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Evaluatie borgingstaken 

Afgerond 
Veiligheid  
september Ontruimingsplan evalueren Management Team 
 -Het ontruimingsplan is bijgesteld voor de ontruimingsoefening. 

-Na evaluatie is het ontruimingsplan opnieuw bijgesteld.  
  
sep - jun ontruimingsplan oefenen Management Team 
 -Het ontruimingsplan is geoefend. 
  
juli Nascholing BHV Team 
 De BHV'ers hebben herhalingscursussen gevolgd.  
  
 
leerlijn cultuur 
Er is een beleidsdocument cultuureducatie gemaakt voor de Pastoor Middelkoopschool. 
Talenten en interesses van leerkrachten worden optimaal ingezet. 
Er is een doorgaande lijn in aangeboden technieken voor de verschillende creatieve vakken. 
november cultuureducatie evalueren Team 
 -Vanuit de agenda cultuur wordt er in overleg met het team verschillende activiteiten 

gepland/ georganiseerd.  
Enkele voorbeelden hiervan zijn; bezoek musea, onderbouwvoorstellingen. aanschaf 
boeken schoolbibliotheek, bioscoop bezoek, aanbod brede school Klazienaveen.  
-De methode Laat maar zien/horen wordt schoolbreed ingezet.  
-In een vast cyclus hebben de cultuurcoördinatoren overleg m.b.t. het aanbod.  

  
mei cultuureducatie evalueren Team 
 -Vanuit de agenda cultuur wordt er in overleg met het team verschillende activiteiten 

gepland/ georganiseerd.  
 
Enkele voorbeelden hiervan zijn; bezoek musea, onderbouwvoorstellingen. aanschaf 
boeken schoolbibliotheek, bioscoop bezoek, aanbod brede school Klazienaveen.  
-De methode Laat maar zien/horen wordt schoolbreed ingezet.  
-In een vast cyclus hebben de cultuurcoördinatoren overleg m.b.t. het aanbod.  

  
 
Professioneel Statuut 
dec - feb Twee jaarlijks zal de meting van het professioneel statuut 

worden afgenomen in Schoolmonitor, het 
verantwoordingsdocument van de scholen van Primenius.  

Directie 

 Dit schooljaar is het professioneelstatuur niet afgenomen in schoolmonitor. 
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Evaluatie projecten 

Verbeteren 
Onderwijs  | Pedagogisch handelen

Ons doel is dat in 2023 ons pedagogisch klimaat binnen ons eigen 
kwaliteitszorgsysteem met een goed wordt beoordeeld. 

Aanleiding voor dit project 
Het uitgangspunt voor dit project is het Strategisch Ontwikkel Plan 2019-2023 van de Stichting 
Primenius. Ieder kind wordt in staat gesteld om het maximale uit zichzelf te halen, passend bij zijn 
talenten. Dit betekent maatwerk voor ieder kind, passend bij zijn ontwikkeling. Wij stellen ons daarbij 
ten doel dat alle kinderen binnen de stichting bij ons de kans krijgen om zich in een veelzijdige 
ontdekkingsreis te ontwikkelen tot onderzoekende wereldburgers. 
Om dit te bereiken werken wij in ons onderwijs vanuit onze visie op gepersonaliseerd leren.  
 
Voor het aanbieden van gepersonaliseerd onderwijs is het een voorwaarde dat ons pedagogisch 
klimaat goed is. Om af te kunnen stemmen op wat elk kind nodig heeft, vraagt dit van iedereen in de 
school dat we ons samen verantwoordelijk voelen voor de veiligheid en het pedagogisch klimaat in 
de school. 
 
Tijdsplanning 
aug - jun Scholing De Vreedzame School (nieuwe medewerkers)  Directie 
 Alle pedagogisch medewerkers binnen de school (Stichting Tamariki) en nieuwe 

leerkrachten zijn aangemeld voor de scholing Pedagogisch tact. De scholing is inmiddels 
afgerond. 
 
M.b.t. scholing DVS, hebben alle nieuwe medewerkers studiebijeenkomst gevolgd o.l.v. 
Sakia van de Bos. 
Deze scholing wordt afgerond in september 2022. 
Ook de nieuwe medewerkers vanaf augustus 2022 zullen hier zonodig bij aansluiten. 

  
aug - jul Inventarisatie, uitwerken en aanschaf investering beweging Team 
 Er is een invetarisatie geweest schoolbreed op de sport / bewegingsmaterialen. 

Op basis hiervan zijn er nieuwe sport en bewegingsmaterialen aangeschaft.  
  
september Aanschaf nieuwe methode DVS Directie 
 Begin schooljaar 2021-2022 is de nieuwe DVS methode aangeschaft. 
  
september Starten Leerlingenraad Directie 
 Vanuit de coronamaatregelen in het eerste helft van het schooljaar, is er nog geen start 

gemaakt met de leerlingenraad.  
In het nieuwe schooljaar zal hieraan een impuls worden gegeven.  
 
Vanuit de DVS methode zal er gekeken worden naar het vormen van commissies. 

  
september Starten Mediatoren De Vreedzame School 
 Begin van het schooljaar is er training geweest voor nieuwe mediatoren.  
  
september Training Rots en Water (2 teamleden) Team 
 Twee teamleden zijn geschoold Rots en Water trainer. 
  
sep - jul Stuurgroep DVS De Vreedzame School 
 In een vast cyclus zit de stuurgroep voor overleg bij elkaar om inhoudelijk sturing te 
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geven aan DVS op schoolniveau.  
  
oktober Meting KZI De Vreedzame School De Vreedzame School 
 In oktober 2021 heeft de meting KZI DVS plaatsgevonden.  

Voor een anaylse van de meting verwijzen we naar de opbrengstenrapportage 2021-
2022. 

  
okt - jul Klassenbezoek DVS Directie 
 In een vast cyclus vinden de klassenbezoeken DVS plaats. Zie hiervoor de jaarplanner. 

Onder invloed van Corona hebben deze minder vaak plaats gevonden.  
  
Meetbare resultaten 
-Scholing voor medewerkers die nog niet DVS geschoold zijn. 
-Aanschaf vernieuwde versie De vreedzame School. 
-Leerlingenraad en mediatoren in uitvoering.  
-Inzet training Rots en Water 
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
-Scholing voor medewerkers die nog niet DVS geschoold zijn: 
M.b.t. scholing DVS, hebben alle nieuwe medewerkers studiebijeenkomst gevolgd o.l.v. Sakia van de 
Bos. 
Deze scholing wordt afgerond in september 2022. 
Ook de nieuwe medewerkers vanaf augustus 2022 zullen hier zonodig bij aansluiten. 
 
-Aanschaf vernieuwde versie De vreedzame School: 
Begin schooljaar 2021-2022 is de nieuwe DVS methode aangeschaft. 
 
-Leerlingenraad en mediatoren in uitvoering: 
Vanuit de coronamaatregelen in het eerste helft van het schooljaar, is er nog geen start gemaakt met 
de leerlingenraad.  
In het nieuwe schooljaar zal hieraan een impuls worden gegeven.  
Vanuit de DVS methode zal er gekeken worden naar het vormen van commissies. 
Begin van het schooljaar is er training geweest voor nieuwe mediatoren.  
 
-Inzet training Rots en Water: 
Twee teamleden zijn geschoold Rots en Water trainer. 
 
-Vanuit de maatregelen rondom de covid periode hebben er minder klassenbezoeken 
plaatsgevonden.  
Er heeft er een teamtraining plaats gevonden waarin we gezamenlijk de doorgaande lijn binnen de 
school vast hebben kunnen leggen.  
 
-Op de verschillende onderdelen van het KZI afname DVS in het schooljaar 2021-2022 zien we dat 
alle onderdelen voldoende, ruim voldoende, goed dan wel uitstekend scoren. 
Onderdelen waarop voldoende gescoord worden en er ruimte voor verbetering is naar ruim 
voldoende tot uitstekend zijn: verantwoordelijkheid voor gemeenschap nemen en democratisch 
overleggen.  
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Wij verwachten dat wij de methode van De Vreedzame School bij de start van het schooljaar 2021-
2022 weer volledig in te kunnen zetten. Daarnaast willen wij de vernieuwde versie van de methode 
gaan gebruiken en de medewerkers die nog niet geschoold zijn in de methode de benodigde scholing 
te laten volgen. Dit schooljaar worden in alle groepen de lessen van de methode gegeven en maakt 
deze vast onderdeel uit van ons aanbod. Er zullen nieuwe mediatoren worden opgeleid en de 
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leerlingenraad zal worden opgestart. 
 
Het doel is dat in 2023 er in alle groepen met het kwaliteitszorginstrument van De Vreedzame School 
wordt gewerkt en wordt er door onze kinderen geen pestgedrag ervaren. In 2023 wordt het 
pedagogisch klimaat, door het auditteam van Primenius, als goed gewaardeerd en dient deze als 
voorbeeld voor andere scholen. 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
-Er wordt inmiddels gewerkt met de nieuwe versie van DVS. De scholing voor de nog niet geschoolde 
medewerkers loopt. 
In alle groepen wordt de DVS methode gevolgd.  
-Inmiddels wordt er in alle groepen met het kwaliteitszorginstrument van De Vreedzame School 
gewerkt.  
-T.z.t. zal er een audit plaats vinden waarin er door het auditteam van Primenius o.a. gekeken zal 
worden naar het pedagogisch klimaat. 
 

Verbeteren 
Onderwijs  | Didactisch handelen

Ons doel is dat in 2023 ons didactisch handelen binnen ons eigen 
kwaliteitszorgsysteem met een  goed wordt beoordeeld. 

Aanleiding voor dit project 
Het uitgangspunt voor dit project is het Strategisch Ontwikkel Plan 2019-2023 van de Stichting 
Primenius. Ieder kind wordt in staat gesteld om het maximale uit zichzelf te halen, passend bij zijn 
talenten. Dit betekent maatwerk voor ieder kind, passend bij zijn ontwikkeling. Wij stellen ons daarbij 
ten doel dat alle kinderen binnen de stichting bij ons de kans krijgen om zich in een veelzijdige 
ontdekkingsreis te ontwikkelen tot onderzoekende wereldburgers. 
Om dit te bereiken werken wij in ons onderwijs vanuit onze visie op gepersonaliseerd leren. 
Leerlingen krijgen meer eigenaarschap over hun leerproces. Dit gebeurt door elk kind op eigen 
niveau en in eigen tempo de leerstof te laten doorlopen. De rol van de leerkracht verandert daardoor 
van sturend naar coachend. 
 
Om door middel van gepersonaliseerd leren te kunnen differentiëren op werkniveau, werktempo, 
interesse en leerstijl is het noodzakelijk dat leerkrachten over excellente didactische vaardigheden 
beschikken. 
 
Tijdsplanning 
aug - jul Teamvergadering schoolmonitor Directie 
 Er zijn een aantal bijeenkomsten gepland met betrekking tot het bijwerken van 

schoolmonitor. Medewerkers kunnen bij deze bijeenkomsten zelf of gezamenlijk de 
projecten in schoolmonitor bijwerken. Dit is bij een aantal projecten wel gebeurt maar ook 
bij een aantal niet. Door de werkdruk wordt deze tijd te vaak slechts kort of niet gebruikt 
voor het bijwerken van schoolmonitor. Wel werd er gewerkt aan de projecttaken zoals 
NPO uitgaven maar deze werden gedurende het schooljaar steeds minder verwerkt in 
schoolmonitor. Voor de uiteindelijke verwerking van de gegevens en plannen is het 
wenselijk dat dit gedurende het gehele jaar wordt gedaan. Dit geldt voor het gehele team. 

  
sep - jul inventariseren, uitwerken en aanschaf investeringen Directie 
 Er zijn projectgroepen gemaakt om het besteden van de NPO gelden op verschillende 
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gebieden te inventariseren en uit te werken. Voorbeelden hiervan zijn de gebieden 
Beweging, Muziek, Techniek, Leerrijke Leeromgeving kleuters en groep 3 t/m 8 en 
Leesonderwijs. Op basis van deze inventarisaties zijn op de verschillende gebieden 
materialen aangeschaft. 

  
oktober Teambijeenkomst EDI omgaan met verschillen Directie 
 Vanuit de teambijeenkomst omgaan met verschillen heeft het team Tools in handen 

gekregen hoe we vanuit Controle Van Begrip CVB om kunnen gaan met verschillen in de 
instructie. In het nieuwe schooljaar zal hiervoor een opfris moment worden gepland met 
het team.  

  
januari Teambijeenkomst EDI begeleide inoefening, lesafsluiting en zelfstandige 

verwerking 
Directie 

 Vanuit de teambijeenkomst begeleide inoefening, heeft het team Tools in handen 
gekregen hoe vorm te geven aan dit onderdeel binnen de instructie. In het nieuwe 
schooljaar zal hiervoor een opfris moment worden gepland met het team. 

  
maart Teambijeenkomst EDI instructie kleuters, groep 3 t/m 8 Directie 
 Vanuit de teambijeenkomst instructie kleuters, is er samen gespard over hoe EDI een 

onderdeel kan zijn binne het kleuteronderwijs. Leerkrachten hebben hiervoor tools in 
handen gekregen. In het nieuwe schooljaaar zal hiervoor een opfirs moment worden 
gepland met de onderbouw.  

  
Meetbare resultaten 
-Tijdens klassenbezoeken wordt gezien dat de taallessen worden uitgevoerd zoals afgesproken in ons 
taalbeleidsplan. 
-Tijdens klassenbezoeken wordt gezien dat de rekenlessen worden uitgevoerd zoals afgesproken in 
ons rekenbeleidsplan. 
-Tijdens klassenbezoeken wordt gezien dat alle lessen uitgevoerd worden volgens de afspraken die 
zijn gemaakt m.b.t. het EDI-model. 
- Wij zien een positieve ontwikkeling in de resultaten waarbij we deze afzetten tegen het landelijk 
gemiddelde van de IEP i.c.m. met de schoolweging. 80% van de leerlingen laat een groei zien van 8 
dle gedurende het schooljaar.  
-Tijdens klassenbezoeken is het zichtbaar dat er aanvullende materialen worden gebruikt om doelen 
te bereiken.  
-Teamscholing 
-Er is binnen de school een goede afstemming zijn geweest m.bt. het gebruik van devices (Ipads) in 
aantallen en gebruik. Alle leerlingen hebben als dit nodig is de beschikking over een Ipad. 
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
-Tijdens klassenbezoeken wordt gezien dat de taallessen worden uitgevoerd zoals afgesproken in ons 
taalbeleidsplan: 
De taallessen voldoen inhoudelijk aan richtlijnen vanuit het taalbeleidsplan.  
 
-Tijdens klassenbezoeken wordt gezien dat de rekenlessen worden uitgevoerd zoals afgesproken in 
ons rekenbeleidsplan. 
De rekenlessen voldoen inhoudelijk aan richtlijnen vanuit het rekenbeleidsplan.  
 
-Tijdens klassenbezoeken wordt gezien dat alle lessen uitgevoerd worden volgens de afspraken die 
zijn gemaakt m.b.t. het EDI-model. 
Het toepassen van het EDI model is in ontwikkeling. Er is hierin een mooie groei te zien. Binnen het 
team zien we verschillen in het toepassen van het EDI model. In het huidige schooljaar hebben we 
hiervoor een scholingstraject gevolgd.  
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- Wij zien een positieve ontwikkeling in de resultaten waarbij we deze afzetten tegen het landelijk 
gemiddelde van de IEP i.c.m. met de schoolweging. 80% van de leerlingen laat een groei zien van 8 
dle gedurende het schooljaar: 
We zien een gemiddelde groei in dle van 9. Hiermee voldoen we ruim een het gestelde doel.  
 
-Tijdens klassenbezoeken is het zichtbaar dat er aanvullende materialen worden gebruikt om doelen 
te bereiken. 
Incidenteel wordt MSV toegevoegd aan de rekenlessen. MSV is opgenomen in het aanbod binnen 
WIG5. Leerkrachten kunnen dit efficienter inzetten kijkend naar de leerbehoefte van het kind.  
 
-Teamscholing: 
Heeft plaatsgevonden. En zal worden voortgezet in het schooljaar 2022-2023. 
 
-Er is binnen de school een goede afstemming zijn geweest m.bt. het gebruik van devices (Ipads) in 
aantallen en gebruik. Alle leerlingen hebben als dit nodig is de beschikking over een Ipad.  
Hierin is voldaan.  
 
Vanuit de maatregelen rondom de Covid periode is het bezoeken van de klassen niet mogelijk 
geweest. 
In het schooljaar 2021-2022 zal er vervolg worden gegeven aan de scholing didactisch handelen (EDI) 
en de daaraan gekoppelde klassenbezoeken. 
 
Tijdens het inspectiebezoek, 08-12-2020, is het didactisch handelen met een voldoende beoordeeld.  
Aandachtspunt dat de school is meegeven, het afstemmen op de leerlingen met een verkorte 
instructie / verrijking. Binnen het EDI model zal hieraan aandacht moeten worden besteed.  
 
Wanneer we kijken naar de resultaten, waarbij deze worden afgezet tegen het landelijk gemiddelde 
en de schoolweging, zien we aandachtspunten waarop in wordt gezet vanuit het taal- en 
rekenbeleidsplan. Deze zijn vertaald naar plan van aanpak in de groepsnotities. We verwijzen naar de 
beleidsplannen, opbrengstrapportages en groepsnotities. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Voor het komende schooljaar stellen wij ons ten doel dat wij het eerste half jaar de nieuwe 
methodes steeds meer eigen maken waardoor we in het tweede half jaar een start kunnen maken 
met een verdieping van ons aanbod. Dit houdt in dat leerkrachten niet alleen maar gebruik maken 
van de methode maar ook aanvullende materialen gaan gebruiken om de leerdoelen te bereiken.  
Daarnaast gaan we de leerlingen die daaraan toe zijn meer betrekken in hun eigen leren en 
eigenaarschap van hun ontwikkeling. 
 
Gezien de keuze om de basis van ons onderwijs te versterken met methodes en de invloed van de 
corona pandemie op ons onderwijs is de ontwikkeling van ons didactisch handelen niet volgens de 
gewenste planning verlopen. Ondanks de opgelopen vertraging vinden wij het belangrijk dat ons 
didactisch handelen in ontwikkeling blijft. De invloed van de vertraging op ons doel is pas na de 
corona pandemie exact in te schatten.  
 
In 2023 zal in alle groepen worden gewerkt vanuit doelen. Leerkrachten zullen vanuit 
coachingsgesprekken het eigenaarschap en de taakgerichtheid van de leerlingen vergroten. Voor het 
didactisch handelen zal worden uitgegaan van het EDI (Explicite Directe Instructie). De doorgaande 
lijn in het didactisch handelen binnen de school zal zijn vastgelegd in een beleidsdocument. Het 
didactisch handelen zal hierdoor voor alle medewerkers van de Pastoor Middelkoopschool met een 
goed worden beoordeeld door het auditteam van Primenius. 
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Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
Vanuit de maatregelen rondom de Covid periode is het bezoeken van de klassen niet mogelijk 
geweest. 
In het schooljaar 2021-2022 zal er vervolg worden gegeven aan de scholing didactisch handelen (EDI) 
en de daaraan gekoppelde klassenbezoeken. 
 
Gezien het vertrekpunt t.a.v. het didactisch handelen en de beperkingen tot teamscholing vanuit de 
Covid periode verwachten we dat het doel: "Wordt ons didactisch handelen binnen ons eigen 
kwaliteitszorgsysteem met een goed beoordeeld", meer tijd nodig zal hebben. In het komende 
schooljaar zal hier vervolg training op in worden gezet. 
 
In het afgelopen schooljaar heeft er maart 2022 een visitatie op het rekenonderwijs plaats gevonden. 
De visiatie is bevestigend geweest op onze eigen zicht op ontwikkeling. Het speerpunt dat hieruit 
naar voren kwam is het aanbod naar de kinderen die behoefte hebben aan verkorte instructie / 
verrijking binnen de groep.  
 

Verbeteren 
Onderwijs  | Gepersonaliseerd leren

Ons doel is dat de Pastoor Middelkoopschool gepersonaliseerd leren 
aanbiedt in minimaal fase 4 (zoals beschreven in de notitie 
‘Gepersonaliseerd Leren’). 

Aanleiding voor dit project 
Het uitgangspunt voor dit project is het Strategisch Ontwikkel Plan 2019-2023 van de Stichting 
Primenius. Ieder kind wordt in staat gesteld om het maximale uit zichzelf te halen, passend bij zijn 
talenten. Dit betekent maatwerk voor ieder kind, passend bij zijn ontwikkeling. Wij stellen ons daarbij 
ten doel dat alle kinderen binnen de stichting bij ons de kans krijgen om zich in een veelzijdige 
ontdekkingsreis te ontwikkelen tot onderzoekende wereldburgers. 
Om dit te bereiken werken wij in ons onderwijs vanuit onze visie op gepersonaliseerd leren. 
Leerlingen krijgen meer eigenaarschap over hun leerproces. Dit gebeurt door elk kind op eigen 
niveau en in eigen tempo de leerstof te laten doorlopen. De rol van de leerkracht verandert daardoor 
van sturend naar coachend. 
Stichting Primenius heeft ter ondersteuning van dit doel een 5-fasen model waaraan de ontwikkeling 
getoetst kan worden. 
 
Tijdsplanning 
aug - okt Implementatie taal methode Taalcoördinator 
 Dit schooljaar zijn we begonnen met de implementatie van de methode Staal Taal en Staal 

Spelling. Dit hebben we gedaan met ondersteuning van specialisten. Extra aandacht is 
besteed aan de differentiatie aan de bovenkant. De overstap naar een methode was voor 
een deel van de bovenbouw leerlingen wennen. Er wordt meer gevraagd. Voor deze 
overstap is de tijd genomen. De leerlingen hebben kunnen wennen aan de nieuwe 
methode en samen met de leerkracht is toegewerkt naar het gevraagde niveau. In de 
resultaten is terug te zien dat alle groepen voldoen aan de gestelde normen op het 
vakgebied taalverzorging. Het proces krijgt een vervolg in het schooljaar 2022-2023. 

  
aug - jul Kort overleg / voortgang plannen Directie 
 Gedurende het jaar zijn er korte en lange overleggen afgewisseld. In de korte overleggen 



Pastoor Middelkoopschool Schooljaarverslag 2021 - 2022 10 

is besproken hoever het staat met lopende projecten. Meestal was dit NPO uitgaven 
gerelateerd. Zo was er meer controle over de voortgangsprocessen zonder dat dit veel 
tijdsdruk geeft. Wel moet er gekeken worden naar de afwisseling tussen het lang en kort 
overleg en de frequentie van de overleggen.  

  
aug - jul Lang overleg / schoolontwikkeling Directie 
 Gedurende het jaar zijn er korte en lange overleggen afgewisseld. In de lange overleggen 

zijn algemene zaken besproken die minder urgent zijn. Er is bewust voor gekozen om 
vaker kort overleg te doen dan lang overleg. Een aantal medewerkers heeft aangegeven 
behoefte te hebben aan meer lange overleggen. Er moet dan ook gekeken worden naar de 
afwisseling tussen het lang en kort overleg en de frequentie van de overleggen. 

  
aug - jul Overleg schoolmonitor / evaluatie plannen Team 
 Er zijn een aantal bijeenkomsten gepland met betrekking tot het bijwerken van 

schoolmonitor. Medewerkers kunnen bij deze bijeenkomsten zelf of gezamenlijk de 
projecten in schoolmonitor bijwerken. Dit is bij een aantal projecten wel gebeurd maar 
ook bij een aantal niet. Door de werkdruk wordt deze tijd te vaak slechts kort of niet 
gebruikt voor het bijwerken van schoolmonitor. Wel werd er gewerkt aan de projecttaken 
zoals NPO uitgaven maar deze werden gedurende het schooljaar steeds minder verwerkt 
in schoolmonitor. Voor de uiteindelijke verwerking van de gegevens en plannen is het 
wenselijk dat dit gedurende het gehele jaar wordt gedaan. Dit geldt voor het gehele team. 

  
sep - jul inventarisatie, uitwerking en aanschaf leerrijke leeromgeving Team 
  

Vanuit de NPO gelden is Logo 3000 en DVS vernieuwde versie aangeschaft. 
Vanuit Logo 3000 is er aan de taalontwikkeling een extra impuls gegeven in de groepen 
voorschool t/m groep 5. 
Tevens heeft de implementatie Staal taal plaats gevonden.  
 
Daarnaast is de schoolbibliotheek uitgebreid in aanbod.  
 
I.v.m. de kleutergroep en bovenbouwgroep uitbreiding is er geinvesteerd in de inrichting 
van deze lokalen.  

  
jan - jul Workshop ouders Team 
 De voorbereidende gesprekken met betrekking tot dit project zijn geweest. Uiteindelijk is 

besloten om dit schooljaar nog niet te beginnen met het project workshop ouders. De 
ontwikkelingen rond corona waren te onzeker. De gemaakte plannen worden doorgezet 
naar het volgend schooljaar. 

  
februari Leergesprekken  Team 
 Leergesprekken vinden incidenteel plaats tussen leerkracht en leerling. Hierin zal er 

gekeken moeten worden naar een vaste structuur in het schooljaar op basis van het IEP 
LVS.  

  
juni Leergesprekken Team 
 Leergesprekken vinden incidenteel plaats tussen leerkracht en leerling. Hierin zal er 

gekeken moeten worden naar een vaste structuur in het schooljaar op basis van het IEP 
LVS. 

  
Meetbare resultaten 
-Evaluatie workshop ouders. 
-Leerkrachten observeren en bevragen kinderen naar hun mate van betrokkenheid en eigenaarschap 
en bespreken dit tijdens de diverse leergesprekken. 
- De leerlingen die in de HB groep zitten hebben met de HB vakspecialist een leerplan gemaakt met 
als doel meer invloed op hun eigen leerproces. 
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-Evaluatie gebruik nieuwe methode Taal. 
-Planmatig lang en kort teamoverleg is ingevoerd en uitgevoerd.  
-Doorontwikkelen implementatie rekenonderwijs 
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
-Evaluatie workshop ouders: 
De voorbereidende gesprekken met betrekking tot dit project zijn geweest. Uiteindelijk is besloten 
om dit schooljaar nog niet te beginnen met het project workshop ouders. De ontwikkelingen rond 
corona waren te onzeker. De gemaakte plannen worden doorgezet naar het volgend schooljaar. 
 
-Leerkrachten observeren en bevragen kinderen naar hun mate van betrokkenheid en eigenaarschap 
en bespreken dit tijdens de diverse leergesprekken: 
Leergesprekken vinden incidenteel plaats tussen leerkracht en leerling. Hierin zal er gekeken moeten 
worden naar een vaste structuur in het schooljaar op basis van het IEP LVS.  
 
- De leerlingen die in de HB groep zitten hebben met de HB vakspecialist een leerplan gemaakt met 
als doel meer invloed op hun eigen leerproces: 
De HB specialist heeft met alle kinderen een leergesprek om invloed uit te oefenen op hun eigen 
leerproces. Inhoudelijk wordt hiervan een notitie gemaakt in het leerlinddossier.  
 
-Evaluatie gebruik nieuwe methode Taal: 
Dit schooljaar zijn we begonnen met de implementatie van de methode Staal Taal en Staal Spelling. 
Dit hebben we gedaan met ondersteuning van specialisten. Extra aandacht is besteed aan de 
differentiatie aan de bovenkant. De overstap naar een methode was voor een deel van de 
bovenbouw leerlingen wennen. Er wordt meer gevraagd. Voor deze overstap is de tijd genomen. De 
leerlingen hebben kunnen wennen aan de nieuwe methode en samen met de leerkracht is 
toegewerkt naar het gevraagde niveau. In de resultaten is terug te zien dat alle groepen voldoen aan 
de gestelde normen op het vakgebied taalverzorging. Het proces krijgt een vervolg in het schooljaar 
2022-2023. 
 
-Planmatig lang en kort teamoverleg is ingevoerd en uitgevoerd: 
Gedurende het jaar zijn er korte en lange overleggen afgewisseld. In de lange overleggen zijn 
algemene zaken besproken die minder urgent zijn. Er is bewust voor gekozen om vaker kort overleg 
te doen dan lang overleg. Een aantal medewerkers heeft aangegeven behoefte te hebben aan meer 
lange overleggen. Er moet dan ook gekeken worden naar de afwisseling tussen het lang en kort 
overleg en de frequentie van de overleggen. 
 
-Doorontwikkelen implementatie rekenonderwijs: 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Door de keuze om eerst de basis van het onderwijs op de Pastoor Middelkoopschool te versterken in 
combinatie met de corona pandemie is het niet waarschijnlijk dat de doelstelling in 2023 wordt 
bereikt. Er zal vanuit de analyse gekeken moeten worden welke stappen wanneer genomen kunnen 
en moeten worden. Daarbij moet ook gekeken worden in hoeverre fase 4 op alle gebieden en voor 
alle leerlingen gerealiseerd kan worden. Het komende schooljaar willen we een start maken met het 
vergroten van de rol van het kind, ouder en omgeving waarbij er wordt toegewerkt naar fase 3 in 
2023. 
 
Uiteindelijk is de gewenste situatie dat de Pastoor Middelkoopschool in 2025 gepersonaliseerd leren 
aanbiedt in fase 4 (zoals beschreven in de notitie 'gepersonaliseerd leren'). 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 



Pastoor Middelkoopschool Schooljaarverslag 2021 - 2022 12 

Het komende schooljaar willen we een start maken met het vergroten van de rol van het kind, ouder 
en omgeving waarbij er wordt toegewerkt naar fase 3 in 2023: 
 
Vanuit de corona periode, waarin ouders meer op afstand waren van de school, is er afgelopen 
schooljaar toegewerkt naar oudernabijheid tot de school. Ouders hebben de ontwikkelgesprekken in 
het tweede helft van het schooljaar weer op school kunnen voeren. Daarnaast hebben we ouders 
ook weer uit kunnen nodigen bij verschillende activiteiten.  
 
Door de implementatie van WIG 5 en Staal, hebben kinderen meer zicht op hun eigen ontwikkeling 
en doelen. Het vergroot een stukje eigenaarschap en zelfstandigheid.  
 

Ontwikkelen 
Identiteit |  Identiteit

Ons doel is dat in 2023 ouders ervaren dat wij aandacht hebben voor 
de mens als geheel en (verschillen in) identiteit geborgd is in de 
brede vorming in het onderwijs en de opvang. 

Aanleiding voor dit project 
Het uitgangspunt voor dit project is het Strategisch Ontwikkel Plan 2019-2023 van de Stichting 
Primenius. Onze katholieke identiteit is het kloppend hart van onze organisatie. Kinderen krijgen 
binnen Stichting Primenius aandacht voor wie ze zijn in hun leven en leefomgeving. 
 
In onze maatschappij komt een veelvoud aan culturen en geloofsovertuigingen voor. De laatste jaren 
zien we de diversiteit aan geloofsovertuigingen en culturen in Klazienaveen en op onze school 
toenemen. Vanuit onze katholieke identiteit vinden we het belangrijk dat onze kinderen 
kennismaken met en nadenken over deze verschillende culturen en geloofsovertuigingen. 
 
Tijdsplanning 
aug - 
jul 

Vieringen in de kerk Team 

 Alle vieringen hebben dit schooljaar plaats gevonden. 
 
Voor de kinderen was het even weer wennen. Gedurende het schooljaar zagen we de 
vieringen rustiger verlopen.  

  
jan - 
jul 

Bezoek gebedshuizen Team 

 Het bezoek gebedshuizen heeft onder invloed van de corona maatregelen geen vervolg 
gehad in het schooljaar 2021-2022. In het volgende schooljaar zal hierin een planning 
worden gemaakt voor de verschillende groepen.  

  
juni Evalueren identiteitsbegeleiding Onderwijsbureau Meppel en bijstellen 

borgingsdocument.  
Werkgroep Katholieke 
identiteit  

 De directeuren hebben in overleg met de identiteitscoördinatoren geëvaluaeerd en een 
planning gemaakt voor het nieuwe schooljaar. Zie hiervoor de jaarplanner. 

  
juni Vaststellen welke leerkrachten volgend schooljaar opleiding Katholieke 

identiteit moeten volgen.  
Werkgroep Katholieke 
identiteit  

 Scholing identiteit heeft plaats gevonden voor directie en teamleden.  
  
Meetbare resultaten 
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-Kringgesprek waarin het bezoek aan de verschillende gebedshuizen wordt geëvalueerd.  
-(gedeeltelijke) evaluatie plan om de identiteit zichtbaarder te maken binnen de school. 
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
-Kringgesprek waarin het bezoek aan de verschillende gebedshuizen wordt geëvalueerd. 
Onder invloed van Corona, is dit nog een lopend proces.  
-(gedeeltelijke) evaluatie plan om de identiteit zichtbaarder te maken binnen de school: 
Teambijeenkomsten hebben richting gegeven aan de viertafel en de naamgeving van de school.  
-Lespakketten zijn samengesteld en zullen worden herzien:  
het bezoek van de gebedshuizen zal plaats vinden in het schooljaar 2022-2023.  
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
In het schooljaar 2021-2022 zullen alle leerlingen een bezoek hebben gebracht aan een gebedshuis. 
Dit zal daarna worden gevolgd door een groepsactiviteit cq. het delen van ervaringen en meningen. 
Naar verwachting zullen ook de vieringen weer in de katholieke kerk gaan plaatsvinden. Daarnaast 
zal er aandacht voor dit project zijn vanuit Trefwoord, De Vreedzame School, burgerschap, projecten, 
aardrijkskunde en geschiedenis. 
 
De gewenste situatie is dat in 2023 ouders ons ervaren als een Kindcentrum waarbij er aandacht is 
voor andere culturen en geloofsovertuigingen en waarbij er aandacht is voor hun kind als geheel 
persoon. 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
Door de corona beperkingen heeft dit project vertraging opgelopen. We verwachten in 2023 aan de 
gewenste situatie te kunnen voldoen.  
 

Verbeteren 
Personeel | Ontwikkeling 

Ons doel is om een professionele organisatie te zijn waarbinnen 
medewerkers eigenaarschap tonen en we gebruik maken van 
diversiteit en expertise. 

Aanleiding voor dit project 
Het uitgangspunt voor dit project is het Strategisch Ontwikkel Plan 2019-2023 van de Stichting 
Primenius. Als organisatie wil de stichting een inspirerende werkgever zijn waar mogelijkheden 
vanzelfsprekend zijn. We willen een lerende organisatie zijn waarbinnen we een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid hebben om de organisatie en de scholen te laten groeien.  
Binnen de school en het bestuur, willen we mensen meer inzetten op interesse en expertise. 
Hiermee kunnen we tegemoetkomen aan werkplezier en kwaliteit van onderwijs. Om dit zo goed 
mogelijk te realiseren is het noodzakelijk inzichtelijk te hebben welke kennis, talenten en interesses 
medewerkers hebben. 
Door ook op schoolniveau elkaars kwaliteit te benutten en door professionalisering van de 
medewerkers kunnen wij op een positieve manier bijdragen aan de ontwikkeling van de school en 
het realiseren van onze doelen.  
 
Tijdsplanning 
oktober Teamvergadering Medewerkersportfolio Team 
 Er is gesproken over een map op de M schijf waarin eigen ontwikkeling wordt gezet als 
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zijnde in een portfolio. 
Aan een ieder om de ontwikkeling, inclusief identiteit, tijdens de ontwikkelgesrpekken 
aan het einde van het jaar te bespreken/presenteren.  
 
Medewerkers dragen volledig eigen verantwoordelijkheid voor hun ontwikkeling en 
professie in de breedste zin van het woord. Hierbij zien we niet de gewenste situatie als 
een doel maar als een mogelijk middel.  

  
Meetbare resultaten 
-Er is een vakleerkracht gym die haar lessen verzorgd vanuit een doorgaande lijn 
bewegingsonderwijs. 
-Er is een beleidsdocument WO en Techniek waarin is beschreven hoe deze in een doorgaande lijn 
gaan aanbieden. De mogelijkheden vanuit het ICT beleidsplan is hierbij gebruikt en zichtbaar. 
-Alle medewerkers hebben een start gemaakt met hun eigen ontwikkelportfolio.  
-De directeur en de medewerkers hebben de ontwikkeling besproken die door de medewerker is 
vastgelegd in een portfolio. 
-Opleiding tot taalcoördinator gestart. 
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
-Er is een vakleerkracht gym die haar lessen verzorgd vanuit een doorgaande lijn 
bewegingsonderwijs: 
In uitvoer. 
-Er is een beleidsdocument WO en Techniek waarin is beschreven hoe deze in een doorgaande lijn 
gaan aanbieden. De mogelijkheden vanuit het ICT beleidsplan is hierbij gebruikt en zichtbaar: 
De prioriteit m.b.t. de ontwikkeling van de school heeft het afgelopen jaar gelegen bij rekenen en 
taal/spelling. Vanuit de regio Zuid is er m.b.t. techniek een beleidsdocument gepresenteerd die niet 
passend is bij de wensen van de school. 
In het komende schooljaar zal de school zich oriënteren op het aanbod WO en techniek.  
-Alle medewerkers hebben een start gemaakt met hun eigen ontwikkelportfolio: 
Medewerkers dragen volledig eigen verantwoordelijkheid voor hun ontwikkeling en professie in de 
breedste zin van het woord. Hierbij zien we niet de gewenste situatie als een doel maar als een 
mogelijk middel.  
-De directeur en de medewerkers hebben de ontwikkeling besproken die door de medewerker is 
vastgelegd in een portfolio: 
Medewerkers dragen volledig eigen verantwoordelijkheid voor hun ontwikkeling en professie in de 
breedste zin van het woord. Hierbij zien we niet de gewenste situatie als een doel maar als een 
mogelijk middel.  
-Opleiding tot taalcoördinator gestart: 
Door verlof in het schooljaar 2021-2022 zal de opleiding worden verschoven naar het najaar van 
2022. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Aan het eind van het schooljaar 2021-2022 willen we dat er een start is gemaakt met de 
ontwikkelportfolio van de medewerkers van de Pastoor Middelkoopschool. Elke medewerkers heeft 
nagedacht over de eigen professionalisering, expertise en bijdrage aan de teamontwikkeling. Ook zal 
er ruimte zijn voor een medewerker die de opleiding tot taalcoördinator gaat doen. 
 
In 2021 moet iedere basisschool de leerlijn techniek toepassen.  
 
De gewenste situatie in 2023 is dat medewerkers van de Pastoor Middelkoopschool kansen pakken 
ter begeleiding, ontwikkeling of opleiding vanuit eigenaarschap. Iedere medewerker heeft een eigen 
ontwikkelportfolio waarin eigen verantwoordelijkheid voor hun ontwikkeling en professie is waar te 
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nemen. 
Daarnaast werken we in 2023 op de Pastoor Middelkoopschool met vakdocenten en geschoolde 
specialisten/coördinatoren. De medewerkers van onze school kunnen worden ingezet vanuit hun 
optimale specialisatie en motivatie, indien gewenst schooloverstijgend. 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
-Medewerkers dragen volledig eigen verantwoordelijkheid voor hun ontwikkeling en professie in de 
breedste zin van het woord. Hierbij zien we niet de gewenste situatie als een doel maar als een 
mogelijk middel. 
-Start opleiding tot taalcoördinator najaar 2022. 
-Oriëntatie WO / techniek in het schooljaar 2022-2023 
-Op dit moment werken we met verschillende vakdocenten: gym en meer- hoogbegaafdheid. We 
hebben de volgende geschoolde specialisten: rekencoördinator. 
 

Ontwikkelen 
Organisatie  | Kindcentrum 

Ons doel is om op het gebied van aanbod en teamniveau klaar te zijn 
voor de overstap naar een nieuw te bouwen IKC Pastoor Middelkoop. 

Aanleiding voor dit project 
Het uitgangspunt voor dit project is het Strategisch Ontwikkel Plan 2019-2023 van de Stichting 
Primenius. De omgeving van de school is een belangrijk punt. Er is veel contact met ouders maar de 
samenwerking in de regio kan nog versterkt worden. Het doel van de stichting is dat ons 
partnerschap in de breedste zin van het woord geen grenzen kent. Waar we kansen zien om te 
groeien, zullen we die benutten. 
 
We merken vanuit ouders op onze school en uit onze wijk een toenemende vraag naar "opvang op 
één locatie". Daarnaast willen we in de begeleiding van de kinderen op school de extra 
ondersteuning zo laagdrempelig als mogelijk maken. We merken wanneer we ouders verwijzen naar 
externen, voor ondersteuning, dat voor enkele ouders de drempel dan te hoog wordt. De kinderen 
die de ondersteuning het hardst nodig hebben krijgen deze dan soms niet. We denken dit voor een 
deel weg te kunnen nemen door deze ondersteuning onder één dak aan te bieden.  
 
Voor de ontwikkeling van IKC Pastoor Middelkoop is een stabiel leerlingenaantal ondersteunend voor 
het te voeren beleid. Het geboortecijfer neemt al enkele jaren af binnen Klazienaveen. Om een gelijk 
leerlingenaantal te houden zal het marktaandeel groter moeten worden. 
 
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 van het 
kind en of de school. 
 
Tijdsplanning 
aug - 
dec 

Realiseren visie en wensenlijst nieuwe school Team 

 Aan het begin van het schooljaar is er door het team een nieuwe schoolvisie gemaakt. Vanuit 
deze schoolvisie kan de visie op een nieuwe school verder worden ontwikkeld. Deze 
schoolvisie is opgenomen in de schoolgids en de school website. In juni 2022 heeft het 
startgesprek plaatsgevonden met de partijen die de nieuwbouw gaan realiseren. Daarna is er 
een teambijeenkomst geweest waarbij er een start is gemaakt met betrekking tot de wensen 
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en eisenlijst. Tevens is er een projectgroep geformeerd die de school vertegenwoordigd bij 
de gesprekken met De Mevrouwen (projectbegeleiders). De projectgroep bestaat uit Gerrit 
van Loon, Marian Berens, Anke Hoge en Ella Beukers. Er is een eerste overleg geweest met de 
projectgroep en De Mevrouwen. In het nieuwe schooljaar krijgt dit een vervolg. 

  
aug - 
jul 

Doorgroeien in leerlingaantal  Team 

 Op de peildatum van 1-10-2021 waren er 177 leerlingen. Dat zijn er 10 meer dan het jaar 
daarvoor. Rekening houdend met externe ontwikkelingen, zoals verhuizing openbaar 
onderwijs en nieuwbouwwijk in de nabijheid van de school is de verwachting dat het 
leerlingaantal blijft stijgen. Er zullen 7 leerlingen vanuit groep 8 doorstromen naar het VO. Er 
zijn een aantal leerlingen die gaan verhuizen of om een andere reden de school (hebben) 
verlaten. Het aantal aanmeldingen is in vergelijking met het de vorige jaren sterk gestegen 
naar ca. 40 leerlingen dit jaar. Rekening houdende met een gemiddeld aantal aanmeldingen 
van ca. 30 leerlingen en extra uitstroom van 5 leerlingen gemiddeld zal het aantal leerlingen 
de komende jaren, tot aan de realisatie nieuwbouw, nog stijgen naar ca. 215 leerlingen.  
 
Prognose 1-10-2022 is 201 leerlingen. Een groei van 24 leerlingen t.o.v. 1-10-2021. 

  
aug - 
jul 

Optimale samenwerking met stichting Tamariki Team 

 Er is dit schooljaar regelmatig overleg met Stichting Tamariki over de ontwikkeling van de 
voorschool en opvang binnen de school. Er wordt gezamenlijk gekeken of er stappen moeten 
worden ondernomen om aan de vraag te kunnen blijven voldoen. Daarbij is de inzet van de 
medewerkers een terugkerend gespreksonderwerp. Door het personeelstekort in de opvang 
is samenwerking tussen de Pastoor Middelkoopschool en de St Henricus steeds belangrijker. 
De werkdruk en inzetbaarheid van medewerkers is daarbij een zorg. 
 
Met betrekking tot de nieuw te bouwen school moet nog besloten worden in hoeverre 
Tamariki hier een rol in gaat spelen. Omdat er twee scholen/stichtingen onder 1 dak komen 
wordt er gekeken naar de mogelijkheid voor 1 opvangorganisatie voor beide scholen. Daarbij 
moet er gekeken worden in hoeverre opvang mogelijk is binnen de huidige plannen. In de 
gemeentelijke financiering is m2 oppervlakte voor twee voorscholen opgenomen. Voor 
opvang is door de gemeente geen financiering opgenomen. Deze zal door de stichtingen of 
een externe partij moeten worden gerealiseerd. 

  
aug - 
jul 

Vormen van een KC team  Team 

 De pedagogisch medewerkers van de voorschool sluiten aan bij overlegmomenten van de 
onderbouw. Daarnaast gaat de voorschool gebruik maken van het leerlingvolgsysteem van de 
onderbouw om zo een doorgaande lijn te realiseren in het volgen van kleuter/peuters. 
 
In het schooljaar 2020-2021 is de voorschoolgroep gestart met Bosos 2 tot 4. Dit is dit 
schooljaar voortgezet. Alle leerlingen worden op dit moment hierbinnen gevolgd. 
 
De voorschoolmedewerkers hebben het afgelopen jaar aangesloten bij de overlegmomenten 
m.b.t het beredeneerd aanbod.  
In het schooljaar 2021-2022 zijn onderbouw overlegmomenten (voorschool, groep 1, 2, 3) 
opgenomen in de jaarplanner. Dit zal ook het volgende schooljaar het geval zijn. 

  
Meetbare resultaten 
-De medewerkers hebben een visie en wensenlijst gerealiseerd waar vanuit het nieuw te bouwen IKC 
verder vorm kan worden gegeven. 
-De voorschool volgt de zorgcyclus en het beredeneerd aanbod van de school. 
-De medewerkers van Tamariki nemen deel aan team-/bouwvergaderingen en teamactiviteiten.  
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-Groei in leerlingaantallen waarbij het marktaandeel minimaal gelijk blijft.  
-Alle medewerkers doen mee aan teamactiviteiten 
-Er zijn gezamenlijke teamvergaderingen voor alle medewerkers. 
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
-De medewerkers hebben een visie en wensenlijst gerealiseerd waar vanuit het nieuw te bouwen IKC 
verder vorm kan worden gegeven: 
Aan het begin van het schooljaar is er door het team een nieuwe schoolvisie gemaakt. Vanuit deze 
schoolvisie kan de visie op een nieuwe school verder worden ontwikkeld. Deze schoolvisie is 
opgenomen in de schoolgids en de school website. In juni 2022 heeft het startgesprek 
plaatsgevonden met de partijen die de nieuwbouw gaan realiseren. Daarna is er een 
teambijeenkomst geweest waarbij er een start is gemaakt met betrekking tot de wensen en 
eisenlijst. 
-De voorschool volgt de zorgcyclus en het beredeneerd aanbod van de school: 
In het schooljaar 2020-2021 is de voorschoolgroep gestart met Bosos 2 tot 4. Dit is dit schooljaar 
voortgezet. Alle leerlingen worden op dit moment hierbinnen gevolgd. 
De voorschoolmedewerkers hebben het afgelopen jaar aangesloten bij de overlegmomenten m.b.t 
het beredeneerd aanbod.  
-De medewerkers van Tamariki nemen deel aan team-/bouwvergaderingen en teamactiviteiten: 
De pedagogisch medewerkers van de voorschool sluiten aan bij overlegmomenten van de 
onderbouw en nemen deel aan gezamenlijke activiteiten.  
-Groei in leerlingaantallen waarbij het marktaandeel minimaal gelijk blijft: 
Op de peildatum van 1-10-2021 waren er 177 leerlingen. Dat zijn er 10 meer dan het jaar daarvoor. 
Rekening houdend met externe ontwikkelingen, zoals verhuizing openbaar onderwijs en 
nieuwbouwwijk in de nabijheid van de school is de verwachting dat het leerlingaantal blijft stijgen. Er 
zullen 7 leerlingen vanuit groep 8 doorstromen naar het VO. Er zijn een aantal leerlingen die gaan 
verhuizen of om een andere reden de school (hebben) verlaten. Het aantal aanmeldingen is in 
vergelijking met het de vorige jaren sterk gestegen naar ca. 40 leerlingen dit jaar. Rekening houdende 
met een gemiddeld aantal aanmeldingen van ca. 30 leerlingen en extra uitstroom van 5 leerlingen 
gemiddeld zal het aantal leerlingen de komende jaren, tot aan de realisatie nieuwbouw, nog stijgen 
naar ca. 215 leerlingen.  
Prognose 1-10-2022 is 201 leerlingen. Een groei van 24 leerlingen t.o.v. 1-10-2021. 
-Alle medewerkers doen mee aan teamactiviteiten: 
Medewerkers nemen deel aan teamactiviteiten. 
-Er zijn gezamenlijke teamvergaderingen voor alle medewerkers: 
Er zijn kort en lang overlegmomenten opgenomen in de jaarplanner. Om rekening te houden met de 
verschillende werkdagen, zijn de overlegmomenten op wisselende dagen gepland.  
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Aan het eind van het schooljaar 2021-2022 moet er meer duidelijkheid zijn m.b.t. de nieuw te 
bouwen school en hoe deze eruit zal gaan zien. Het team zal een gezamenlijke visie op ons nieuwe 
IKC hebben gevormd waar vanuit we een wensenlijst hebben gemaakt voor de nieuwe school (IKC). 
Tevens zullen de ouders en de leerlingen hierbij betrokken zijn. Ook zal aan het eind van dit 
schooljaar meer sprake zijn van samenwerking tussen de verschillende onderdelen van het IKC. 
 
De gewenste situatie in 2023 is dat er diverse stakeholders gebruik maken van ons IKC. Binnen IKC 
Pastoor Middelkoop zal in ieder geval School Maatschappelijk werk, logopedie, kinderoefentherapie 
en Kentalis een aanbod bieden binnen het centrum. Daarnaast zal continu gezocht worden naar 
partners, passend binnen de organisatie, die een aanvulling kunnen geven aan het aanbod binnen 
het IKC. 
We een samenwerking met verschillende organisaties zowel binnen als buiten het gebouw. 
In 2023 is IKC Pastoor Middelkoop een gezonde onderneming, die minimaal gelijk blijft in aantallen. 



Pastoor Middelkoopschool Schooljaarverslag 2021 - 2022 18 

Het marktaandeel op zowel de voorschool, kdv, bso als op de basisschool is toegenomen. Het 
marktaandeel op de basisschool is van 14% toegenomen naar 18%. 
In 2023 is het IKC geopend naar behoefte van ouders en kinderen. 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
-In juni 2022 zijn de overleggen m.b.t. de nieuwbouw van start gegaan. Bovenschools is er een 
stuurgroep gevormd. Tevens is er een projectgroep geformeerd die de school vertegenwoordigd bij 
de gesprekken met De Mevrouwen (projectbegeleiders). De projectgroep bestaat uit Gerrit van Loon, 
Marian Berens, Anke Hoge en Ella Beukers. Er is een eerste overleg geweest met de projectgroep en 
De Mevrouwen. In het nieuwe schooljaar krijgt dit een vervolg. 
-In het schooljaar 2021-2022 wordt er samen gewerkt met SMW, logopedie, kinderoefentherapie, 
Kentalis en het samenwerkingsverband. Incidenteel, casuïstiek afhankelijk, wordt de samenwerking 
gezocht met dyslexiebegeleidingsdiensten als Pep Wiersma, Accare, Cedin etc.  
-Binnen het schoolgebouw wordt er samengewerkt met organisaties als logopedie, 
kinderoefentherapie. Buiten het schoolgebouw wordt de samenwerking gezocht met 
dyslexiebegeleidingsdiensten, Accare, Cedin, GGD, SMW, SWV etc.  
-Op dit moment zien we een stijging in het leerlingenaantal. Ook voor het schooljaar 2022-2023 is de 
prognose dat het leerlingaantal zal stijgen. 
 

Verbeteren 
Huisvesting & Materieel  | Materieel

Ons doel is dat in 2023 in het onderwijs en in de opvang aantoonbaar 
aandacht is voor duurzaamheid, zowel voor de mens als voor onze 
aarde. 

Aanleiding voor dit project 
Er wordt in de samenleving veel gesproken over klimaatverandering. We vinden het onze 
verantwoordelijkheid om zorgvuldig/ zuinig om te gaan met onze aarde, onze kinderen hier bewust 
van te maken en te leren hoe we duurzaam met elkaar en de aarde om kunnen gaan. 
 
Tijdsplanning 
aug - 
sep 

Plan van aanpak afvalverzameling wijk Team 

 Er wordt aandacht besteed aan de leefbaarheid van onze wijk. De school heeft zich 
aangemeld bij "Schoon belonen" project gemeente Emmen m.b.t. afvalverzamelen in de 
wijk. De school heeft zich aangemeld om het gebied rondom de school afval vrij te maken.  

  
aug - 
feb 

Realisatie burgerschapsbeleidsplan Team 

 In het afgelopen schooljaar hebben we een week een ijsbaan gehad op het schoolplein. 
Vanuit deze week is er er ingezet op burgerschap d.m.v. 
-Vastenactie koppelen aan deze activiteit. Geld inzamelen voor Oekraïne 
-Inzetten op verbinding: uitnodigen van ouders, grootouders, buurtbewoners. 
-Impuls geven aan het welbevinden van de kinderen. Gezamenlijk verantwoordelijkheid 
voor projecten.  
-Verder wordt er vanuit DVS gewerkt aan de burgerschapsdoelen.  

  
april Wereld Aardedag Team 
 Onder invloed van de corona maatregelen hebben we activitieten rondom Wereld Aardedag 
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verschoven naar het schooljaar 2022-2023. 
  
Meetbare resultaten 
-Leerlingen hebben 2x in het schooljaar zwerfvuil opgehaald in de wijk. 
-Leerlingen zorgen voor afvalscheiding in de verschillende containers 
-Evaluatie Wereld Aardedag  
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
-Leerlingen hebben 2x in het schooljaar zwerfvuil opgehaald in de wijk: 
Heeft plaatsgevonden.  
-Leerlingen zorgen voor afvalscheiding in de verschillende containers: 
Alle groepen hebben meerdere soorten afvalcontainers in de eigen groep om het afval te kunnen 
scheiden.  
-Evaluatie Wereld Aardedag: 
Onder invloed van de corona maatregelen hebben we activitieten rondom Wereld Aardedag 
verschoven naar het schooljaar 2022-2023. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
In het schooljaar 2021-2022 willen wij het gebruik van de groentetuin nieuw leven inblazen. 
Daarnaast willen wij de betrokkenheid van de leerlingen met de wijk i.c.m. duurzaamheid versterken. 
Het burgerschapsbeleidsplan zal worden herzien. 
 
In 2023 is er binnen ons burgerschapsbeleid aandacht voor duurzaamheid, zowel voor de mens als 
voor onze aarde. 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
Dit schooljaar heeft de school geen groentetuin meer tot haar beschikking gehad. Dit project hebben 
we moeten laten stoppen.  
 
Door het meedoen aan het project "Schoon belonen" versterkt de school de betrokkenheid van de 
leefbaarheid van onze wijk.  
 
Door het uitbreiden van het aanbod m.b.t. duurzaamheid en burgerschap streven we er naar om 
onze doelen te bereiken.  
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Opbrengsten rapportage n.a.v. NPO middelen 
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