
  

Resultaten m.b.t. bestuur & financiers 
 

• Het Rondeel heeft deelgenomen aan het 

onderzoek van de inspectie in Coronatijd. 

• Middels fondsen zoeken we actief naar 

middelen om de kinderen te 

ondersteunen. Dit is zowel gedurende het 

jaar als in de Coronatijd positief gelukt. Dit 

zie je terug in devices voor ieder kind thuis.  

‘Samen het leven leren door samen te leren leven!’ 

Wat hebben we een bewogen schooljaar gehad. Met het gehele team is er hard gewerkt aan het worden van een betere versie van jezelf. Vanuit het 

schoolplan 2019-2023 geven we richting en hebben we de focus gelegd op het primaire proces en hebben we weer enorme stappen gemaakt in onze 

professionele lerende organisatie. De Coronatijd is een bijzondere periode geweest waarin we enorme stappen hebben gezet in innovatie op gebied van 

digitale middelen t.b.v. (bege)leiden op afstand van de leerlingen en hun ouders. In deze periode hebben we veel aandacht besteedt aan afstemming op het 

kind, de groep en zijn omgeving om zo de ontwikkeling van het kind centraal te zetten. Het leerlingaantal is dalend, maar lijkt minder snel te dalen t.a.v. de 

prognoses van de gemeente.   

Dat we trots op onze school mogen zijn laten de cijfers zien. Middels een kwaliteitsgesprek legt de school verantwoording van ontwikkeling af aan het college van bestuur. Wat mogen we dan trots zijn. We zijn als team in de flow, onze werkdruk is 

flink gedaald t.o.v. 2017. De leerlingen van Het Rondeel zijn tevreden over de professionaliteit en de kwaliteit van het onderwijs en de school. Ze geven ons voor de 2e keer  een 8.6! Ook de ouders zijn tevreden over de samenwerking. Voor de 

inspectie vallen we in het basis arrangement. Dit jaar hebben we Route 8 als eindtoets gehad. De ontwikkelingen binnen het kindcentrum aan de Aa lopen ook door. In de stadsfoto zijn we iets teruggezakt in niveau. Dit heeft te maken met de 

(on)mogelijke doorontwikkelingen. Het verzuim onder kinderen is zo hoger dan de afgelopen jaren, dit heeft ook te maken met de vele Covid gerelateerde klachten. Hier handelen we actief in met elkaar. Ook in de Coronaperiode hebben we veel 

contact met leerplicht en onze zorgpartners hierover gehad. Financieel zijn we een gezonde organisatie met oog voor vernieuwing welke het afgelopen jaar was terug te zien in de ICT en een nieuw Taal-spelling-methode. Op het gebied van formatie 

hebben we niet alle gelden in kunnen zetten door onvoldoende personeel.  

Thema 1 Oog voor de ander en de 

wereld om je heen  
 

• Het Ontwikkelteam School in de 

samenleving stuurt dit thema het meest 

aan. We zijn echt actief binnen de wereld 

om ons heen. Het blijft nog wel de 

thuisnabije omgeving welke in kleine 

stapjes steeds groter mag worden. Een 

voorbeeld daarvan is het programma IMC 

dat we draaien in de groepen 7&8. 

Thema 2 Creatief denken en 

verwonderen 
 

• Door Corona zijn we mogelijk niet zo ver 

gekomen als gewenst echter hebben we 

grote stappen gemaakt in het kader van 

de Wereldbekende Rondeel Burger. 

(volgend jaar meer hierover)  

• Het team heeft zich alleen maar 

verwonderd tijdens de Coronaperiode.  

Thema 3 Durven kiezen en anders 

durven zijn 
 

• Op Het Rondeel moet je zijn om een 

betere versie van jezelf te worden. We 

hebben veel kinderen in ontwikkeling 

gebracht. Bij veel kinderen ging de 

ontwikkeling verder dan gemiddeld. Wat 

kunnen we hier met elkaar van genieten.  

Thema 4 Jezelf kennen en blijven 

ontwikkelen 
 

• We hebben op heel veel vlakken gewerkt 

aan dit onderdeel. Op kindvlak zie je het 

terug in de Vreedzame school, het werken 

met Gynzy en de Ik-doelen. 

• Wanneer je naar het team kijkt zie je 

geweldige voorbeelden zoals de  Hybride 

formatiebespreking van mei jongstleden.  

Resultaten m.b.t. klanten en partners 

• De KCM is afgenomen. 

• Het Rondeel heeft actief deelgenomen aan 

ondersteuning vanuit gezonde scholen.  

• Het Rondeel heeft actief deelgenomen in 

werkgroepen gezonde veilige scholen.  

We hebben met een gering aantal 

incidenten te maken gehad. Hierin is 

krachtig namens het team gehandeld.   

Resultaten m.b.t. medewerkers 

• Alle personeelsleden werken volgens DDGC. 

We hebben 37 % functiedifferentiatie. 

• 2 collega’s hebben dit jaar zwangerschap- 

bevallingsverlof (gehad) 

• De LIO-stagiaire is in afronding van haar 

onderzoek.  

• De zij-instromer gaat haar 2e jaar in. 

• 3 collega’s zijn versneld door naar LA8. 

• 1 collega is door naar LA4. 

Resultaten m.b.t. de maatschappij 
 

• Het Rondeel levert een positieve bijdrage in de 

wijkkrant.  

• De kinderen dragen (passend binnen de 

Covidmaatregelen) hun steentje bij in  het kader 

van actief burgerschap. Veel initiatieven pakken 

we samen met de Grevelingen op.  

• Binnen de Brede Bossche School hebben we 

verschillende werkgroepen welke actief aan de 

slag gaan met verbinding,door Covid is dit 

minder ver ontwikkeld dan gewenst.  
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Evaluatie 2020-2021 

Evaluaties ontwikkelteams                             &           Leerpleinen      
 

• Collega’s ervaren een veilige sfeer. 

• Werk is behapbaar doordat er een juiste verdeling in de taken is gemaakt. 

• Aantal vergadermomenten en de planning hiervan. 

• Teamleden binnen het kindcentrum ontmoeten elkaar formeel en informeel. 

• Betrokken hulp bij elkaar. 

• Gezonde School 

• Actief burgerschap met zorgcentrum en andere instanties in de wijk. 

• Bergingen zijn opgeruimd en uitgezocht en kantoren opgeruimd.   

• Aankleding leerplein binnen thema.   

• Begeleiden van onderzoeken. 

• Werken met Teams 

• Mediacoach, week v/d mediawijsheid en volgend jaar atelier mediawijsheid.  

• Dit jaar heeft een collega de opleiding begaafdheidsspecialist gevolgd en gaat volgend jaar het breinatelier uitbouwen.  

• Keuze gemaakt in 2 leesmethodes 

• Blokuren, ’s ochtends werken we aan de basis en in de middag aan WO, creativiteit en Engels.  

• Map beginnende gecijferdheid is geïmplementeerd 

• Er is een leerkracht geschoold op gebied van Dyslexie 

• Automatiseren is een vast onderdeel van het rekenprogramma en vooruitgang is inzichtelijk  voor leerkracht en leerlingen 

• 7 zekerheden zijn geïmplementeerd in lessen van Staal 

• Groepsoverstijgend werken (ateliers, begrijpend lezen & Rekenen). 

• We gaan uitdagingen aan en gaan geen nieuwe dingen uit de weg. 

• Flexibel; we lossen het samen op. 

• Pedagogisch handelen; eenduidigheid in aanspreken van leerlingen. 

• Afstemmen en taken verdelen. Iedereen doet wat die moet doen en afspraken worden nageleefd. 

• Inzetten devices. 

• Één lijn in alle groepen. 

• Themaplanningen zijn voorbereid voor de komende jaren + koppeling gemaakt met woordenschat. 

• Vrijwilligers hebben een leuk plekje in het kantoor bij het kopieer apparaat.  

• QR-codes zichtbaar in het lab en worden ingezet en Bluebots geïntroduceerd in alle groepen.  

• Kinderen nemen buiten afscheid van ouders -> goed voor zelfredzaamheid.  

• Verteltafel wordt bij ieder thema ingezet . 

•  De PR in de wijk voor een positieve reputatie en het verhogen van de leerlingenaantallen. 

• De ouderraad en het organiseren van de activiteiten (Sinterklaas, Schoolreisje, Kerstmis enz.) 

• Leerkrachten leggen duidelijk uit, organiseren de onderwijsactiviteit efficiënt en houden de leerlingen taakbetrokken.  

• Rekenlessen zijn betekenisvol 

• Spreken in dezelfde rekentaal tegen kinderen. 

• Rekenwerkgesprekken optimaliseren in vorm, frequentie en overzicht. 

• Ik-doelen lezen clusteren. 

• Leerroutes volgens referentieniveaus taal voor de leerlingen met een laag uitstroomprofiel worden ingezet.  

• Aanleren ICT-vaardigheden bij leerlingen.. 

• Vertaling onderzoek LIO naar de werkvloer kan nog een stap door ontwikkelen.  

• Team is op de hoogte van handelingsplan dyscalculie 

• Focus op HGW 

• Passend toetsen  

• Groep 6-7-8 werkt met referentieniveaus 

• Leerrendement aanpassen voor kinderen met een alter uitstroomniveau  

 

• Ideeën gezamenlijk oppakken en afmaken met het hele team (spellingkast en WO). 

• Gebruik maken en toepassen van de  analyses (cito en methodentoetsen)  

• Effectief gebruik van de klassenmap  

• Vraagstelling Cito aanbieden en verwerken in reguliere lessen. 

• Een eenheid in het aanbod van strategieën en in onze taal.  

• Weektaak en inloop op niveau   

• Invulling VVE-bijeenkomst moet anders. 

• Kantelpunt bij ouders zoeken t.b.v. zelfstandigheid van kinderen.  

• Overdracht- doorstroom KDV/PA; verwachtingen en planning. 

• Logopedie een screening bij instromende kinderen. 

• Logopedie en fysiotherapie betrekken in- en rond de klas. 
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• Thema sluitingen middels voorstelling voor de ouders.  

• De school blijft opgeruimd en iedereen draagt zijn steentje bij.  

• Eenduidigheid in communicatie naar ouders middels alle kanalen, afspraken frequentie + tijdstip Parro 

• Ronnie Rondeel wordt gebruik en de lessen worden gegeven, werkwijze vernieuwen (executieve functies) 

• Basismap omzetten in kwaliteitskaarten 

• Kleuters leren omgaan met een Chromebook (werking toetsenbord en muis). 

• Adaptief werken effectiever inzetten met gebruik van het gewone schrift.  

• Trapleren is een deel van ons onderwijsaanbod 

• Mappen begrijpend luisteren (CPS) worden ingezet 

• Monitoren of groepsdoorbrekend begrijpend lezen en rekenen ons voldoende oplevert 

• Doorlopende lijn rekenen is inzichtelijk 

• Rekensprint en met Sprongen vooruit worden op maat ingezet 

• Rapport Portfolio  

• Inzet externen op school  

• Borgen arrangeren door classificeren (gemeenschappelijke kijk en communicatiekader om te kijken naar gedrag).  

• Zien wordt goed ingezet, maar kunnen we nog beter analyseren en daar acties op uitzetten.  

 

 
• De leerlingen meer doelgericht laten werken d.m.v. gepersonaliseerde doelen op de weektijd.  

• Documenten up to date (koersbord online). 

• Inzetten materialen tijdens rekenlessen (rekenkast). 

• 7 zekerheden bewuster inzetten. 

• Inzet van groepsvergaderingen 

• Doorontwikkeling van ateliers creatief i.c.m. WO  

• Strategieën begrijpend lezen worden op maat aangeboden volgens afspraak 

• IMC basis beter koppelen aan de leerdoelen 

• Aanvulling op Kijk-> wat is nodig. 

• Apps per thema inzetten.  

• Basis van themahoeken optimaliseren en samen met kinderen doen (ook voor Lijn 3 in groep 3). 

• Huishoek materiaal (kleding, servies, schoenen, hoeden). 

 

 


