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KRIJGEN WE ALS CIJFER VAN DE LEERLINGEN.
Meer informatie over de vragen en antwoorden klik hier.

KRIJGEN WE ALS CIJFER VAN DE OUDERS
Meer informatie over de vragen en antwoorden klik hier.

7,1
HOOGTEPUNTEN
Hoogtepunt 1
Verbetertraject kwaliteit onderwijs positief afgerond. Klik
hier voor het inspectie rapport.
Hoogtepunt 2
Het online onderwijs was een succes door de feedback die
we van ouders hebben gekregen.
Hoogtepunt 3
De doelen die we vooropgesteld hebben zijn bereikt, mits
Covid 19 het toeliet

WAARDERING INSPECTIE 7-12-2020
Wij beoordelen de kwaliteit op Obs de Pôlle als Voldoende. De standaard Didactisch
Handelen is met een Voldoende beoordeeld. De leraren hebben laten zien dat zij in
staat zijn om doelgericht en activerend les te geven. De leerlingen weten wat ze leren
en de tijd wordt effectief gebruikt.
De oordelen voor Zicht op Ontwikkeling en Kwaliteitszorg zijn hetzelfde gebleven, al
zien we ook dat de school zich voor deze standaarden verder ontwikkeld heeft. We
hebben nu het het effect van de ingezette koers van 2019 gezien in de school.
De standaard Kwaliteitscultuur waarderen we met een Goed. De school heeft laten zien
dat zij op een respectvolle en integere manier de kwaliteit van het onderwijs heeft
ontwikkeld met behoud van goed medewerkersbeleid.

STUDIEDAGEN
- Missie Visie ontwikkeling
- Verbeteren leerkracht vaardigheden ( didactisch handelen)
- Kwaliteitscultuur
- Zicht op ontwikkeling
- Verbetertraject
- Online onderwijs
-Analyse opbrengsten

ONTWIKKELINGEN
- zorgstructuur
- leerlingenraad
- programma Bouw ingezet op leesstagnatie
- Eerste aanzet nieuw plein ( vlekkenplan is klaar )
- Missie en Visie ( focusbewijs ) verder uitgewerkt.
- Doorgaande lijn gedragsafspraken ( stoplichtmethode) gekoppeld aan sociaal emotionele methode Kwink.
- Eerste aanzet tot verbeteren automatiseren ( rekenen)
- Eerste aanzet werken met bekwaamheidsdossier en competenties medewerkers
- werken met workshops natuur, dans en drama
- Nieuwe eindtoets ingevoerd ( DIA )
- Absentie en verlofaanvraag via Social Schools
- NPO gelden na grondige analyse ingezet.
- Website verder aangepast.
- Nieuwe directeur aangesteld.
- Wisseling leerkrachten ( twee nieuwe leerkrachten versterken het team)
- Nieuwe methode voor Fries en Engels wordt ingevoerd.
- Muziek docent wordt ingezet.
- werken met Microsoft Teams ( online lesgeven , teambijeenkomsten )

KLACHTEN
-We hebben dit jaar geen klachten via de officiële klachtenprocedure ontvangen.
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OPBRENGSTEN EINDTOETS

BOVEN SIGNAALWAARDE INPSECTIE

ANALYSE EINDOPBRENGSTEN
We zien dat we er het afgelopen jaar niet in geslaagd zijn alle leerlingen de 1F doelen voor lezen en rekenen te laten
behalen. Het 1F niveau is het fundamentele niveau dat iedere leerling die de basisschool verlaat moet behalen. Het gaat
hierbij om leerlingen die met een eigen leerlijn werkten.
Het streefniveau (1S) is het niveau dat leerlingen die naar VMBO TL en hoger uitstromen moeten halen. Afgelopen
schooljaar is iets meer dan de helft van de leerlingen naar deze vormen van onderwijs uitgestroomd en we zien dat niet al
deze leerlingen op het onderdeel taalverzorging en vooral op rekenen dit niveau niet hebben gehaald.
Voor het omhoog brengen van de 1S resultaten gaan we door met de inzet op het gebied van rekenen in de vorm van
aandacht voor het automatiseren. Daarnaast gaan we vanaf groep 6 voor leerlingen die naar VMBO TL en hoger kunnen
uitstromen het beheersen van de 1S rekendoelen nauwgezet volgen en deze leerlingen verdiepende en verbredende
leerstof aanbieden.
Vooruitkijkend naar de eindtoets voor schooljaar 2021-2022 verwachten we dat de vijf leerlingen (63%) die uitstromen
naar VMBO TL en hoger het 2F/1S niveau halen. De drie leerlingen (37%) die waarschijnlijk het advies VMBO KL/TL zullen
krijgen, moeten zeker het 1F niveau halen. In verband met individuele aandachtspunten van deze leerlingen voor de
vakgebieden (begrijpend) lezen en rekenen is het niet realistisch te verwachten dat deze leerlingen op alle toets
onderdelen gaan scoren op het streefniveau (2F/1S).

LOCKDOWN

100 %
20 %

Tijdens de lockdown hadden we alle kinderen in beeld.

De kinderen volgden online de lessen en konden onder schooltijd alle vragen
stellen aan de eigen leerkracht.

Tijdens de lockdown was 20% van onze leerlingen op school

Voor de kinderen uit kwetsbare gezinnen en voor de noodopvang was de school
geopend. Zij kregen les op school.

ONLINE

De leerkrachten gaven online les met veel instructie momenten. Gezamenlijke
dagstart en afsluiting
De ouders werden betrokken door individuele online contactmomenten en door
organisatie online oudercafés.
Zorg en extra begeleiding ging online door.

MAATREGELEN COVID 19
We
We
We
We
We

hebben
hebben
hebben
hebben
hebben

gewerkt met cohorten binnen de vaste combinatiegroepen.
gewerkt volgen het adviesprotocol Primair onderwijs raad.
gewerkt met vaste ingangen en aparte pauzes per combinatiegroep.
preventieve maatregelen genomen wat betreft hygiene en contacten.
1x een combinatiegroep naar huis moeten sturen ivm een besmetting.
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