaast hebben we schoolbreed afgesproken dat we gaan werken aan ons eigen 
portfolio. 
Daarin staat het aandacht hebben voor het kind en de ouder centraal. De leerkrachten 
staan hier achter. 
De meeste leerkrachten vinden het belangrijk om ook in deze Coronatijd veel contact te 
hebben met ouders. De realiteit leert ons dat dit er toch nog wel eens bij inschiet. 
 
Daarom stellen de leerkrachten in hun portfolio zichzelf tot doel om iedere week 
minimaal 1x een vrijblijvend gesprekje aan te knopen met een ouder en dan staat hun 
kind centraal. Dit kan gaan over iets leuks dat het kind heeft gedaan/gezegd. 

  
juni Eindevaluatie aandacht voor identiteit zichtbaar in portfolio's 

van medewerkers 
Identiteitscoördinator 

 In het katholieke geloof staat het aandacht hebben voor elkaar centraal. 
We hebben op onze school veel aandacht voor het individuele kind maar vergeten in de 
waan van de dag nog wel eens om de ouders ook echt te zien. 
 
Daarom hebben we ons zelf enkele maanden geleden het afgesproken: 
 
De leerkrachten stellen zich tot doel in hun portfolio om iedere week minimaal 1x een 
vrijblijvend gesprekje aan te knopen met een ouder en dan staat het kind van deze 
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ouder centraal. Dit kan bijvoorbeeld ook gaan over iets leuks dat het kind heeft 
gedaan/gezegd. 
 
De meeste leerkrachten hebben dit doel gelukkig gehaald. Maar het is de leerkrachten 
niet gelukt om dit ook in hun portfolio weg te zetten. 
 
De bovenstaande afspraak had tot doel om het contact met de ouders laagdrempeliger 
te maken en de leerkrachten in gesprek te laten gaan met ouders waar ze anders niet zo 
snel mee in gesprek gaan. 
Dit doel is wel behaald en omdat we het als positief hebben ervaren willen we dit het 
komende schooljaar nog verder uit bereiden. Iedere dag minimaal met 1 ouder praten 
over het kind van deze ouder.  
 
Daarnaast leggen we dit vast in ons portfolio. Dit is een meerwaarde omdat we ons er 
dan nog meer van bewust zijn wat het oplevert. 

  
 
 
Meetbare resultaten 
Het bijhouden van ons portfolio binnen MOOI. 
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
Dit onderdeel is nog niet gedaan. 
Aandachtspunt voor volgend schooljaar. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
We besteden aandacht aan verschillende geloofsovertuigingen en willen daar verder op inspelen. Dit 
kan zijn door een bezoek te brengen aan bijvoorbeeld een kerk, of een gastles te laten verzorgen 
over een andere geloofsovertuiging. 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
We hebben dit schooljaar aandacht besteed aan verschillende geloofsovertuigingen (vnl. met behulp 
van Trefwoord) en spelen daar constant in de dagelijkse praktijk op in. 
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Ontwikkelen 
Organisatie  |  Organisatie 

In 2023 bieden we medewerkers een passend begeleidingstraject aan 

en opleidingsmogelijkheden. 

Aanleiding voor dit project 
Een professioneel team vraagt om professionele begeleiding en ontwikkelkansen. Ontwikkeling 
gekoppeld aan schoolontwikkeling moet mogelijk gemaakt worden. 
 
Tijdsplanning 

oktober Team enthousiasmeren voor volgen cursus/opleiding Directie 

 Als team hebben we eind vorig schooljaar (2019-2020) besloten dat we de begeleiding 
van Hanneke Oosting dit schooljaar door willen zetten. 
 
Onder begeleiding van Hanneke krijgen we informatie over en verdieping in het 
schoolbreed neerzetten van goed onderwijs. 
Dit doen we o.a. van ons scholingsgeld. 

  
januari Leerkrachten delen scholingsbehoefte met directie Directie 

 In oktober hebben we met het team besloten dat we dit jaar onze visie en missie van de 
school opnieuw bekijken. 
Hierdoor gaan we ons verdiepen in: 
* wat willen we als school bereiken 
* wat is onze missie en wat is onze visie 
* welke waarden en normen willen we uitdragen 
 
 
Dit begeleidingstraject wordt verzorgd door Hanneke Oosting 

  
juni Evaluatie passend begeleidingstraject en opleidingsmogelijkheden Directie 

 Naar aanleiding van de ontwikkelingen van het afgelopen schooljaar binnen het team 
hebben we vastgesteld dat we het komende schooljaar ons laten scholen en begeleiden 
in de volgende zaken: 
 
* Opfriscursus De Vreedzame School 
* Met sprongen vooruit (zodat alle leerkrachten geschoold zijn in MSV) 
* Onderwijskundige begeleiding door Hanneke Oosting m.b.t. krachtige/uitdagende 
leeromgeving en doorgaande lijnen binnen de gehele school (klassenmanagement, 
instructies en visie) 
* Neerzetten professionele cultuur (o.b.v. leerKRACHT) 

  
 
 
Meetbare resultaten 
Iedere groepsleerkracht kan op het eind van het schooljaar laten zien wat zijn/haar beginsituatie is 
geweest en waar hij/zij nu staat. 
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
Dit onderdeel is niet door alle leerkrachten behaald. Door de Corona is dit onderdeel niet goed tot 
zijn recht gekomen. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
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Alle leerkrachten zijn voldoende toegerust door recente bijscholing om het gepersonaliseerd leren 
conform de school goed neer te zetten. 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
Dit doel is niet gehaald door allerlei omstandigheden. We gaan hier volgend schooljaar actief op 
inzetten. 
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Ontwikkelen 
Organisatie  |  Samenwerking 

In 2023 hebben onze locaties een maatwerk KC (KindCentrum) 

afhankelijk van behoefte en praktische haalbaarheid; 

Aanleiding voor dit project 
Op dit moment zijn de BSO, kinderopvang en de Voorschool niet in handen van Tamariki of 
Primenius.  
Afgelopen jaren hebben hier gesprekken over plaatsgevonden. 
De conclusie is dat, met instemming van iedereen, de BSO, kinderopvang en de Voorschool in handen 
blijft en/of komt van Villa Tovertuin. 
 
Tijdsplanning 

augustus Overleg over huur e.d. met directie Villa Tovertuin Directie 

 De afgelopen jaren was Peuterwerk Emmen gesitueerd in onze school. 
Deze samenwerking is in goed overleg beëindigd op 1 juli 2020. 
 
Villa Tovertuin regelde voorheen al PM-ers voor Peuterwerk Emmen. Zij nemen nu de 
Voorschool over. 
Er moet daarvoor nog veel geregeld worden qua documenten en vergunningen. 
 
De intentie is dat Villa Tovertuin na de herfstvakantie met de Voorschool bij ons in de 
school komt. 
 
We gaan dan ook met elkaar in gesprek hoe we samen een goede doorgaande lijn in 
ontwikkeling kunnen krijgen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar. 

  
oktober Overleg onderbouw Leerkrachten en PM-ers Voorschool over 

doorgaande lijn 
Team 

 Vanaf oktober 2020 zit Villa Tovertuin met de Voorschool bij ons in school. 
We spreken elkaar daarom dagelijks en de lijntjes zijn zeer kort. 
 
Er is een "warme" overdracht van peuters naar groep 1. De PM-ers hebben veelvuldig 
overleg met de leerkrachten van groep 1 m.b.t. de ontwikkeling van de kinderen. 
Bij de overdracht van de peuter naar de basisschool zijn de PM-ers, leerkracht van groep 
1 en de ouders/verzorgers aanwezig. 
 
De Voorschool en groep 1 en 2 werken aan het zelfde leerlingvolgsysteem nl. BOSOS. De 
PM-ers en de leerkrachten van groep 1 en 2 oriënteren zich nu op Digikeuzebord. 
Digikeuzebord biedt de mogelijk om voor de peutergroepen de doelen van de 2 – 4 
jarigen te koppelen. Hierdoor is de doorgaande lijn gegarandeerd. 

  
juni Eindevaluatie: We hebben een maatwerk KC op basis van behoefte en 

praktische haalbaarheid 
Directie 

 De samenwerking tussen de Voorschool en basisschool St. Theresia gaat goed. 
De overdracht van de peuters naar groep 1 gaat via een gezamenlijk gesprek waarbij de 
PM-ers van de Voorschool, een leerkracht van groep 1 en (één van beide) ouders 
aanwezig zijn. 
 
Dit wordt de iedereen als prettig ervaren. 
Ook is er een betere communicatie m.b.t. ouders van peuters die hun kind willen 
aanmelden bij de St. Theresiaschool. 
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De PM-ers van de Voorschool stimuleren ouders van peuters om contact op te nemen 
met de directeur van de basisschool. 
De directeur wordt ook in kennis gesteld welke kinderen het komende (half) jaar 4 jaar 
worden. 
Zo is iedereen op de hoogte en worden de communicatielijnen ook duidelijker. 
 
Het leerlingvolgsysteem van 2,5 jarigen tot 6 jarigen wordt nog uitgezocht. Digikeuzebord 
heeft van de ICT-afdeling een negatief advies gekregen. 
We zijn nu samen met de ICT-afdeling op zoek naar een goed passend 
leerlingvolgsysteem dat ook in de klas praktisch ingezet kan worden. 

  
 
 
Meetbare resultaten 
De Voorschool is gesitueerd in de St. Theresiaschool. 
Er vinden minimaal 4 overlegmomenten m.b.t. doorgaande lijn plaats tussen PM-ers en leerkrachten 
St. Theresiaschool 
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
Dit doel is goed gehaald! 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Een goede samenwerking tussen Villa Tovertuin en St. Theresiaschool op alle fronten. 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
Doel gehaald! 
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Ontwikkelen 
Organisatie  |  Samenwerking 

In 2023 hebben we samenwerkingspartners in onze regio en (ver) 

daar buiten; 

Aanleiding voor dit project 
Door een breed netwerk om de school heen te bouwen worden we krachtiger en kunnen we 
intensief samenwerken en gebruik maken van de expertise van derden wat ten goede komt aan het 
kind en of de school. 
 
Tijdsplanning 

oktober In kaart brengen partners (VO- Bedrijven - Sportverenigingen) Team 

 Via de Brede School hebben we goede contacten met: 
Sedna 
Sport en Spelcoaches van gemeente Emmen 
Cultuurcoach gemeente Emmen 
Jeugdsoos de Collinck 
 
 
Daarnaast hebben we nauwe contacten met: 
Schoolmaatschappelijk werk 
Koster van de katholieke kerk 
Katholieke kerk i.v.m. Eerste Communie en Vormsel 
Jeugdarts GGD 
Logopediste in school (Marieke) 
Drenthe College (stagiaires opleiding onderwijsassistent) 
Supermarkt Barger-Compascuum 
 
 
Wat minder frequent contact met: 
Wijkagenten 
Huisarts "Het Veen" 
Fysiotherapeut Gerard Steenhuis 
EHBO-er Miranda Beekman 
Carnavalsvereniging "Stiekelzwien" 
 
 
Doel van dit schooljaar: 
Contacten met sportverenigingen aanhalen en inventariseren of zij workshops kunnen 
organiseren voor de school. 
 

  
juni Eindevaluatie samenwerkingspartners in onze regio en daar buiten Directie 

 Doel van dit schooljaar: 
Contacten met sportverenigingen aanhalen en inventariseren of zij workshops kunnen 
organiseren voor de school. 
 
Dit doel is jammer genoeg niet gehaald. 
Door de Coronamaatregelen was het niet mogelijk om fysiek contact met elkaar te leggen. 
 
Het contact met het Esdal College in Klazienaveen heeft zich na september 2020 ook 
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beperkt tot mailcontact. Door de Coronamaatregelen was het niet meer mogelijk dat de 
leerlingen van het basisonderwijs naar het EsdalCollege gingen voor lessen. 
 
Door de "bubbels" vanwege Corona hebben we weinig aan sportdagen, brede 
schoolactiviteiten en overige sportactiviteiten kunnen ondernemen. 
 
We hopen hier vanaf augustus 2021 weer meer mee te kunnen doen. 
 
We willen volgend schooljaar graag op de vrijdagmiddagen externen inzetten voor het 
verzorgen van creatieve en sportieve activiteiten. 
 
 
De contacten met de partners van de Brede School zijn in mindere mate wel 
onderhouden. 
Ook de contacten met het OOT, de GGD, de GGZ, SEDNA, enz. enz. zijn wel in stand 
gehouden zij het wel minder frequent. 
 
Het contact met de leerplichtambtenaar is daarentegen uitgebreid. 
 
Zo gauw de Coronamaatregelen verdwijnen zullen de externe contacten ook weer 
opgepakt worden. 

  
 
 
Meetbare resultaten 
- De beschikbare zorgverleners uit de regio zijn bekend en er wordt samengewerkt 
- Samenwerking met de scholen, opvangorganisaties uit de regio  
- Samenwerking met bedrijfsleven middels wederzijdse bezoeken en projecten 
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
- De beschikbare zorgverleners uit de regio zijn bekend en er wordt samengewerkt 
Dit doel is gehaald. 
 
- Samenwerking met de scholen, opvangorganisaties uit de regio 
- Samenwerking met bedrijfsleven middels wederzijdse bezoeken en projecten 
Deze doelen zijn nagenoeg niet behaald vanwege de Coronamaatregelen. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
In 2023 hebben we een samenwerking met verschillende organisaties vanuit de regio.  
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
We hebben een goede samenwerking met verschillende organisaties vanuit de regio. 
We hebben hier echter het afgelopen schooljaar niet veel vorm aan kunnen geven vanwege de 
Coronamaatregelen. 
We kunnen dit hopelijk volgend schooljaar (2021-2022) weer meer inhoud aan geven. 
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Ontwikkelen 
Organisatie  |  Samenwerking 

In 2023 is de ontwikkeling naar een duurzame organisatie zichtbaar 

Aanleiding voor dit project 
De samenleving verandert erg snel. Het is belangrijk om als organisatie goed voorbereid te zijn op 
deelname aan een duurzame en snel veranderende samenleving. 
 
Tijdsplanning 

september Duurzame organisatie introduceren Team 

 Duurzaam ondernemen gaat in de kern over het organiseren van wat maatschappelijk 
gezien van waarde is, waarbij niet alleen rekening wordt gehouden met het hier en nu, 
maar ook met toekomstige generaties. Wat van waarde is wordt bepaald door de 
overtuigingen, waarden en ideeën in een onderneming 
 
Dit schooljaar zetten we voornamelijk in op duurzame inzetbaarheid. 
 
Duurzaam inzetbaar betekent inzetbaar op de lange termijn. Kortom: duurzame 
inzetbaarheid is de mate waarin medewerkers productief, gemotiveerd en gezond willen 
en kunnen blijven werken, binnen of buiten de organisatie. 
 
Om duurzame inzetbaarheid te bereiken is het bevorderen van optimale prestaties van 
de organisatie en optimale inzetbaarheid van medewerkers noodzakelijk. Dat gaat altijd 
samen.  
 
Het gaat er namelijk om: 
goed en gemotiveerd je werk kunnen doen , nu en in de toekomst. investeren in 
gezonde, competente en gemotiveerde medewerkers is investeren in duurzame 
inzetbaarheid. 
het vermogen van een medewerker om nu en in de toekomst toegevoegde waarde te 
kunnen leveren voor een organisatie, en daarbij zelf ook meerwaarde te ervaren. 
 
Dit schooljaar gaat de directeur meerdere gesprekken voeren met de teamleden om te 
kijken wat zij nodig hebben om goed en gemotiveerd hun werk te doen. 
 
De directeur begint in oktober met de eerste gesprekken. 

  
juni Evaluatie ontwikkeling naar een duurzame organisatie Directie 

 Sinds 2006 zijn scholen verplicht aandacht te besteden aan actief burgerschap en 
sociale integratie. Hieronder wordt verstaan: de bereidheid en het vermogen om deel 
uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren. In 
deze tijd houdt een gemeenschap niet op bij de grens van de eigen wijk, stad of land. 
We leven in een wereldmaatschappij waarin we in contact staan met andere culturen, 
landen en werelddelen. En er is contact op velerlei manieren: via mensen, reizen, 
internet, televisie en producten als voeding en kleding. Actief burgerschap in een 
pluriforme maatschappij en in een globaliserende samenleving vraagt om 
wereldburgerschap. Wereldburgers die een steentje willen bijdragen aan een leefbare 
wereld voor nu en in de toekomst. Actief burgerschap en duurzame ontwikkeling gaan 
dus hand in hand. 
 
Kennis en inzicht verwerven over samenhang en gevolgen vanuit verschillende 
invalshoeken. Het gaat erom dat kinderen zaken van alle kanten leren bekijken. 
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• Betrokkenheid creëren door beleving. Het team van de St. Theresiaschool wil dat 
kinderen een gevoel van zorg krijgen voor zichzelf, de ander en de omgeving. Daarom is 
het belangrijk dat ze een band krijgen met die ander of met die omgeving. Het gaat om 
de beleving van kinderen. Dit stimuleren we door met leerlingen de natuur in 
te gaan. 
Hier ligt een relatie met de didactiek van ontmoeten vanuit natuuronderwijs 
 
• Waardenontwikkeling en keuzes maken. We leren kinderen om een afweging te 
maken die gebaseerd is op kennis en beleving (ofwel de voorgaande stappen). Het 
gaat erom leerlingen bewust te maken van de eigen waarden of ze te stimuleren 
eigen waarden te vormen.  
 
• Handelingsperspectieven. Wij willen de kinderen leren zorg dragen voor zichzelf, de 
ander en de omgeving. Dat doen we heel concreet stimuleren door ze te leren zorgen 
voor de schooltuin of door aandacht te schenken aan ouderen die door de Corona 
eenzaam zijn. We kiezen daarom onderwerpen die dichtbij kinderen liggen, zoals 
voeding, kleding, speelgoed en de eigen buurt. 
 
We hebben hier dit schooljaar een mooie aanzet gegeven. Jammer genoeg is dit door 
Corona niet helemaal neergezet zoals we voor ogen hebben. Dit alles willen we komend 
schooljaar nog verder uitwerken. 
Een mooie leidraad hiervoor is te vinden bij: 
https://duurzamepabo.nl/wp-content/uploads/2014/12/Duurzame-ontwikkeling-op-de-
basisschool.pdf 

  
 
 
Meetbare resultaten 
a. Duurzame organisatie: 
Het bevorderen van optimale prestaties van de organisatie en optimale inzetbaarheid van 
medewerkers.  
Volgende zaken zijn zichtbaar in de school: 
* Minimaal 90% van de leerkrachten doet goed en gemotiveerd hun werk 
* Stichting en directie investeren in gezonde, competente en gemotiveerde medewerkers d.w.z. 
investeren in duurzame inzetbaarheid. 
* minimaal 90% van de eerkrachten van de St. Theresiaschool zet zich in om nu en in de toekomst 
toegevoegde waarde te kunnen leveren voor een organisatie, en daarbij zelf ook meerwaarde te 
ervaren. 
 
b. Duurzame leefomgeving (aandacht voor milieu) 
 
* Scheiden van afval (oud-papier, plastic) 
* kinderen en leerkrachten komen zoveel mogelijk op fiets naar school 
* bewust kopiëren van papier 
* materialen goed gebruiken 
* minimaal 60% van de leerlingen gebruik dopper-fles stichting 
* goed zorgen voor elkaar 
 
 
 
 

https://duurzamepabo.nl/wp-content/uploads/2014/12/Duurzame-ontwikkeling-op-de-basisschool.pdf
https://duurzamepabo.nl/wp-content/uploads/2014/12/Duurzame-ontwikkeling-op-de-basisschool.pdf
https://duurzamepabo.nl/wp-content/uploads/2014/12/Duurzame-ontwikkeling-op-de-basisschool.pdf
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Evaluatie Meetbare resultaten 
a. Duurzame organisatie: 
Het bevorderen van optimale prestaties van de organisatie en optimale inzetbaarheid van 
medewerkers. 
Volgende zaken zijn zichtbaar in de school: 
* Minimaal 90% van de leerkrachten doet goed en gemotiveerd hun werk 
Dit doel wordt niet gehaald. 50% van de leerkrachten zitten niet op hun plek op de St. Theresiaschool. 
Dit wordt o.a. veroorzaakt door het feit dat de verantwoordelijkheid voor een groep als te zwaar 
wordt ervaren, 
door de vraag of onderwijs nog wel het werk is waar zij gelukkig worden. Er vinden binnenkort 
gesprekken plaats om te bespreken wie volgend schooljaar nog werkzaam wil zijn of kan zijn op de St. 
Theresiaschool. 
 
* Stichting en directie investeren in gezonde, competente en gemotiveerde medewerkers d.w.z. 
investeren in duurzame inzetbaarheid. 
20% van de leerkrachten op de St. Theresiaschool zijn niet meer gemotiveerd om op deze school en/of 
het onderwijs te werken 
10% van de leerkrachten kampt met gezondheidsproblemen grotendeels werkgerelateerd 
10% van de leerkrachten wil graag in het VO werken 
10% van de leerkrachten is niet competent genoeg om op deze basisschool te werken 
 
* minimaal 90% van de eerkrachten van de St. Theresiaschool zet zich in om nu en in de toekomst 
toegevoegde waarde te kunnen leveren voor een organisatie, en daarbij zelf ook meerwaarde te 
ervaren. 
Door bovengenoemde factoren halen we de 90% niet. Doordat 50% van de leerkrachten niet het 
maximale uit zichzelf kunnen (en/of willen) halen werkt dit drukverhogend naar de overige 50% van 
de leerkrachten. 
Dit alles zorgt ervoor dat de werkdruk bij iedereen als erg hoog wordt ervaren. 
 
 
 
b. Duurzame leefomgeving (aandacht voor milieu) 
 
* Scheiden van afval (oud-papier, plastic)  
Dit gebeurt redelijk. We kunnen het komende schooljaar nog meer inzetten op het scheiden van 
plastic. De gemeente Emmen werkt hier nog niet goed aan mee. We gaan hier als school meer actie 
voor ondernemen. 
 
* kinderen en leerkrachten komen zoveel mogelijk op fiets naar school 
Veel kinderen komen bij mooi weer op de fiets naar school.  
 
* bewust kopiëren van papier 
De leerkrachten zijn hier bewuster mee bezig. Maar hier valt nog veel winst te behalen. 
 
* materialen goed gebruiken 
We kunnen als school nog zuiniger en zorgvuldiger met materialen om gaan. 
 
* minimaal 60% van de leerlingen gebruik dopper-fles stichting 
Dit gebeurt nu nog te weinig. 
 
* goed zorgen voor elkaar 
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Hier zien we al mooie ontwikkelingen. We zeggen het ook tegen de kinderen als we mooie zorgzame 
zaken zien gebeuren. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
De ontwikkeling naar een duurzame organisatie is zichtbaar. 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
a. Duurzame organisatie: 
Het bevorderen van optimale prestaties van de organisatie en optimale inzetbaarheid van 
medewerkers. 
Doelstelling is niet gehaald. 50% van de aanwezige leerkrachten verlaten na de zomervakantie de St. 
Theresiaschool. 
We stellen 4 nieuwe groepsleerkrachten aan die enthousiast en gemotiveerd zijn. 
Op deze wijze creëren we een team waarbij we gaan werken aan een optimale inzetbaarheid van alle 
medewerkers. 
 
b. Duurzame leefomgeving (aandacht voor milieu) 
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Ontwikkelen 
Organisatie  |  Ontwikkeling 

In 2023 ervaren de medewerkers professionele ruimte en nemen zelf 

verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling gepresenteerd in 

een portfolio; 

Aanleiding voor dit project 
Wij willen de professionele cultuur vergroten. De leerkrachten zijn verantwoordelijk voor hun eigen 
ontwikkeling en maken deze zichtbaar in een portfolio. 
 
Tijdsplanning 

juni Evaluatie eigen ontwikkeling professionele ruimte portfolio Team 

 Het afgelopen jaar hebben de medewerkers de professionele ruimte en de 
verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling genomen. 
Dit heeft geresulteerd in het ontwikkelen van de schoolvisie. Tijdens deze bijeenkomsten is 
duidelijk geworden dat niet iedereen in deze visie mee wil en/of mee kan. 
 
Dat heeft geresulteerd in het gegeven dat op het eind van dit schooljaar 5 van de 9 
leerkrachten het team en de school gaan verlaten. 
In de keuze hebben meegespeeld: 
* veranderende privéomstandigheden 
* oriëntatie op werk buiten het basisonderwijs 
* opleiding en baan in Voortgezet Onderwijs 
* visie en beleid van huidige stichting/school 
 
Voor de eigen ontwikkeling is het goed dat deze medewerkers gekozen hebben voor het 
verlaten van de St. Theresiaschool. 
Dit traject is veelal in goed overleg met directie en personeelszaken van de stichting 
verlopen. In een enkel geval is ook de regiomanager betrokken geweest voor het proces. 
 
Deze ontwikkeling is niet meegenomen in een portfolio. 

  
 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Alle leerkrachten laten in een portfolio zien hoe zij zich ontwikkelen en welke kwaliteiten zij hebben. 
De leerkrachten zijn zelf verantwoordelijk voor het vullen van hun portfolio. 
Alle leerkrachten vullen hun portfolio ook daadwerkelijk. 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
Het portfolio is dit schooljaar niet van de grond gekomen. 
We nemen dit volgend schooljaar mee. 
Hierbij gaan de leerkrachten aan het begin van het nieuwe schooljaar vaststellen aan welke 
competenties en/of doelen ze het schooljaar 2021-2022 willen gaan werken. 
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Ontwikkelen 
Organisatie  |  Ontwikkeling 

In 2023 zetten we de expertise van onze medewerkers breed en 

duurzaam in; 

Aanleiding voor dit project 
We willen de kwaliteiten van onze medewerkers zo veel mogelijk benutten en de kansen zien om ons 
kwaliteit van het onderwijs te verhogen. We zien dat we als schoolteam veel verschillende 
kwaliteiten in de school hebben die we kunnen gebruiken om ons onderwijs te verbeteren en te 
versterken. 
We merken dat de professionele cultuur binnen het team verbeterd moet worden.  
 
Tijdsplanning 

augustus Coördinatoren vaststellen tijdens startvergadering Team 

 We willen de kwaliteiten van onze medewerkers zo veel mogelijk benutten en de kansen 
zien om ons kwaliteit van het onderwijs te verhogen. We zien dat we als schoolteam veel 
verschillende kwaliteiten in de school hebben die we kunnen gebruiken om ons onderwijs 
te verbeteren en te versterken. 
We merken dat de professionele cultuur binnen het team verbeterd moet worden. 
 
Dit schooljaar zetten we de leerkrachten in op de groep waarin zij denken dat ze in hun 
kracht staan. 
Ook wordt er nu ingezet op co-teaching. Hierdoor leren de leerkrachten van en met 
elkaar. 
We hebben hierbij de ondersteuning en begeleiding van Hanneke Oosting. 
 
Hanneke zal dit jaar meerdere keren komen observeren en teamsessies houden. 

  
januari Taak van coördinatoren bepalen en vaststellen Team 

 De afgelopen maanden hebben we te maken gehad met veel uitval van leerkrachten. 
Vervanging was erg moeilijk te krijgen. Dit gaf heel veel onrust in de school en bij de 
ouders. 
Door deze situatie en door de Corona lockdown waarbij thuisonderwijs noodzakelijk was 
zijn een aantal processen gestagneerd maar andere juist weer opgepakt. 
 
Het thuisonderwijs is erg goed neergezet. Er is veelvuldig overleg tussen de leerkrachten 
uit alle bouwen. 
 
De professionele cultuur blijft een aandachtspunt binnen ons team. 
 
We noemen de cultuur van de school professioneel wanneer aan vier criteria is voldaan: 
 
1. Het gedrag van alle betrokkenen leidt tot de doelen van de school; 
2. Het gedrag leidt tot een toename van het welbevinden van de persoon zelf; 
3. Het gedrag leidt ook tot een toename van het welbevinden van anderen; 
4. Bovendien wordt gedrag dat afbreuk doet aan deze drie regels, op vriendelijke wijze 
doch zeer duidelijk, begrensd. 
 
 
Gedrag dat voldoet aan deze regels dient meerdere belangen: van de leerlingen en hun 
ouders en óók van de medewerkers. Het leidt tot een duurzame verbetering van de 
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kwaliteit van de onderlinge relaties en dáármee tot een duurzame verandering in de 
school. Een toename van welbevinden, werkplezier, passie en motivatie is een belangrijk 
effect van dit gedrag. Het helpt leerkrachten om elke dag weer het beste uit leerlingen te 
halen. De nadruk ligt daarbij op de toename van het welbevinden. 
 
In een professionele schoolcultuur wordt iedere vorm van gedrag afgemeten aan de 
koers van de school. 
Doelen van de school 
Een professionele schoolcultuur begint bij een heldere formulering van de missie en de 
visie van de school. Dat is meer dan een mooie zin in de jaargids of het 
meerjarenbeleidsplan van de school. Een missie/visie wordt pas krachtig wanneer deze in 
de hoofden, harten én handen van alle betrokkenen zit. De koers van de school dient 
zichtbaar te zijn in het alledaagse handelen van leerkrachten, leerlingen en de directie 
(Schut, 2011). Ook aan de inrichting van de school, de hoogtepunten in het schooljaar, de 
beleidsplannen voor de komende jaren en de keuze voor professionalisering is deze koers 
af te lezen. De koers wordt dus zichtbaar in het gedrag. 
 
Daarom is er in overleg met CvB en de regiomanager (oktober 2020) besloten om dit 
schooljaar in te zetten op het neerzetten van een goede missie en visie. 
We krijgen hierbij ondersteuning van Hanneke Oosting. 
 
Deze maand gaat Anneke gesprekken voeren met alle teamleden om te bespreken of 
iedere leerkracht op zijn/haar plek zit op de St. Theresiaschool. 

  
juni Evaluatie expertise medewerkers duurzaam inzetten Team 

 Duurzame inzetbaarheid is beleid waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met 
de specifieke omstandigheden en wensen van medewerkers in de verschillende fasen van 
hun leven en loopbaan.  
 
Het afgelopen jaar hebben we gekeken naar de specifieke wensen van de leerkrachten 
van de St. Theresiaschool. 
Dat heeft geresulteerd in het gegeven dat op het eind van dit schooljaar 5 leerkrachten 
het team en de school gaan verlaten. 
In de keuze hebben meegespeeld: 
* veranderende privéomstandigheden 
* oriëntatie op werk buiten het basisonderwijs 
* opleiding en baan in Voortgezet Onderwijs 
* visie en beleid van huidige stichting/school 
 
Daarnaast hebben 2 teamleden een opleiding/cursus gevolgd: 
* Het afnemen van audits 
* Met sprongen vooruit 
 
Deze twee leerkrachten blijven net zoals 2 andere leerkrachten het komende schooljaar 
bij ons op school werken. 
De opleidingen sluiten aan bij de behoefte van de school en bij de stichting. 
De opleiding tot auditor past bij de onderwijservaring en inzet van het teamlid. 
 
 
Ook hebben we het afgelopen jaar ingezet op het vormen van werkgroepen. 
Bij het formeren van deze werkgroepen is gekeken naar de belangstelling en 
kennis/kunde van de verschillende teamleden. 



St. Theresiaschool Schooljaarverslag 2020 - 2021 46 

We zijn tot de ontdekking gekomen dat dit voor een aantal teamleden een heel fijne en 
prettige manier is om samen iets te bereiken in de schoolontwikkeling. 
Deze werkvorm gaan we zeker doorzetten in het nieuwe schooljaar. 

  
 
 
Meetbare resultaten 
De teamleden zijn aantoonbaar mede eigenaar van schoolontwikkeling. Dit zien we terug in 
weggezette scrummomenten voor ieder expertisespectrum. 
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
De teamleden hebben dit schooljaar bewuste keuzes gemaakt m.b.t. de schoolontwikkeling.  
Zij hebben er bewust voor gekozen om wel/niet bij onze school te blijven werken. 
Door wel of niet voor onze school te kiezen hebben zij ervoor gezorgd dat we komend schooljaar met  
een geheel ander team aan het werk gaan met de schoolontwikkeling. 
De nieuwe leerkrachten zijn ook heel bewust gekozen en weten ook wat er van hen verwacht wordt 
met betrekking tot de schoolontwikkeling. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
De coördinatoren weten wat er van hen verwacht wordt, wat hun rol is. 
Binnen de gehele school wordt gebruik gemaakt van alle kwaliteiten van alle teamleden. 
Er wordt groepsdoorbrekend gewerkt waarbij de kwaliteiten van alle teamleden worden ingezet. 
Indien mogelijk worden onze medewerkers ingezet vanuit optimale specialisatie en motivatie, indien 
gewenst schooloverstijgend. 
Door medewerkers vanuit hun eigen intrinsieke motivatie op te leiden tot coördinatoren op diverse 
gebieden, willen we expertise in de organisatie brengen. We willen de organisatie minder afhankelijk 
maken van de directie en de professionaliteit vergroten. 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
De coördinatoren weten wat er van hen verwacht wordt, wat hun rol is. 
Dit onderdeel is dit schooljaar niet voldoende aan bod gekomen. We gaan hier de komende jaren 
verder aan bouwen. 
 
Binnen de gehele school wordt gebruik gemaakt van alle kwaliteiten van alle teamleden. 
De kwaliteiten van enkele leerkrachten zijn dit schooljaar goed ingezet. We gaan volgend schooljaar 
ook de kwaliteiten van de nieuwe leerkrachten ontdekken en inzetten. 
 
Er wordt groepsdoorbrekend gewerkt waarbij de kwaliteiten van alle teamleden worden ingezet. 
Dit was niet mogelijk i.v.m. Coronamaatregelen. 
 
Indien mogelijk worden onze medewerkers ingezet vanuit optimale specialisatie en motivatie, indien 
gewenst schooloverstijgend. 
Door medewerkers vanuit hun eigen intrinsieke motivatie op te leiden tot coördinatoren op diverse 
gebieden, willen we expertise in de organisatie brengen. We willen de organisatie minder afhankelijk 
maken van de directie en de professionaliteit vergroten. 
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Ontwikkelen 
Overig  |  Leerlingenaantal 

In 2023 is ons leerlingaantal minimaal gelijk gebleven 

Aanleiding voor dit project 
In Bargercompascuum is 1 basisschool aanwezig. Kinderen komen ook van buiten het dorp naar de 
St. Theresiaschool. 
De kinderen van buiten het dorp kunnen ook naar naburige scholen in omliggende dorpen. 
 
Tijdsplanning 

september Promotieactiviteiten bedenken Team 

 De verwachting is dat we op 1 oktober 2021 minder leerlingen op school hebben dan op 
1 oktober 2020. 
Er gaat dit schooljaar, voor ons doen, een grote groep leerlingen van school. 
De verwachting is dat dit er 24 zullen zijn. 
Dit komt mede doordat er waarschijnlijk 2 begaafde leerlingen van groep 7 na dit 
schooljaar naar Intermezzo gaan. 
De aanmeldingen liggen gemiddeld genomen rond de 15 leerlingen. 
Dat betekent dat we dus zeker 9 leerlingen minder zullen hebben. 
 
De verwachting is dat we de jaren daarna vrij stabiel zullen blijven. 
 

  
oktober Kijkochtenden ouders Team 

 De afgelopen periode hebben er veel kennismakingsgesprekken plaatsgevonden met 
ouders die een kind op de voorschool hebben. 
In Barger-compascuum waren de ouders niet gewend om hun kind al ruim van te voren 
aan te melden. 
Met de voorschool is de afspraak gemaakt dat alle ouders minimaal een half jaar (het 
liefst nog eerder) contact opnemen met de basisschool om te bekijken/bespreken of zij 
hun kind op de St. Theresiaschool willen gaan aanmelden. 
Hierdoor hebben we meer zicht op de aanmeldingen. 
 
We hebben op dit moment onrust onder de ouders van onze school (en dus ook in het 
dorp) omdat we geen vaste vervangers kunnen krijgen voor de bovenbouwgroepen. 
Dat heeft hier in het dorp direct heel veel impact. 
 
Positief is dat we bezig zijn met een Pannakooi voor onze leerlingen. Dit wordt door de 
meeste ouders en alle kinderen positief ontvangen. 
 

  
oktober Website up-to-date Team 

 De berichten die op Social Schools geplaatst worden kunnen ook geplaatst worden op 
de website. 
Op dit moment zorgt Anneke ervoor dat interessante berichten van iedere groep ook op 
de website geplaatst worden. 
De bedoeling is dat de leerkrachten dit zelf gaan doen. 
Een aandachtspunt hierbij is dat de AVG-regeling wel goed in de gaten gehouden moet 
worden. Niet alle kinderen mogen op de website zichtbaar in beeld geplaatst worden.  
 
Alle leerkrachten krijgen daarom een overzicht zodat zij weten welke kinderen wel of 
niet zichtbaar op de website mogen. 
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Door de website actueel te houden hopen we een goed inzicht te geven aan externen 
wat er allemaal op school gebeurt. Dit zorgt er hopelijk voor dat bepaalde ouders in het 
tussengebied hun kind bij ons op school doen i.p.v. op de basisschool in een naburig 
dorp. 

  
februari Kijkochtenden ouders Team 

 De sfeer op school is weer verbeterd. 
Door het thuiswerken i.v.m. Coronalockdown is de rust in de groepen wedergekeerd. 
Ook het splitsen van de bovenbouw groepen na de periode van thuiswerken werkt 
positief. 
Na de voorjaarsvakantie hebben we alle groepen weer tegelijkertijd naar school laten 
komen. 
Dit zorgt in groep 6-7 voor extra onrust. 
Maar de groepsleerkrachten pakken dit goed op. 
 
De samenwerking met de Voorschool loopt goed, vooral met de aanmeldingen. 
De Voorschool attendeert ouders ook op het feit dat ze een afspraak kunnen maken 
voor een kennismakingsgesprek met de St. Theresiaschool. 
Dit zorgt ervoor dat Anneke (directie) in gesprek kan gaan met nieuwe ouders.  
Veel ouders hebben de school nog niet van binnen gezien omdat i.v.m. 
Coronamaatregelen ouders niet in de school mogen komen. 
Voor een kennismakingsgesprek mag dat wel. 
Er zijn ook nieuwe gezinnen in het dorp komen wonen. Deze ouders komen nu ook 
langs voor een gesprek. 
De ouders zijn positief verrast over het schilderwerk en het kleurgebruik in de school. 
Ook zijn ze erg positief over de rust in de school.  
We hopen door deze positieve indrukken van (nieuwe) ouders dat de school weer een 
beter imago krijgt. 

  
juni Evaluatie: Ons leerlingenaantal is gelijk gebleven Team 

 In augustus 2020 zijn we met 119 leerlingen gestart. 
Dit jaar starten we in augustus 2021 met 116 leerlingen. 
 
We blijven dus nagenoeg gelijk qua leerlingen aantal. 
 
Dit schooljaar gaan er relatief veel leerlingen van school. 
Reguliere schoolverlaters, leerlingen die vervroegd naar het VO gaan (intermezzo) en 
leerlingen die naar SBO gaan. 
Daarnaast komen er in het gehele jaar 2021 relatief veel nieuwe leerlingen in groep 1 
erbij. 
In 2017 zijn er meer kinderen geboren in Barger-Compascuum dan normaal. 
Dit zorgt ervoor dat het leerlingenaantal nagenoeg gelijk blijft. 
 
Echter zorgt deze geringe terugloop van leerlingen er wel voor dat we in het schooljaar 
2021-2022 met iets minder FTE's starten dan voorgaande schooljaren. 
Dit lossen we o.a. op door het aanstellen van onderwijsassistenten i.p.v. een extra 
leerkracht.  
We blijven werken met 5 combinatieklassen en hebben gelukkig daarnaast enkele 
onderwijsassistenten voor extra handen in de klas. 
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Meetbare resultaten 
Aan eind schooljaar 2020-2021 hebben we minimaal 130 leerlingen 
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
Deze doelstelling is gelukt. 
We hebben aan het eind van dit schooljaar 134 leerlingen op school. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
We willen ondanks de krimp in het dorp toch er voor gaan om het leerlingenaantal de komende 4 
jaar ongeveer gelijk te houden. 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
Het komende schooljaar starten we met 4 leerlingen minder dan vorig schooljaar. 
We hopen door de nieuwe weg die we als school zijn ingeslagen ieder schooljaar met minimaal 110 
leerlingen te kunnen starten. 
 


