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Voorwoord 

 

Voor u ligt de jaarevaluatie ‘21-‘22 + doelen ‘22-‘23 van de Master Amiko. In 

deze jaarevaluatie krijgt u inzicht de leerlingpopulatie, de fluctuaties van dit 

jaar en aan welke inhoudelijke doelen we hebben gewerkt. 

 

‘Hoe doe je dat de eerste weken als de leerlingen  

nog geen Nederlands spreken, hoe begin je?’ 

 

Op de foto kijken de leerlingen naar de 

rupsen die zijn gekomen. De ene leerling is al 

30 weken bij ons op school, de ander is net 

binnen. Gezamenlijk leren ze het woord rups, 

maar ondertussen horen we het woord ook 

in vele andere talen voorbij komen. Dit is 

belangrijk, die koppeling met de thuistaal. 

Leerlingen leren de taal door een verbinding 

met de kennis die ze al hebben en gebruiken 

hun thuistaal als basis. Wij hebben er daarom 

voor gekozen om met een thematische 

aanpak de taal aan te leren. 

 

Dit document was ons jaarplan, maar nu het schooljaar erop zit kijken we terug 

en gebruiken we het als een basis voor onze evaluatie. Mocht u na het lezen 

van deze jaarevaluatie vragen of opmerkingen hebben, aarzel niet om contact 

met ons op te nemen. 

 

Veel leesplezier, 

Namens het hele team,  

Marieke Postma 

directeur 
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Basisinformatie AMIKO 

 

Amiko is een school voor nieuwkomers in de gemeente Súdwest-Fryslân. De nieuwkomers zijn 

tussen de 4-12 jaar oud. Leerlingen leren hier de Nederlandse taal en cultuur. We vinden het 

belangrijk dat leerlingen hun eigen cultuur en taal waarderen en respect hebben voor de ander.  

In elke groep zitten ongeveer 15 leerlingen die onderwijs op maat ontvangen. Op het moment dat 

leerlingen voldoende Nederlands beheersen stromen ze uit naar een reguliere school in de regio. 

Veel leerlingen wonen in het AZC en wonen tijdelijk in de regio. Dit betekent dat leerlingen hier soms 

maar kort wonen en dus ook maar kort op school zitten. Naast de AZC-leerlingen wonen er 

statushouders rondom Sneek en ook migranten die zich vanwege werk en/of relatie vestigen 

in/rondom Sneek.  Dit heeft tot gevolgd dat er regelmatig in- en uitstroom van leerlingen is 

gedurende het hele jaar.  

 

Leerlingpopulatie 2021-22 

Het is interessant om de onderstaande grafiek te bekijken. Je kan hierin zien dat het leerlingaantal is 

toegenomen en daarnaast dat de leerlingen niet alleen vanuit AZC Sneek komen.  

 

 

Het aantal regio kinderen (geel) is toegenomen. In aantal van 2 leerlingen in augustus naar 15 

leerlingen in mei. De regio kinderen komen uit Sneek, Wommels, Ijlst, Heeg, Oudega, Gaastmeer en 

Mantgum.  
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De herkomstlanden van de leerlingen op 1 juni 2022 zijn: 

 

Fluctuaties dit schooljaar 

Fluctuaties en nieuwkomersonderwijs horen bij elkaar. Maar dit jaar was wel een extreem jaar m.b.t. 

fluctuaties. Bij de start van het schooljaar waren er 5 groepen op 1 locatie. Vlak voor de 

herfstvakantie kregen we te horen dat er een noodopvang in Heeg zou komen. Dit betekende dat er 

40 leerlingen bij kwamen, en de start van een 2e locatie in Sneek (Sperkhem). Op 1 november waren 

er in totaal 7 groepen. 

In het voorjaar groeide het leerlingaantal en kwam er een groep bij, er waren toen 8 groepen. Met 

het sluiten van de noodpvang in Heeg (gepland op 1 mei) zouden we weer terug gaan naar 1 locatie 

en 5 groepen. Toen alle plannen hiervoor rond waren, begon de oorlog in Oekraïne.  

Op 1 mei waren er 3 locaties en 10 groepen.  

Naast deze fluctuaties is er ook nog de reguliere wisseling van leerlingen binnen de groepen. 

Leerlingen die doorstromen naar een ander AZC of leerlingen die een huis krijgen ergens in 

Nederland.  

In de tabel rechts staat het totaal aantal leerlingen dat tussen  

23 augustus en 1 mei in een groep heeft gezeten. Gemiddeld zitten er 

steeds 15 leerlingen in de groep. Dit betekent dat bijv. in groep blauw 

de groep in zijn geheel al is veranderd. In een groep als Kikker is die al 

3x veranderd. 

Dit betekent natuurlijk heel veel voor de leerlingen, voor de 

groepsvorming en voor de teamleden. Elke dag kunnen weer leerlingen 

in- en uitstromen. In totaal zaten er tussen 23 augustus en 1 mei 285 

leerlingen in de groepen van AMIKO.  

 

 Aantal lln.  

Blauw 33 

Geel 22 

Oranje 39 

Rood 39 

Kikker 46 

Flamingo 33 

Olifant 44 

Mir/Maan 29 

TOTAAL 285 
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Teamleden 

Start schooljaar 17 teamleden 

Vanaf 1 november 5 teamleden erbij 

Vanaf 1 januari 1 leerkracht erbij 

Vanaf 1 mei 10 teamleden erbij  (incl. 2 Oekraïense onderwijsassistenten)  

Vanaf 1 juni 1 teamlid erbij  

Totaal in juni 34 teamleden + 1 vaste vrijwilliger 

 

Stevige groei van teamleden gedurende het jaar. Dit komt natuurlijk overeen met de sterke groei 

van leerlingen. In november startte de noodopvang in Heeg dit betekent meer leerlingen dus 

vacature ruimte. Er kwamen teamleden bij om ons te versterken.  

In mei kwamen er veel Oekraïense leerlingen bij. Het was erg moeilijk om in de laatste maanden van 

het schooljaar nog teamleden te vinden. Door inzet van gezamenlijk besturen kwamen er 2 

leerkrachten op detacheringsbasis. Daarnaast hebben we ook op iedere locatie een Oekraïense 

kracht aangenomen.  

De groei van de teamleden is extreem t.o.v. van de voorgaande jaren. Doordat we op 3 locaties 

werken, hebben we eigenlijk 3 teams die dagelijks samenwerken. De teamleden van de twee 

locaties in Sneek zoeken elkaar nog wel op, maar verbinding met teamleden van Koudum is een 

uitdaging. In Koudum werken 5 teamleden, de drie teamleden die eerst in Sneek werkten vinden zelf 

hun verbinding met Sneek maar ook dit is lastig. Een uitdaging voor komend schooljaar.  

 

Locaties 

 

Jancko Douwamastraat 33 

8602 BK Sneek 

06- 455 108 15 

 

 

1e Woudstraat 57 

8606 CC Sneek 

06- 843 464 10 

 

 

Galamadammen 1-4 

Koudum 
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Inhoudelijk aan de slag 

 

Aanleiding verbeterpunten 

 

Deze bovenstaande situatie speelde in de tweede week na de zomervakantie. Deze bovenstaande 

casus laat zien dat er een aantal belangrijke zaken niet op orde zijn. We schrikken. We praten 

gezamenlijk en besluiten dat dit niet kan. De leerlingen verdienen beter. Er is draagvlak voor een 

intensief verbeterplan.  

We kunnen niet alles in 1 dag veranderen. Het vergt een denkproces, uittesten, evalueren en 

aanpassen oftewel Plan, Do , Check en Act (PDCA). We hebben het inspectie kader erbij gepakt. Op 

basis daarvan zijn tot de volgende deelgebieden gekomen:  

- Onderwijsproces 

- Veiligheid en schoolklimaat 

- Documenten 

De doelen waar we aan gaan werken vallen onder de diverse deelgebieden. Een doel heeft vaak 2-3 

tussendoelen die verdeeld zijn in periodes van 3 maanden. 

Vervolgens houden we per doel de voortgang bij. We werken volgens de PDCA cirkel.  

 

 

 

 

De ouders van Isala komen op 30 augustus naar school. Ze zijn ontevreden. Ze willen graag 

dat hun dochter naar een reguliere Nederlandse school gaat. Ze horen haar Nederlands niet 

vooruit gaan, horen Isala Arabisch spreken (niet haar thuistaal).  

Directie gaat op zoek naar de gegevens van Isala. Er staat wat in Parnasyss, iets in 

DrieDeePlus en iets in een Word verslag. Isala heeft 2 ½ jaar op school gezeten, de huidige 

teamleden weten ook nog mondeling wat informatie toe te voegen. 

Isala beheerst nog geen AVI M3, rekent op M4 en in haar zinsgebruik worden niet de juiste 

werkwoorden/ lidwoorden/ verwijswoorden gebruikt. Als team gaan we op onderzoek uit. 

Vragen die opkomen zijn: 

- Welk aanbod heeft Isala ontvangen? 

- Hoe monitoren we voortgang? 

- Stellen we doelen, en als deze niet worden gehaald wat doen we dan? 

- Wanneer doen we oudergesprekken en hoe noteren we deze? 

We laten ouders weten dat we op onderzoek gaan en betrekken hier ook een orthopedagoog 

bij. De orthopedagoog ziet een gemiddeld IQ.  
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Verbeterpunten ’21-‘22 

Hieronder een doelen waar we gedurende het schooljaar ’21-’22 hard aan hebben gewerkt. Voor 

een gedetailleerder overzicht met tussendoelen en voortgang verwijzen we graag naar bijlage 1 en 

bijlage 2.  

Doelen onderwijsproces en voortgang 

Doel: Behaald?  

Iedere leerling heeft een individueel document waarin een beginsituatie (binnen 3 
weken), plan van aanpak en doelen staan (groeidocument). Tevens wordt de SEO 
voortgang genoteerd en verslagen van oudergesprekken. 

 

Iedere leerling heeft individuele doelen. Deze doelen worden met een interval van 
10 weken getoetst. Daarna is er een analyse en worden er wederom doelen 
gesteld. Dit is een cyclisch proces.   

 

Resultaten worden op vakniveau en op groepsniveau geanalyseerd.   
 

Instroom en uitstroom procedure worden vastgesteld (pakken we begin komend 
schooljaar op)  

Gestructureerd mondeling taalaanbod 4-5 jarigen met een passende evaluatie 
cyclus.   
Gestructureerd aanbod technisch lezen 6+ (van klankonderwijs tot en met 
voortgezet technisch lezen)    

Leerlijnen 4-5 jarigen m.b.t. de andere vakken en een werkbaar volgsysteem (zijn 
we druk mee bezig, nog puntjes op de i )  

Uitgewerkte leerlijnen voor begrijpend lezen, spelling, rekenen en SEO voor 6+ 
leeftijd + welke materialen wanneer (pakken we komend schooljaar op)   

 

Doelen schoolklimaat & veiligheid 

Doel: Behaald?  

Actueel veiligheidsplan + opgeleide BHV’ers in de school 
 

Veiligheidsmonitor 2x dit schooljaar ingevuld door leerlingen + analyse   
 

Ouders inspraak over school (ouderbetrokkenheid is een speerpunt, hopelijk 
krijgen we ook ideeën over inspraak van ouders)    

 

Doelen documenten 

Doel: Behaald?  

Actueel schoolgids + levend verbeterplan 
 

Actueel zorgplan  (pakken we komend schooljaar op)  
 

Jaarplan schooljaar ’22-‘23  
 

 

 

-  
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Korte indrukken 

Oktober 2021 
Noodopvang in Heeg opende mid-oktober haar deuren. Heeg ligt 

binnen de gemeente grenzen, Amiko werd gevraagd om het 

onderwijs vorm te geven voor de leerlingen van 4-12 jaar. Een 

grote uitdaging aangezien dit 40-60 leerlingen extra betekende. 

Dankzij een mooie samenwerking met de gemeente konden we 

redelijk snel een schoolgebouw in Sperkhem betrekken. De 

kleutergroepen zijn hier gestart.  

 

December 2021 
Het is bijna kerstvakantie het was een rollercoaster! 

Verbouwingen binnen het gebouw aan de Jancko 

Douwamastraat, 5 nieuwe teamleden zijn gestart en we zijn ook 

nog bezig met onze kwaliteitsontwikkelingen.  

 

Maart 2021 
De noodopvang in Heeg gaat 1 mei sluiten. We maken een 

afbouwplan. Groeien is vaak makkelijker dan krimpen. Een aantal 

teamleden zullen weer vertrekken en ook zullen we afscheid 

nemen van het gebouw in Sperkhem.  

Maar terwijl we dit afbouwplan schrijven, zit we bom en bomvol. 

Op de Jancko Douwamastraat hebben we 6 groepen, vorige week 

is groep paars gestart. We ervaren een groei bij AZC maar ook in 

de regio. De vraag is of de leerlingen straks wel allemaal weer 

passen in 1 gebouw en max. 6 groepen.  

 

Juni 2021 
Inmiddels zijn er ongeveer 60 leerlingen uit Oekraïne binnen 

Amiko gestart, en hebben we naast de 2 lokaties in Sneek ook 

een lokatie in Koudum. De lokatie in Koudum is tijdelijk in de 

opvanglocatie Galamadammen. Dit is niet ideaal maar beter dan 

de alternatieven.   

Er zijn weer vele nieuwe teamleden gestart. Het is 

bewonderingswaardig dat we ondertussen ook nog bezig zijn met 

de kwaliteit op onderwijs en stappen maken m.b.t. doel gericht 

werken!!  Tevens krijgen vele leerlingen fietslessen, hierdoor 

kunnen ze veilig op school komen.  

 

Ondanks de verhuizing blijft het ontwikkelen van 
materiaal gewoon doorgaan. 

Met Valentijnsdag schrijven we gedichten en lieve 
woorden in zoveel mogelijk talen 

Een brug maken en er iets over heen laten gaan... 
rekenen door doen! 

Op de fiets door Sneek! 
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Vooruitkijken naar komend schooljaar 

 

Leerlingen & locatie 

We starten op 29 augustus met 11 groepen. In deze 11 groepen zullen leerlingen zitten vanuit AZC 

Sneek, regio en opvang Galamadammen/ Gaastmeer/ Hindeloopen. 

- Jancko Douwamastraat: 6 groepen 

- 1e Woudstraat : 5 groepen 

Vervolgens zullen gedurende de zomervakantie de opvanglocaties in IJlst en Workum openen. Op 

het moment van schrijven is het nog niet duidelijk hoeveel kinderen hier zullen gaan wonen. We zijn 

wel bezig met een 3e locatie, namelijk het voormalige gemeentehuis in IJlst.  

We verwachten dat begin oktober de noodopvang in Heeg weer opengaat.  

 

Teamleden 

Na de zomervakantie starten er 7 nieuwe leerkrachten in ons team. Daarnaast een aantal (we zijn 

nog aan het werven) onderwijsassistenten. Tevens zal de nieuwe IB’er ons team versterken. Dit zijn 

veel veranderingen.  

 

 

 

 

We hebben dit schooljaar 

geïnvesteerd in de leerlijn technisch 

lezen. 

Een van de onderdelen is vele 

zoekboeken. Samen gaan leerlingen 

op zoek naar ‘Wally’ of kletsen, zoals 

hier, over wat ze zien op het strand. 

Naast zoekboeken zijn er ook veel 

AVI boeken aangeschaft en veel 

boeken in diverse talen. Leerlingen 

vinden het heel fijn om een boek te 

lezen in hun eigen thuistaal.  

Daarnaast zijn er ook leerlingen die 

niet kunnen lezen in hun thuistaal. 

Deze leerlingen leren dit, of kiezen 

een boek in het Nederlands.  
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Streefdoelen 2022-2023: 

Versterken sociaal emotioneel welbevinden door TeamUp methodiek 

De leerlingen bij ons op school hebben minimaal hun thuisland verlaten. Het 

is belangrijk dat ze zich veilig voelen in deze nieuwe situatie. Veilig voelen 

binnen de groep, en veilig hun emoties kunnen uitten. Komend schooljaar 

gaan we schoolbreed aan de slag met de TeamUp methodiek zodat we het 

veilige klimaat, goede groepsvorming nog gerichter kunnen versterken.  

Ouderbetrokkenheid vergroten door koffie-ochtenden & huisbezoek 

Het is belangrijk voor ons dat ouders makkelijk de school binnen stappen en 

zich welkom voelen. We merken nu dat er een drempel is. We zullen 

komend schooljaar 3 ouder-koffieochtenden organiseren en van de 4 

oudergesprekken eentje bij hen thuis  

Actieve mondelinge taal versterken 

Toen we alle toetsresultaten bekeken, viel actieve taal negatief op. Zowel bij 

de methode toetsen als methode onafhankelijk. Door bij elkaar te kijken en 

bij nieuwkomersscholen in de regio willen we graag ideeën voor activiteiten 

zodat leerlingen meer gericht kunnen oefenen met actieve taal. 

Implementeren VLL Kim 

We starten met een nieuwe aanvankelijk leesmethode. Tevens willen we 

het klankonderwijs dat we afgelopen jaar hebben opgezet blijven 

behouden. Implementeren van de nieuwe methode en borgen (aanpassen 

waar nodig) van het klankonderwijs en voortgezet technisch lezen. 

Versterken zorgstructuur 

Komend jaar gaat er een IB’er starten, tevens komt 1x per week een 

schoolmaatschappelijk werken.  Afgelopen jaar duurde het vaak lang 

voordat  we externe zorg hadden ingeschakeld. We zien dit graag sneller 

gaan.  

Borgen: groeidocumenten – cyclisch werken 

We blijven werken met de groeidocumenten en de 4 toetsweken. 

Progressie vasthouden. 

Instroom en uitstroom procedure vastleggen 

Er stromen veel leerlingen in en uit. Het is prettig als we allemaal weten    

welke stappen er bij de instroom horen en welke bij de uitstroom. 

Teamwork: leren van elkaar 

Wederom een groeiend team en waarschijnlijk ook wederom 3 lokaties. 

Door de gezamenlijk aanpak van TeamUp zullen we gezamenlijk scholen en 

bij elkaar gaan kijken (en/of meedraaien). Daarnaast is het belangrijk om 

een paar activiteiten gezamenlijk te doen (bijv. strijden om de ‘wissel-kegel’ 

met bowlen) maar ook de wens om een aantal inhoudelijke vergadering 

locatie overstijgend te organiseren.  
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Bijlage 1: Doelen waar we het afgelopen jaar op in hebben gezet 

Doelen onderwijsproces 

Plan van aanpak 

Hieronder staan de doelen en subdoelen per periode van 3 maanden beschreven.  

1. Iedere leerling heeft een individueel document waarin een beginsituatie, plan van aanpak en 
doelen staan. Tevens wordt de SEO voortgang genoteerd en verslagen van oudergesprekken.  

Tussendoelen Okt-Dec Jan-Maart April-Juni 

Ontwikkelen en invoeren groeidocument per leerling 4-12 jaar    

Evaleren & Aanpassen groeidocument    

Vooruitkijken komend schooljaar. Gaan we over op schoolkracht of 
blijven in groeidoc. 

   

 

2. Iedere leerling heeft individuele doelen. Deze doelen worden met een interval van 10 weken 
getoetst. Daarna is er een analyse en worden er wederom doelen gesteld. Dit is een cyclisch 
proces.   

Tussendoelen Okt-Dec Jan-Maart April-Juni 

Individuele doelen bij leerlingen vaststellen. November toetsweek. 
Daarna analyse + doelen stellen. December – evaluatie proces 

   

Op basis van de evaluatie, aanpassen proces.     

Vooruitkijken komend schooljaar. Welke toetsweken hanteren we? 
Stellen we de individuele doelen van leerlingen bij? 

   

 

3. Resultaten worden op vakniveau en op groepsniveau geanalyseerd.   

Tussendoelen Okt-Dec Jan-Maart April-Juni 

Na de toetsweek van november is er een groepsoverzicht per 
vakgebied. Directie/beleidsmedewerker kwaliteit bestuur + team 
kijken naar de scores en analyseren. Plan van aanpak. 

   

Zie hierboven    

Jaarevaluatie n.a.v. 4 toetsmomenten. Wat betekent dit voor 
komend schooljaar? 

   

 

4. Instroom en uitstroom procedure worden vastgesteld 

Tussendoelen Okt-Dec Jan-Maart April-Juni 

Intakeformulier + schoolgids + eerste 3 weken observatie + 
uitstroomprocedure worden in grote lijnen ontwikkeld. 

   

Evaleren en uitwerken in vaststellen op papier.     
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5. Mondeling taalaanbod 4-5 jarigen.  

Tussendoelen Okt-Dec Jan-Maart April-Juni 

Bewust van doelen. Bekend met 4-takt en uitjes. Keuze van 
methode, aanpak en uitproberen 

   

Feedback op lessen, bewust in klassen werken aan doelen met 
leerlingen.  

   

Vooruitkijken komend schooljaar. Blijven we werken met deze 
aanpak/methode? Kloppen de doelen?  

   

 

6. Leerlijn technisch lezen 6 jaar en ouder  

Tussendoelen Okt-Dec Jan-Maart April-Juni 

Welke doelen werken we aan? Hoe doen we dat? Vormgeven 
klankenonderwijs. Klassenmanagement m.b.t. niveau verschillen 

   

Evalueren, aanpassen. Oriënteren op nieuwe methode aanvankelijk 
lezen en evt. voortgezet lezen.  

   

Vooruitkijken komend schooljaar. Met welke aanpak/ methode 
geven we het technisch lezen vorm?   

   

 

7. Leerlijnen (naast mondelinge taal) 4-5 jarigen  

Tussendoelen Okt-Dec Jan-Maart April-Juni 

Uitwerken motorische ontwikkeling/ zelfredzaamheid, 
voorbereidend rekenen, voorbereidend lezen (aud./ visueel) etc..   

   

Nu 3 toetsperioden gehad. Kloppen de doelen met het aanbod? Wat 
moet nog uitgewerkt worden? Maak plan komend schooljaar  

   

 

8. Leerstoflijnen spelling, begr.lezen, rekenen en seo 6 jaar en ouder  

Tussendoelen Okt-Dec Jan-Maart April-Juni 

Uitschrijven van de leerstoflijnen m.b.t. bovenstaande vakken. Welk 
materiaal is hier voor nodig?   

   

Nu 3 toetsperioden gehad. Kloppen de doelen met het aanbod? 
Wat moet nog uitgewerkt worden? Maak plan komend schooljaar 

   

 

De teamleden van de twee kleutergroepen zijn dit 

schooljaar, onder begeleiding van teamleden van 

Luttelgeest, met Woorden in Prenten aan de slag gegaan. 

Woorden in Prenten is een methodiek waarin je het 

prentenboek gebruikt om de mondelinge taal aan te leren. 

Twee weken lang staat een prentenboek centraal waaraan 

je alle activiteiten waaronder mondelinge taal koppelt. 

Hiernaast de thematafel bij het prentenboek ‘Woeste 

Willem’.  
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Doelen veiligheid en schoolklimaat 

Plan van aanpak 

Hieronder staan de doelen en subdoelen per periode van 3 maanden beschreven.  

1. Er is een veilig schoolklimaat (fysiek en sociaal) voor teamleden, leerlingen en ouders. 

Tussendoelen Okt-Dec Jan-Maart April-Juni 

Opgeleide BHV’ers in de school. (10 november + 9 december). 
Daarnaast hebben we een actueel veiligheidsplan en is er min. 1 
ontruimingsoefening geweest.  
Met de RIE is het klimaat bij teamleden + fysieke omgeving goed in 
kaart. Signalen worden opgepakt.  
Ieder teamlid heeft een individueel startgesprek gehad.  

   

Leerlingen vullen een veiligheidsmonitor in. Daarna evaluatie. 
Voldoet deze? Wat anders?  
Er zijn regelmatig ontruimingsoefeningen.  
Er is een sociale netwerk kaart met alle ketenpartners. 

   

Hoe hebben ouders inspraak over zaken op school? Gezamenlijk 
met ouders zijn er overleggen over hoe we dit inrichten.   
Ieder teamlid heeft minimaal een tweede indiv. gesprek gehad. 

   

Doelen documenten 
Plan van aanpak 

Hieronder staan de doelen en subdoelen per periode van 3 maanden beschreven.  

1. Iedere leerling heeft individuele doelen. Deze doelen worden met een interval van 10 weken 
getoetst. Daarna is er een analyse en worden er wederom doelen gesteld. Dit is een cyclisch 
proces.   

Tussendoelen Okt-Dec Jan-Maart April-Juni 

Er is een actuele schoolgids. 
Er is een ‘levend’ verbeterplan.  

   

Er is een zorgplan dat beschrijft hoe er op school cyclisch wordt 
gewerkt aan kwaliteit en zorg.   

   

Gezamenlijk (teamleden, ouders en directie) maken we een jaarplan 
voor het komend schooljaar.   

   

Dit schooljaar hebben we 2x een sociale veiligheidsmeting 

bij leerlingen uitgevoerd. De leerlingen hebben de 

formulieren individueel ingevuld.  De eerste keer vielen een 

aantal zaken negatief op: schoolplein, de bus en het lopen 

naar de gymnastiek. Verder vonden ze de WC stinken.  

 

Er zijn busafspraken gemaakt en een vrijwilliger mee. Er is in 

samenspraak met de leerlingen meer buitenspeelmateriaal 

gekocht en het naar gymlopen is besproken in de groepen. 

De 2e keer viel het bovenstaande positief op. Alleen de WC 

is nog een probleem, we gaan met verfrissers aan de slag.  
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Bijlage 2: voortgang per tussendoel 

Voortgang: Onderwijsproces 

1. Iedere leerling heeft een individueel document waarin een beginsituatie, plan van aanpak en 
doelen staan. Tevens wordt de SEO voortgang genoteerd en verslagen van oudergesprekken.  

Beginsituatie aug/sept ’21: 
Iedere leerling staat in Parnassys. Veel leerlingen van 6 jaar en ouder staan ook in DrieDeePlus. In het 
afgelopen corona jaar zijn er niet frequent toetsen afgenomen, daarvoor ook niet met vaste interval. De 
doelen van Emmen worden vrij geïnterpreteerd. Bij de 4-5 jarigen worden geen toetsen/observaties 
afgenomen. Soms staan er notities in Parnassys, soms in DrieDeePlus en soms in een Word document 
op de server. Er zijn geen vaste afspraken over wat je waar noteert. Oudergesprekken zijn incidenteel en 
niet gekoppeld aan de toetsweek. 

Tussendoelen Okt-Dec Jan-Maart April-Juni 

Ontwikkelen en invoeren groeidocument per leerling 4-12 jaar    

3 september: We testen een groeidocument voor Isala. 
15 september: Overleg met alle leerkrachten. Wat is beginsituatie? Wat is hierin belangrijk? We gaan 
een format testen voor het invullen van de beginsituatie (incl. SEO).  
30 september: Teamvergadering. Evaluatie beginsituatie formulier. Iedereen ervaart het als prettig 
duidelijk, we komen met een nieuw format voor belemmerende/protectieve factoren.  
Gezamenlijk stellen we een groeidocument vast. Eentje voor 4+, 5+ en 6+. We herhalen de aanleiding 
(casus Isala) en zien ook wat er wel/niet was genoteerd en de verwarring die was ontstaan door 
verschillende documenten op verschillende plekken.  
5 november: Teambijeenkomst. De eerste week van de nieuwe leerlingen uit noodopvang zit erop. We 
praten met elkaar hoe je de beginsituatie vaststelt en het groeidocument daarbij gebruikt.  
9 november: Kleuterbouw past het groeidocument aan. De deadline is dat ze wel bij 3 weken de 
beginsituatie kunnen vaststellen. 
1 december: Iedere leerling op school heeft een groeidocument. Voor 10 december zijn alle 
groeidocumenten up-to-date n.a.v. de toetsweek. 8 december heeft het team een werkmiddag. 
9 december: Na de werkmiddag neem ik steekproefsgewijs de groeidocumenten door. Marieke deelt de 
aandachtspunten met de betreffende groepsleerkrachten. 
17 jan: Ter voorbereiding van de toetsweek neem ik in alle groepen alle groeidocumenten. Het valt mij 
op dat alle leerlingen (behalve 2-3 wkn op Amiko) een groeidocument hebben. Yes!! We spreken in het 
team over het vaststellen van de beginsituatie. Martijn maakt een map met intaketoetsen + bijlage hoe 
de eerste 3 weken eruit zien. 

Evaleren & Aanpassen groeidocument    

We hebben tussendoor geen aanpassingen gedaan aan het groeidocument. We nemen dit mee in de 
eindevaluatie in juni.  

Vooruitkijken komend schooljaar. Gaan we over op schoolkracht of 
blijven in groeidoc. 

   

17 mei: We blijven werken in de groeidocumenten. We hopen dat we komend jaar met een IB’er gaan 
werken, de IB’er is nieuw een moet eerst het proces leren kennen. Een reden om hetzelfde te blijven 
werken. Landelijk gaat er gewerkt worden met leerlijnen voor nieuwkomers, dit betekent dat 
schoolkracht weer wordt aangepast. Ook een reden dat wij blijven werken met groeidocumenten.  
6 juni: Per locatie zullen we een eindevaluatie hebben waarin we ook gaan kijken wat we willen 
aanpassen aan de groeidocumenten. Waarschijnlijk zullen de aanpassingen bij 4-5 jarigen groter zijn dan 
bij de 6+ groep.  
Week 4 juli: Evaluatie groeidocumenten + kleine aanpassingen gedaan 
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2. Iedere leerling heeft individuele doelen. Deze doelen worden met een interval van 10 weken 
getoetst. Daarna is er een analyse en worden er wederom doelen gesteld. Dit is een cyclisch 
proces.   

Beginsituatie aug/sept ’21: 
Er wordt gewerkt met de leerlijndoelen vanuit Emmen en een 10 weken cyclus, maar dit wordt niet 
strak gehanteerd bij iedere leerling. Er worden geen analyses gedaan n.a.v. toetsen en een nieuw doel + 
plan van aanpak vastgesteld. Er staan geen analyses in DrieDeePlus. 

Tussendoelen Okt-Dec Jan-Maart April-Juni 

Individuele doelen bij leerlingen vaststellen. November toetsweek. 
Daarna analyse + doelen stellen. December – evaluatie proces 

   

30 september: Bij het besluit om te werken met individuele groeidocumenten en het schrijven van de 
beginsituatie binnen 3 weken horen ook individuele doelen. Leerkrachten halen inspiratie uit de 
leerlijnen van Emmen. Echter is het vaak op maat omdat veel leerlingen hier al lang op school zitten en 
nog niet de eerste doelen hebben gehaald. We willen met doelen werken, laten we eerst insteken met 
realistische doelen. 
Week 1 november: Toetsweek. Door het onderwijs aan de noodopvang en door ziekte van teamleden 
loopt het iets anders. Groep blauw/geel toetsen nu. Groep groen volgende week. Groep oranje/rood 
alleen nieuwe leerlingen – dus nog geen toetsweek. Groep Olifant/Panda gaan ook aan de slag.  
8 december: Op beide lokaties, met alle teamleden uitleg m.b.t. werken groeidocument en schrijven van 
analyses.  
17 januari: In voorbereiding op de toetsweek ga ik de groeidocumenten door. Ik zie dat alle leerlingen 
doelen hebben waar ze naar toe werken.  

Op basis van de evaluatie, aanpassen proces.     

3 februari: Vorige week was de toetsweek en deze week de groepsbesprekingen. Leerkrachten hebben 
doelen gesteld en stellen die ook weer op voor de komende periode. Yes!  

Vooruitkijken komend schooljaar. Welke toetsweken hanteren we? 
Stellen we de individuele doelen van leerlingen bij? 

   

19 april: Gezamenlijk stellen we jaarkalender vast. In de jaarkalender nemen we 4 toetsweken op. 
Week 4 juli: We blijven werken met ‘lege doelen’, onderlegger is doelen Emmen 

 

3. Resultaten worden op vakniveau en op groepsniveau geanalyseerd.   

Beginsituatie aug. / sept ’21: 
Op dit moment wordt er niet op groepsniveau, vakniveau of per leerlijn naar resultaten gekeken. 

Tussendoelen Okt-Dec Jan-Maart April-Juni 

Na de toetsweek van november is er een groepsoverzicht per 
vakgebied. Directie/beleidsmedewerker kwaliteit bestuur + team 
kijken naar de scores en analyseren. Plan van aanpak. 

   

1 december: Iedere groep heeft een groepsbespreking gehad. Hierin is er individueel + op groepsniveau 
naar de resultaten gekeken + individuele doelen/groepsniveau vastgesteld. 
9 december: Analyses worden gedeeld met het bestuur 

Zie hierboven    

3 februari: Vorige week was er toetsweek, deze week groepsbesprekingen. In alle groepen hebben 
leerkrachten overzichten van de resultaten. In de groepsbespreking kijken we naar individuele leerlingen 
en klassen doelen. Dus per leerlijn en op vakniveau. De doelen vanaf december is goed en bewust aan 
gewerkt. In de meeste groepen was dit klanken/technisch lezen.  

Jaarevaluatie n.a.v. 4 toetsmomenten. Wat betekent dit voor 
komend schooljaar? 
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4. Instroom en uitstroom procedure worden vastgesteld 

Tussendoelen Okt-Dec Jan-Maart April-Juni 

Beginsituatie aug./ sept. ’21: 
Er is een inschrijfformulier. Dit wordt meestal gebruikt, soms is het hectisch en wordt het een paar 
weken later of niet ingevuld. Dit inschrijfformulier wordt ingevuld met pen en per familie en dus niet per 
kind. Op het inschrijfformulier worden de personalia genoteerd. Tijdens de eerste 2-3 weken wordt 
gezien of de groep waar de leerling in wordt geplaatst passend is. Er stromen alleen leerlingen uit die 
verhuizen vanuit het AZC. Er is hierdoor geen uitstroomprocedure. 

Intakeformulier + schoolgids + eerste 3 weken observatie + 
uitstroomprocedure worden in grote lijnen ontwikkeld. 

   

25 augustus: We starten met een nieuw inschrijfformulier. 
30 augustus: Suggestie – aanvulling groep op formulier en verwijderen van een aantal vakken 
30 september: Op teamvergadering spreken we over intakeprocedure van 3 weken. Dit is iets nieuws. 
We gaan dit uittesten.  
9 oktober: In teambulletin schetst directie de huidige uitstroomprocedure. Deze hebben we in de 
afgelopen week in de praktijk ontwikkeld.  
17 januari: Eerste 3 weken + intaketoetsmap wordt vastgesteld en is aanwezig in de groepen vanaf 
groep 3 niveau.  

Evaleren en uitwerken in vaststellen op papier.     

Juni: Evaluatie bijeenkomst moet nog 
Week 4 juli: deze evaluatie schoot er bij in. Doen we nogmaals begin komend schooljaar 

 

5. Mondeling taalaanbod 4-5 jarigen.  

Beginsituatie aug. / sept. ’21: 
Er is geen woordenlijst of lijn met woorden die worden aangeboden en getoetst. Er wordt niet gewerkt 
met 1 specifieke methode of materiaal. 

Tussendoelen Okt-Dec Jan-Maart April-Juni 

Bewust van doelen. Bekend met 4-takt en uitjes. Keuze van 
methode, aanpak en uitproberen 

   

22 september: Met team groen/rood besluiten we om de LOGO3000 materialen te gaan testen. Op dit 
moment is er geen bewust aanbod. We kijken naar een weekplanning vanuit een nieuwkomersschool in 
Haarlem. Zij werken met thema’s van 3-5 weken en gebruiken LOGO3000 materialen/woorden om deze 
thema’s in te vullen.  
1 oktober: Teamleden hebben de materialen 1 ½ week getest. Het zijn mooie materialen. Ze gaan verder 
testen met het bewust aanbieden van woorden en daarna checken of leerlingen ze weten. Teamleden 
willen graag op een andere nieuwkomersschool zien hoe er wordt gewerkt. 
5 oktober: Er is een aanbod vanuit Luttelgeest. Kijken in klas bij Woorden in Prenten + uitleg van theorie. 
Teamleden zijn enthousiast en willen graag. 13 oktober staat het gepland, leerlingen krijgen vrij. 
13 oktober: Alle 5 de teamleden van de groepen groen/rood gaan naar de studieochtend 
15 oktober: We spreken na m.b.t. studieochtend. Teamleden zijn erg enthousiast. Er zijn twee kisten 
geleend, deze gaan we uitproberen. Daarna weer samen spreken. We laten LOGO3000 nog los. Na ieder 
prentenboek wordt er getoetst.  
16 november: Sandra/Ella komen observeren en maken verslag van schoolbezoek. Het doel was 
kennismaking en 0-meting. Op 8 december komen ze een dagdeel NT2 theorie delen en samen wordt er 
door het groeidocument gegaan. 
8 december: Een workshop over de NT2 theorie m.b.t aanbod mondelinge taal 
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Feedback op lessen, bewust in klassen werken aan doelen met 
leerlingen.  

   

Febr/ maart: Observaties door Sandra/Ella Luttelgeest  

Vooruitkijken komend schooljaar. Blijven we werken met deze 
aanpak/methode? Kloppen de doelen?  

   

Juni: We zijn erg blij met Woorden in Prenten!  

 

6. Leerlijn technisch lezen 6 jaar en ouder  

Tussendoelen Okt-Dec Jan-Maart April-Juni 

Welke doelen werken we aan? Hoe doen we dat? Vormgeven 
klankenonderwijs. Klassenmanagement m.b.t. niveau verschillen 

   

17 september: Teamoverleg met teamleden van oranje/geel/blauw. We spreken over de leerlijn 
technisch lezen. We spreken over expliciet klankenaanbod (passief/actief), goede uitspraak en oefenen 
bij alle leerlingen. Vervolgens spreken we over klassenmanagement m.b.t. niveau verschillen. We kiezen 
niet 1 model, we spreken over een aantal opties.  
1 november: Pravoo map wordt aangeschaft 
28 november: Diverse boeken worden besteld: boeken in thuistaal, zoekboeken en specifieke AVI 
1 december: In iedere groepsbespreking is het over klankonderwijs + technisch lezen gegaan. Klassen- 
management + niveaugroepen besproken + doelen 
8 december: Een teamoverleg op JD locatie over klankenonderwijs/ aanvankelijk lezen/ leesstimulering 
en voortgezet technisch lezen – de hele leerlijn technisch lezen dus. 

Evalueren, aanpassen. Oriënteren op nieuwe methode aanvankelijk 
lezen en evt. voortgezet lezen.  

   

3 febr: In de groepsbesprekingen blijkt dat er niet elke dag klankonderwijs gegeven wordt. In iedere 
groep gaat dit op het rooster en wordt er tijd vrij gemaakt. Dit mag er niet meer bij inschieten.  
22 maart: We bespreken de lesroosters en besluiten dat er elke dag klankenonderwijs gegeven moet 
worden. En elke dag schriftelijke taalverwerking.  

Vooruitkijken komend schooljaar. Met welke aanpak/ methode 
geven we het technisch lezen vorm?   

   

Juni: Evaluatie en keuze methode: VLL Kim versie 

 

7. Leerlijnen (naast mondelinge taal) 4-5 jarigen  

Tussendoelen Okt-Dec Jan-Maart April-Juni 

Uitwerken motorische ontwikkeling/ zelfredzaamheid, 
voorbereidend rekenen, voorbereidend lezen (aud./ visueel) etc..   

   

Nu 3 toetsperioden gehad. Kloppen de doelen met het aanbod? Wat 
moet nog uitgewerkt worden? Maak plan komend schooljaar  

   

 

8. Leerstoflijnen spelling, begr.lezen, rekenen en seo 6 jaar e.o. – alleen spelling mee gestart 

Tussendoelen Okt-Dec Jan-Maart April-Juni 

Uitschrijven van de leerstoflijnen m.b.t. bovenstaande vakken. Welk 
materiaal is hier voor nodig?   

   



19 
 Master AMIKO – Jaarevaluatie 2021-22 

Nu 3 toetsperioden gehad. Kloppen de doelen met het aanbod? 
Wat moet nog uitgewerkt worden? Maak plan komend schooljaar 

   

Juni – streefdoelen komend schooljaar vaststellen 

 

Voortgang veiligheid en schoolklimaat 

Plan van aanpak 

Hieronder staan de doelen en subdoelen per periode van 3 maanden beschreven.  

1. Er is een veilig schoolklimaat (fysiek en sociaal) voor teamleden, leerlingen en ouders. 

Tussendoelen Okt-Dec Jan-Maart April-Juni 

Opgeleide BHV’ers in de school. We hebben een actueel 
veiligheidsplan en is er min. 1 ontruimingsoefening geweest.  
Met de RIE is het klimaat bij teamleden + fysieke omgeving goed in 
kaart. Signalen worden opgepakt.  
Ieder teamlid heeft een individueel startgesprek gehad.  

   

6 september: Iemand komt langs voor de RIE. Voor ieder teamlid wordt een vragenlijst klaar gezet.  
1 oktober: BHV’ers mogen op training 11 november + 9 december. 1 teamlid is nieuw hij krijg een 
individuele training. (de laatste training voor BHV’ers was in 2018 – alles is dus verlopen) 
2 november: Gesprek RIE 
1 december: Concept klassenmap wordt gemaakt 
2 december: Aanwezig/absentiebord wordt opgehangen 

Leerlingen vullen een veiligheidsmonitor in. Daarna evaluatie. 
Voldoet deze? Wat anders?  
Er zijn regelmatig ontruimingsoefeningen.  
Ieder teamlid heeft minimaal een tweede indiv. gesprek gehad. 
2 december: Concept veiligheidsmonitor wordt gemaakt 
3 december: Concept veiligheidsmonitor wordt getest gr. Blauw + 
daarna in andere groepen afgenomen. 
Februari: Teamleden hebben een 2e, of indien nieuw 1e gesprek 
gehad. 
Juni: Veiligheidsmonitor wordt wederom door leerlingen ingevuld. 
WC JD valt negatief op, deze wordt gerepareerd tijdens herfst  

   

Hoe hebben ouders inspraak over zaken op school? Gezamenlijk 
met ouders zijn er overleggen over hoe we dit inrichten.   
Er is een sociale netwerk kaart met alle ketenpartners. 

   

Juni: Deze punten schuiven door naar komend schooljaar 

 

Documenten 
Plan van aanpak 

Hieronder staan de doelen en subdoelen per periode van 3 maanden beschreven.  

1. Iedere leerling heeft individuele doelen. Deze doelen worden met een interval van 10 weken 
getoetst. Daarna is er een analyse en worden er wederom doelen gesteld. Dit is een cyclisch 
proces.   
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Tussendoelen Okt-Dec Jan-Maart April-Juni 

Er is een actuele schoolgids. 
Er is een ‘levend’ verbeterplan.  

   

29 september: Het verbeterplan wordt met het team gedeeld. Teamleden zijn blij dat de doelen in tijd 
zijn weggezet. 
20 oktober: Door de noodopvang moet er een andere kortere schoolgids komen. Deze wordt gemaakt 
door Lisanne. Een eerste opzet voor een actuele schoolgids is klaar. 
27 november: Verbeterplan update wordt gedeeld met het team 

Er is een zorgplan dat beschrijft hoe er op school cyclisch wordt 
gewerkt aan kwaliteit en zorg.   

   

17 januari: Eerste 3 weken periode is beschreven + intake toetsmap 

Gezamenlijk (teamleden, ouders en directie) maken we een jaarplan 
voor het komend schooljaar.   

   

Juni: Doen we in juni eind evaluatie 

 

 

 

 

 

 

 


