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Evaluatie borgingstaken 

Afgerond 

Borging professioneel statuut 
sep - jul Borging Professioneel statuut Directie 

 De meting is in het afgelopen schooljaar niet uitgevoerd. 
In het schooljaar 2021-2022 zal deze worden uitgevoerd.  
Er is een RI&E quickscan welzijn personeel uitgevoerd. Het rapport is op te vragen bij 
de directie.  

  
 
Afgerond 
We zijn de Vreedzame School en dragen deze visie uit, we leven dit voort. In 2022 van Vreedzame 
school naar Vreedzaam dorp, er voor elkaar zijn, zorgen voor en met elkaar. 
We zijn de Vreedzame School en dragen deze visie uit, we leven dit voort. Kinderen, werknemers en 
ouders onderschrijven deze visie. In 2022 van Vreedzame school naar Vreedzaam dorp, er voor 
elkaar zijn, zorgen voor en met elkaar. De school nodigt voor maart 2020 de kinderopvang, 
sportverenigingen uit het dorp uit om een mogelijke samenwerking m.b.t. het Vreedzame dorp te 
onderzoeken.  
De school organiseert dit schooljaar een training VS voor nieuwe medewerkers en de pedagogisch 
medewerkers van de voorschool.  
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Evaluatie projecten 

Verbeteren 
Onderwijs  |  Didactisch handelen 

Ons didactisch handelen wordt binnen ons eigen 

kwaliteitszorgsysteem met een goed beoordeeld 

Aanleiding voor dit project 
Het is van belang dat het didactisch handelen van leerkrachten een doorgaande lijn is in de school 
zodat de voorspelbaarheid en duidelijkheid voor kinderen groot is. Het kan hierdoor mogelijk zijn om 
meerdere leerkrachten op verschillende groepen kinderen in te zetten. 
 
Meetbare resultaten 
M toets - De kinderen van groep 3 scoren op de M toets minimaal een C III.  
De kinderen van groep 4, 5, 6, 7 en 8 laten een groei zien van minimaal +5 DLE op de toets rekenen-
wiskunde in vergelijking met de begintoets 2020-2021.  
Van de groep 8 leerlingen behaalt 60% minimaal 1F. Bij de begintoets is het 32% dat 1F haalt.  
Het streven is dat 85% van de groep 8 leerlingen op de eindtoets 1F haalt.  
Het streven is ook op de eindtoets dat de leerlingen die op de begintoets 1F hebben behaald, de 
2F/1S behalen.  
 
E toets - De kinderen van groep 3 tot en met 7 laten een groei zien van minimaal +5 DLE in 
vergelijking met de M toets.  
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
Groep 3: 
De gemiddelde vaardigheidsscores zijn voor rekenen en wiskunde: Midden 116B en Eind 146B 
DMT Eind kaart 1: 44A, kaart 2 35C en kaart 3 26D, gemiddeld is dit een 38 B score. 
Spelling Midden 150B en Eind 208B  
Hierbij moet worden vermeld dat aan het eind van groep 3 twee leerlingen niet zijn meegenomen in 
de score van de spelling en DMT aangezien zij de laatste ronde niet getoetst zijn en gaan doubleren 
in groep 3.  
 
Gemiddelde vooruitgang in vaardigheidsscores op het gebied van rekenen/wiskunde groep 4 tot en 
met 8. 
 

 
van Begin tot Midden van Begin tot Eind 

groep 4  + 7.1 +9.9 

groep 5 + 6.0 +7.4 

groep 6 + 3.0 +5.1 

groep 7 + 7.4  

Op de middentoetsen is er voldoende vooruitgang geboekt. Op de eindtoets is er onvoldoende 
vooruitgang geboekt.  
 
De schema's die als bestand zijn toegevoegd geven weer hoe de scores op 1F en 1S/2F zijn behaald 
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voor de groepen 6 en 7 en hoe de groepen 8 tijdens de eindtoetsen hebben gescoord waarbij de 
toets van 2019-2020 is weggelaten aangezien die niet is doorgegaan i.v.m. Corona.  
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Leerkrachten zijn zich bewust van hun didactisch handelen. 
Ze kunnen voor zichzelf vraagtekens zetten bij hun eigen handelen en staan open voor 
samenwerking, feedback en sparren.  
Er is een doorgaande lijn in het didactisch handelen van de leerkrachten zodat het kinderen 
voorspelbaarheid en veiligheid geeft. 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
Uit werkmomenten blijkt dat er een meer open en kwetsbare houding is bij de leerkrachten die er 
voor zorgt dat er groei komt in het zelfbewustzijn en in het niveau van het didactisch handelen. Uit 
het RI&E onderzoek Welzijn Personeel (jan 2021) komt naar voren dat de administratieve last en het 
werken buiten overeengekomen les en taak uren nog aandacht vraagt. Opvallend is dat de vraag of 
er voldoende wordt gedaan om de werkdruk binnen de perken te houden hoog scoort. Het 
veranderen van gewoontes wordt als leerpunt meegenomen in het schooljaar 2021-2022. De 
voorspelbaarheid van leerkrachten en ritme van de dag is een aandachtspunt geweest vanuit de 
interne audit (nov 2020). Er heerst een veilig pedagogisch klimaat die opvalt wanneer externen de 
Banier binnenlopen.  
 

Ontwikkelen 
Onderwijs  |  Techniekonderwijs 

We hebben een doorgaande lijn voor onderwijs in Wetenschap & 

Techniek. 

Aanleiding voor dit project 
We leiden kinderen op voor deels nog onbekende banen in de toekomst. Het aanleren van de 
basisvakken zal hier niet voldoende voor zijn. Via Wetenschap en Techniek onderwijs kunnen we 
kinderen andere denk en doe vaardigheden aanleren.  
 
Meetbare resultaten 
Vijf projecten zijn uitgeprobeerd en geëvalueerd.  
Als je door de school loopt zie je resultaten van creatief werk waarin onderzoekend en ontdekkend 
leren aan bod is geweest.  
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
Er is een technieklokaal ingericht die uitdagend is voor creatieve vakken. Verschillende klassen 
hebben van dit lokaal gebruik gemaakt. In de bovenbouw is deze ontwikkeling het sterkst geweest 
onder aanvoering van de onderwijsassistent met het talent Wetenschap en Techniek.  
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Aan het eind van het schooljaar 2020-2021 willen we elke periode (5 per jaar) aandacht hebben 
besteedt aan wetenschap en techniek. We oriënteren ons op bestaande aangeboden projecten. We 
willen kinderen wekelijks een handvaardigheid opdracht geven waarin het denken en doen van de 
leerling in de loop van het jaar steeds meer ruimte krijgt en gekoppeld wordt aan het thema in de 
klas.  
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
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Binnen de thema's is er aandacht geweest voor handvaardigheid. In de onderbouw is het gericht op 
knutselopdrachten; werktaken en op vrije creativiteit in het hoekenwerk. Daarnaast is er een 
themaperiode over techniek geweest gedurende vier weken. In de middenbouw is het gericht 
geweest op handvaardigheid lessen bij een thema waarin een techniek is aangeleerd. In de 
bovenbouw heeft de aandacht gelegen op technieken waarbij de leerlingen zelf een ontwerp maken 
van hun te maken product. In het schooljaar 2021-2022 zal de onderwijsassistent vanuit een 
jaarplanning technieken gaan aanleren in alle bouwen waarbij de aandacht ligt op het integreren van 
creatieve activiteiten binnen het lopende thema. Uiteindelijk willen we dat het creatieve proces ook 
aan sluit op het taal en lees onderwijs.  
 

Implementeren 
Onderwijs  |  Gepersonaliseerd leren 

Alle scholen bieden gepersonaliseerd leren aan in minimaal fase 4 

Aanleiding voor dit project 
We willen kinderen meer laten werken op hun eigen niveau en op hun eigen manier 
(gepersonaliseerd onderwijs). Leerkrachten krijgen een meer coachende en begeleidende rol en 
hebben meer ruimte om hun talenten in te zetten. Hierdoor zal het aanbod breder en rijker worden.  
 
Meetbare resultaten 
Gepersonaliseerd rekenen:  
De leerkrachten kunnen hun eigen handelen beoordelen met behulp van het fasemodel 
gepersonaliseerd leren. 
Drie leerkrachten kunnen het handelen van een collega beoordelen met behulp van de kijkwijzer die 
gebaseerd is op het fasemodel gepersonaliseerd rekenen.  
De leerkrachten kunnen hun eigen ontwikkeling op het gebied van gepersonaliseerd leren weergeven 
in een presentatie.  
 
Wereldoriëntatie:  
Schoolbreed hebben leerkrachten manieren van werken uitgeprobeerd passend bij minimaal fase 3 
van het fasemodel.  
In klassenbezoeken is bij de rol van de leerkracht vooral coaching, begeleiding en feedback geven 
terug te zien. 
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
Gepersonaliseerd rekenen: De leerkrachten kijken kritischer dan een jaar terug naar hun eigen 
handelen waarbij ze gebruik kunnen maken van het fasemodel. Meerdere leerkrachten hebben een 
scholing kunnen volgen op het gebied van rekenen wat van invloed is op het niveau van het lesgeven. 
In verband met de Corona maatregelen zijn er geen tot weinig klassenbezoeken geweest. Samen 
lessen evalueren en voorbereiden is vanuit de leerkrachten wel ontstaan. Het heeft een positieve 
invloed op de werkcultuur in de school.  
 
Wereldoriëntatie: Uitgeprobeerd is het geven van methodelessen BLINK- de wereld, verhalend 
ontwerp en werk via spel. Klassenbezoeken zijn niet geweest in verband met de Corona maatregelen. 
Verhalend ontwerp en werk via spel is enthousiast ontvangen en zal doorgezet worden in het 
schooljaar 2021-2022. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Het uitgangspunt is gepersonaliseerd onderwijs voor alle leerlingen (fase 4 in het document). 
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Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
Gepersonaliseerd rekenen: Er is een basis gelegd voor gepersonaliseerd rekenonderwijs voor de 
leerlingen. De verbetering zit hem in het verder ontwikkelen van een werkcultuur waarin 
leerkrachten samen het onderwijs maken voor de leerlingen. Wat voor de leerlingen oplevert dat het 
onderwijs meer gepersonaliseerd is zoals beschreven in het fasemodel gepersonaliseerd leren. Het 
voorbereiden en uitwerken van leerlijnen en lessen vraagt te veel werkdruk. In het jaar 2021-2022 zal 
de methode Pluspunt 4 zorgen voor de leerlijnen en de les ideeën en zullen leerkrachten ruimte 
hebben om de lessen goed vorm te geven (voorbereiding, uitvoeren en evalueren).  
 
Wereldoriëntatie: De manieren van werken hebben opgeleverd dat de leerlingen meer 
gepersonaliseerd onderwijs krijgen zoals beschreven in het fasemodel gepersonaliseerd leren. De 
diepgang gaat in het schooljaar 2021-2022 gezocht worden in het koppelen van wereldoriëntatie aan 
taal. 
 

Ontwikkelen 
Onderwijs  |  Doorgaande lijn 

Onder andere in samenwerking met het VO is er voor alle kinderen 

een doorgaande ontwikkellijn voor 0 tot 18 jaar 

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

november De werkkaart groep 8 op het Esdal College wordt geschreven.  Directie 
  
maart De werkkaarten die nodig zijn voor de afspraken voorschool - 

kleuters worden geschreven. 
Kerngroep Doorgaande lijn 
2,5 tot 7 

  
Meetbare resultaten 
Er is een werkkaart doorgaande lijn 2,5 tot 7 jaar geschreven waarin de afspraken en werkwijze staat 
beschreven. 
Er is een werkkaart groep 8 op het Esdal College waarin de afspraken en werkwijze staat beschreven. 
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
De werkkaart doorgaande lijn is niet beschreven. De vraag of het belang er is om het vast te leggen 
komt steeds naar voren. Er wordt gezocht naar een doorgaande pedagogische lijn. Er is een 
doorgaande lijn ontwikkelt in het volgsysteem (BOSOS). Bovenschools zijn er ontwikkelingen gaande 
wat er voor kan zorgen dat de voorschool en de basisschool zich echt samen een Integraal Kind 
Centrum (IKC) voelen.  
 
De werkkaart VO is nog niet beschreven. Het belang ervan is wel duidelijk geworden aangezien de 
groep 8 leerkracht uitviel aan het begin van het schooljaar en de afspraken alleen bij hem bekend 
waren. Mogelijk kan het een werkkaart zijn die ook passend is voor de samenwerkingsscholen binnen 
dit traject.  
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
De samenwerking met diverse VO scholen wordt de komende schooljaren verder ontwikkeld zodat er 
een doorgaande ontwikkellijn van 0-18 jaar ontstaat. We maken hierbij gebruik van wederzijdse 
expertise, kennis en gebouwen. 
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De goede samenwerking met het VO Esdal te Klazienaveen voor het lespakket van verschillende 
vakken voor groep 8 leerlingen onderhouden. We zijn goed op de hoogte van de het aanbod van de 
VO scholen voor de basisschoolleerlingen zodat we leerlingen passende lessen kunnen bieden.  
 
De voorschool hoort bij de basisschool de Banier waardoor er een natuurlijke doorstroom ontstaat 
naar de basisschool. Kinderen kunnen zich door de doorgaande lijn optimaal ontwikkelen.  
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
Het VO heeft het afgelopen schooljaar fysiek maar 3 maanden onderwijs mogen verzorgen. Dit heeft 
invloed gehad op de samenwerking omdat er geen tot weinig contact is geweest. Dit geldt ook voor 
de samenwerking met andere VO scholen in Emmen. Voor het schooljaar 2021-2022 zijn er wel 
opnieuw plannen gemaakt om leerlingen te laten wennen aan het voortgezet onderwijs door groep 8 
elke donderdag onderwijs te laten krijgen op het Esdal College in Klazienaveen en de 
verrijkingslessen op verschillende voortgezet onderwijs scholen in Emmen.  
 
Wij zijn Integraal Kind Centrum de Banier waar onderwijs verzorgt wordt voor kinderen van 2,3 tot 12 
jaar. Binnen de Banier zijn er lijnen doorgezet, zo werken de peuters en kleuters met hetzelfde 
volgsysteem. Bovenschools en naar buiten treden we nog apart op. De ouders worden 
gecommuniceerd via een ander ouderportal. 
 

Verbeteren 
Identiteit  |  Identiteit 

Aandacht voor (verschillen in) identiteit is geborgd in de brede 

vorming in het onderwijs 

Aanleiding voor dit project 
Vanuit onze katholiek/ christelijke identiteit laten we kinderen nadenken over wie ze zijn. Kinderen 
leren dat ze eigen keuzes maken, welke invloeden er zijn en wat de consequenties zijn van hun 
keuzes. Daarnaast leren ze ook wat invloeden en keuzes voor anderen kunnen zijn en zoeken we 
naar empathie.  
 
Meetbare resultaten 
De viertafel in de school wordt door klassen gebruikt bij het onderwijs.  
De viertafel heeft aandacht voor identiteit gekoppeld aan de thema's van De Vreedzame School. 
De ouder enquete op het gebied van identiteit is afgenomen. 
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
december 2020: De invulling van de viertafel wordt nu door Peter en Renate gedaan. Identiteit en 
thema's van de Vreedzame School komen hier samen.  
Meerdere leerkrachten leveren hier materialen voor aan. Een enkele groep is bij de viertafel geweest 
met de klas.  
 
Juni 2021: De enquête op identiteit is niet gedaan. Alle maatregelen ingevoerd wegens Corona 
hebben niet de kans gegeven om de kerkelijke vieringen vorm te geven zoals we zouden willen. De 
enquête heeft vooral aandacht voor de vieringen. Het lesaanbod zal hierin in kleine mate aan bod 
komen. In het jaar 2021-2022 zal er onderzoek worden gedaan naar hoe ouders kijken naar de 
invulling van identiteit en wat hun toekomstbeeld is.  
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Uiteindelijk gewenste situatie 
Wij bereiden onze kinderen voor op de wereld van morgen en willen ze laten opgroeien tot eerlijke, 
oprechte, zorgzame en verantwoordelijke wereldburgers.  
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
Er is een ontwikkeling gaande van sturend onderwijs naar ontwikkelingsgericht onderwijs. Hierin 
krijgen kinderen vaker verantwoordelijkheden en wordt er een beroep gedaan op hun 
zelfstandigheid.  
 

Implementeren 
Identiteit  |  Identiteit 

Aandacht voor identiteit is vindbaar in de portfolio’s van onze 

medewerkers 

Aanleiding voor dit project 
T.a.v. persoonlijke ontwikkeling van medewerkers willen we meer eigenaarschap creëren, de 
medewerker is zelfsturend en zelf verantwoordelijk voor zijn/haar persoonlijke ontwikkeling.  
 
Tijdsplanning 

januari De directie deelt haar portfolio. Directie 

 In juni 2021 heeft de directie haar portfolio gedeeld met het team.  
  
Meetbare resultaten 
De leerkrachten kunnen hun eigen ontwikkeling weergeven.  
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
Met de leerkrachten zijn er reflectiemomenten geweest op hun eigen handelen na klassenbezoeken, 
in een ronde tafel gesprek en op een vergadering waarin reflectie op het jaar onderdeel is geweest.  
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Medewerkers binnen de school laten middels een portfolio zien dat ze werken aan hun persoonlijke 
ontwikkeling. 
Medewerkers nodigen leidinggevende zelf uit voor groepsbezoeken. Vooraf doet de leidinggevende 
hier een oproep voor uit naar de medewerkers.  
Medewerkers presenteren portfolio aan leidinggevende, basis voor de gesprekkencyclus. 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
December 2020: de medewerkers hebben een verslag geschreven na een ronde tafelgesprek.  
Juni 2021: De medewerkers hebben een foto gepresenteerd wat voor hen betekenisvol is geweest en 
wat dat betekent voor het nieuwe schooljaar. In okt-dec 2021 zullen er individuele gesprekken plaats 
vinden waar de verslagen en foto's startpunt zullen zijn voor het gesprek.  
 

Verbeteren 
Identiteit  |  Identiteit 

In het onderwijs is aantoonbaar aandacht voor duurzaamheid  

Aanleiding voor dit project 
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We willen aandacht hebben voor duurzaamheid voor de wereld en de mens binnen ons 
onderwijsprogramma. 
 
Meetbare resultaten 
Er zijn teambreed 5 schoolthema's uitgewerkt waarin duurzaamheid aan bod komt.  
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
De eerste twee schoolbrede thema's zijn uitgewerkt waarbij er aandacht is geweest voor 
duurzaamheid. In december kwam opnieuw in het thuisonderwijs en vanaf januari tijdelijk afwezig 
geweest. Dit heeft het effect gehad dat leerkrachten vooral in de bouw hun thema's en lessen 
hebben voorbereid in plaats van schoolbreed. Het is een ontwikkeling geweest die in het schooljaar 
2021-2022 zal worden doorgezet.  
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Het is onze plicht als school om kinderen bewust te leren om aandacht te hebben voor duurzaamheid 
voor onze aarde.  
Schoolbreed worden er lessen, acties en of projecten georganiseerd.  
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
Duurzaamheid is onderdeel van de lesvoorbereidingen.  
 

Verbeteren 
Identiteit  |  Identiteit 

Ons pedagogisch klimaat en de veiligheid worden binnen ons eigen 

kwaliteitszorgsysteem met een goed beoordeeld. 

Aanleiding voor dit project 
De afgelopen jaren is er geïnvesteerd in medewerkers t.a.v. het pedagogisch handelen door iedereen 
te scholen in de werkwijze van De Vreedzame School en door het volgen van Pedagogisch Tact 
aangeboden door het Centrum Pedagogisch Contact. Het uitgangspunt dat hieruit is meegenomen is 
dat er geen kind wordt buiten gesloten.  
Dit heeft bijgedragen aan een sterk pedagogisch en veilig klimaat voor alle kinderen, welke we 
moeten borgen en waar nodig verbeteren en aanscherpen. 
 
Tijdsplanning 

januari De meting van Zien! Intern Begeleider 

 Uit de afname van ZIEN! leerkrachtvragenlijst en de leerlingvragenlijst oktober 2020 is te 
halen dat de ‘veiligheidsbeleving’ hoger scoort dan 1 standaarddeviatie van het landelijk 
gemiddelde. Om dit te verlagen wordt er een Rots en Water training ingezet in de groep 
5/6 en gaan we werken met een extra leerkracht/onderwijsassistent in de groepen 3/4 en 
8.  
De resultaten van ZIEN worden verwerkt in de groepsnotities. Hierin staan de actiepunten 
op groepsniveau vermeldt en worden deze geëvalueerd. Actiepunten voor individuele 
leerlingen staan vermeldt in hulpplannen sociaal-emotioneel. 

  
juni De meting van Zien! Intern Begeleider 

 Het welbevinden is in alle groepen verhoogd. Behalve in de groep 1/2B maar daar was al 
een hoge score van 95 en in maart 92. Uit oudergesprekken komt naar voren dat kinderen 
'gezien' worden en dat ze met plezier naar school kunnen gaan.  
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Meetbare resultaten 
Vanuit de audit in oktober 2020 zal een startpunt op het pedagogisch handelen bepaald worden.  
 
We willen in de metingen van Zien! terugzien dat leerlingen zich veilig voelen op school. Op het 
welbevinden en de betrokkenheid scoren de groepen in het blauw (75 tot 100%). Voor 2 groepen 
waarvan we weten dat het welbevinden en de betrokkenheid afgelopen schooljaar rood is geweest 
(0 t/m 24%) willen we een groene score (50 tot 74%) behalen.  
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
Er is dit schooljaar bij de leerlingen in groep 5 tot en met 8 een meting gedaan op het welbevinden. 
Dit is gedaan met ZIEN! De scores zijn voldoende tot goed. Bij de groep 5/6 was het nodig om extra in 
te zetten op het welbevinden. Dit is gedaan door het verkleinen van de klas en de inzet van een rots 
en water training. Deze groep heeft groei laten zien in het welbevinden. Onder de leerkrachten is een 
RI&E meting geweest. Het rapport is op te vragen bij de directie.  
 
Alle kinderen horen er bij is het uitgangspunt geweest in het handelen van de leerkrachten. Daar 
waar het moeilijk werd om de doelstelling te halen is er vanaf februari extra inzet geweest van 
externen, leerkrachten en onderwijsassistenten met als resultaat dat wij tevreden zijn over ons 
pedagogisch klimaat. Wij zien gelukkige kinderen in onze school. Daar waar een kind ongelukkig 
dreigt te raken is er goed contact met ouders en wordt het netwerk ingezet.  
 
Het eigenaarschap van kinderen is dit schooljaar in een vogelvlucht gekomen door Covid-19. Via het 
portfolio zijn doelen gedeeld zoals het ook al in de klas werd gedeeld maar moest er thuis aan 
gewerkt worden. Kinderen hadden meer eigenaarschap in de thuissituatie over de manier van het 
behalen van doelen. Als school is het uitgangspunt naar ouders toe geweest dat we met elkaar 
konden bieden wat we konden bieden en dat alles gepast kon maken naar de mogelijkheden die er 
waren. De leerkrachten hebben dit uitgestraald en vanuit meerdere ouders hebben we terug 
gekregen dat dit als prettig werd ervaren. Kijken naar mogelijkheden, passend bij het kind, is 
onderdeel van gepersonaliseerd onderwijs en het vasthouden van het bieden van ruimte zal 
onderdeel zijn van het aanbod in 2021-2022.  
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Het team van de Banier leert dezelfde taal te spreken op het gebied van pedagogisch handelen. Dit 
zal zorgen voor duidelijkheid en voorspelbaarheid wat invloed gaat hebben op het gevoel van 
veiligheid.  
Ouders/ verzorgers en andere betrokkenen voelen, ervaren en zien ook dat het pedagogisch klimaat 
goed is. De wijze waarop het team omgaat met kinderen op school is onze kracht, pas dan spreken 
we over een beoordeling goed. 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
Op het gebied van pedagogisch handelen heeft het team zich ontwikkelt binnen de manier van 
werken volgens de Vreedzame School. Aandacht is er vooral geweest voor wat het team echt met 
elkaar wil uitspreken en uitstralen. De aanpakken die niet passend zijn voor het team en de kinderen 
van de Banier zijn omgezet naar manieren van werken hoe het wel passend is.  
 
Er is een open sfeer met aandacht voor ouders en verzorgers die ervaren dat het pedagogisch 
klimaat in ontwikkeling is. 
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Verbeteren 
Identiteit  |  Identiteit 

Ouders ervaren ons als school waar aandacht is voor de mens als 

geheel 

Aanleiding voor dit project 
Ouders en kinderen ervaren dat ze op onze school echt gezien, gehoord en gerespecteerd worden. 
Iedereen mag er zijn zoals hij/zij is en wordt hierin gekend als mens in zijn totaliteit. 
 
Meetbare resultaten 
In het portfolio komt minstens 1 kindverslag gericht op de sociaal emotionele ontwikkeling.  
Schoolbreed worden de thema's van De Vreedzame School uitgewerkt en gevolgd.  
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
In November, Maart en Juni hebben de leerkrachten het portfolio gevuld met een verslag vanuit de 
leerkracht, een CITO overzicht en een reflectietekening van het kind. Dit zijn de punten geweest die 
tijdens het ontwikkelgesprek, waarbij de leerkracht, het kind en de ouder aanwezig zijn, is 
besproken. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
We hebben een open en oprechte houding t.o.v. onze kinderen en ouders, iedereen voelt zich 
welkom en gezien op de Banier. De aandacht in leren is op de gehele ontwikkeling van het kind.  
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
Thuis en school is mede door Corona goed met elkaar verbonden. Door de omschakeling van rapport 
naar portfolio is er meer aandacht voor de gehele ontwikkeling van het kind dan aandacht voor de 
specifieke vakgebieden.  
 

Ontwikkelen 
Personeel  |  Ontwikkeling 

Medewerkers ervaren professionele ruimte om verder te 

ontwikkelen en nemen hiervoor verantwoordelijkheid, we zetten de 

expertise van iedere medewerker in zowel groepsdoorbrekend als 

school overstijgend.  

Aanleiding voor dit project 
De leerkrachten mogen ervaren dat ze werken voor Primenius en niet alleen voor de Banier. 
 
Meetbare resultaten 
De leerkrachten kunnen aan het eind van het schooljaar hun ontwikkeling presenteren.  
In de gesprekkencyclus komt scholing, ambities en wensen naar voren.  
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
Er is een open cultuur waarin alles bespreekbaar is en ruimte voor ontwikkeling. Uit het RI&E 
onderzoek; de Quickscan Welzijn Personeel zijn de scores hoger dan de normscores wat betekent dat 
we beter scoren dan de minimum score. Aandachtspunten hieruit zijn de administratieve last en het 
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doorbreken van gewoontes; er wordt werkdruk ervaren maar ook ervaren dat leerkrachten er anders 
mee om mogen gaan. Het rapport is op te vragen bij de directie.  
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Medewerkers ervaren professionele ruimte om verder te ontwikkelen en nemen hiervoor 
verantwoordelijkheid, we zetten de expertise van iedere medewerker in zowel groepsdoorbrekend 
als school overstijgend. De medewerker toont hier eigenaarschap en weet welke expertise hij /zij 
heeft en waar dit in wil zetten. Door middel van het portfolio houden de medewerkers hun 
persoonlijke ontwikkeling bij.  
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
De medewerkers tonen eigenaarschap en wetten hun expertise in te zetten. De ontwikkeling is via 
gesprekken, verslagen en reflectiemomenten bijgehouden in plaats van een portfolio. De 
medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van deze documenten. 
 

Verbeteren 
Personeel  |  Ontwikkeling 

We zetten de expertise van onze medewerkers breed en duurzaam in 

Aanleiding voor dit project 
Om het vak leerkracht interessant te houden willen we medewerkers in hun kracht zetten en ruimte 
geven om hun expertise te delen buiten hun eigen groep.  
 
Meetbare resultaten 
De leerkrachten hebben hun expertise breder ingezet doordat zij minimaal 1x per schooljaar een 
gastles hebben gegeven.  
De leerkrachten hebben hun expertise breder ingezet en hebben dit beschreven in hun portfolio.  
 
Aan het eind van dit schooljaar willen we dat leerkrachten ervaren dat er ruimte is voor hun 
expertise. 
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
De behoefte om lessen te geven in andere groepen vervalt op het moment dat de 
verantwoordelijkheid voor de eigen groep wordt ervaren en leerkrachten in de waan van de dag 
zitten. De verantwoordelijkheid is steeds meer bouwbreed gedeeld, mede door de invloed van de 
Corona bubbels. Het bouwbreed verantwoordelijk zijn wordt vastgehouden in het schooljaar 2021-
2022.  
 
Leerkrachten hebben wel hun expertise breder weten in te zetten. Dit is vooral zichtbaar in het delen 
van ideeën en het samen voorbereiden van lessen. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
We willen dat leerkrachten hun expertise inzetten binnen de school en mogelijk ook binnen de 
stichting.  
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
Het bewustzijnsniveau van de leerkrachten is verhoogd wat er toe heeft geleid dat leerkrachten in de 
school meer hun expertise delen. De behoefte om expertise te delen binnen de stichting is er bij drie 
leerkrachten. Een leerkracht doet dit op het gebied van identiteit, 1 leerkracht is vooral 
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onderzoekend aan de slag gegaan binnen de stichting op het gebied van ICT en rekenen en 1 
leerkracht is nog aan het onderzoeken op welke manier ze haar kennis in kan zetten.  
De andere leerkrachten hebben geen behoefte aan stichtingsbrede ontwikkeling en richten zich op 
persoonlijke ontwikkeling en op de interne ontwikkeling van de Banier.  
 

Verbeteren 
Organisatie  |  Organisatie 

De komende jaren gaan we onze schoolorganisatie anders inrichten, 

we zetten vakleerkrachten en onderwijsassistenten in waar mogelijk. 

De leerkrachten ervaren hierdoor meer ondersteuning en tijd om het 

onderwijs kwalitatief goed inhoud te geven. 

Aanleiding voor dit project 
Door het huidige lerarentekort is het noodzakelijk om te kijken naar mogelijkheden en kansen om de 
schoolorganisatie zo efficiënt mogelijk in te richten. 
 
Meetbare resultaten 
Het ziekteverzuim op de Banier daalt.  
Uit het tevredenheidsonderzoek onder leerkrachten komt een hoge score naar voren bij het 
werkklimaat en de interne communicatie.  
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
Het ziekteverzuim is niet gedaald.  
Uit het tevredenheidsonderzoek onder leerkrachten komt een hoge score naar voren bij het 
werkklimaat en de interne communicatie. Een onderzoeksverslag is op te vragen bij de directie.  
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
De komende jaren gaan we onze schoolorganisatie anders inrichten, we zetten vakleerkrachten en 
onderwijsassistenten in waar mogelijk. De leerkrachten ervaren hierdoor meer ondersteuning en tijd 
om het onderwijs kwalitatief goed inhoud te geven. 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
De inzet van vakleerkrachten, mede door Corona, is nog minimaal gebleven. Door middel van het 
koppelen van Brede School activiteiten aan het onderwijsaanbod zijn er muzieklessen gegeven in de 
groepen 5 tot en met 8.  
Er is een grote hoeveelheid aan stagiaires in de school geweest vanuit de opleidingen 
Onderwijsassistent en de Pabo. De stagiaires voelen zich gewaardeerd en kenmerken de Banier als 
een fijne stageschool.  
 

Ontwikkelen 
Organisatie  |  Organisatie 

De ontwikkeling naar een duurzame organisatie is zichtbaar 

Aanleiding voor dit project 
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De school staat midden in de samenleving en draagt graag bij aan de wereld om haar heen. We 
werken aan duurzaamheid binnen onze school. Want we willen de aarde goed achterlaten voor 
volgende generaties. Daarin nemen wij onze verantwoordelijkheid. 
 
Meetbare resultaten 
De parkeerplaats en het schoolplein zijn schoon.  
Er zijn contacten gelegd met met Area en het Dorpsteam.  
Er staat in het beleid op Wetenschap en Techniek beschreven hoe wij de zonnepanelen betrekken bij 
ons onderwijs.  
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
In verband met Corona zijn de contacten met Area en het dorpsteam wat stiller komen te liggen. Er is 
een vraag gesteld vanuit het dorpsteam of wij een tuintje rondom de containers willen beheren. Hier 
hebben wij bewust nee op gezegd. We hebben moestuinbakken op het balkon en we hebben 
toegezegd op een moestuinproject in samenwerking met de Kinderboerderij die gelegen is achter de 
school. Naast de containers op de parkeerplaats is vaak glaswerk te vinden wat de situatie om daar 
met kinderen aan de slag te gaan niet veilig maakt.  
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Zorg voor elkaar, zorg voor onze omgeving. De school draagt bij aan werkzaamheden in dienst van de 
samenleving, denk hierbij aan landelijke klusjesdagen, inzetten voor en ondersteunen van ouderen in 
het dorp, onderhouden van een moestuin. 
Maar ook meer bewustwording bij kinderen van de noodzaak om deuren te sluiten, lichten uit te 
doen, waterverbruik te beperken, bijdragen aan een schone, nette school en omgeving.  
Samen verantwoordelijk. 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
Met lichtjesfeest (Sint Maarten) is er aandacht geweest voor mensen in verpleeghuizen en woon en 
zorg centra. Er zijn extra lampionnen gemaakt die daar naar toe zijn gebracht.  
De schoolkampen voor de groepen 6,7 en 8 hebben plaatsgevonden bij ouders van school in de tuin 
waarbij respect en waardering groot aanwezig is.  
Er zal een moestuinproject worden opgestart met de Kinderboerderij.  
 
In de toekomst willen we dat projecten passen binnen het thematisch onderwijs. De projecten 
moeten geïntegreerd kunnen worden in de vakken zodat er geen losse 'extra' lessen gegeven worden 
die nadelig werken op het ervaren van werkdruk.  
 

Verbeteren 
Organisatie  |  Organisatie 

Ons leerlingenaantal is minimaal gelijk gebleven 

Aanleiding voor dit project 
De Banier is in het schooljaar 2019-2020 in een fusietraject gestapt. Dit heeft invloed op het 
leerlingenaantal. Daarnaast is gebleken dat de Banier voor vijf kinderen in het schooljaar 2019-2020 
niet de passende plek is geweest. Deze kinderen zijn verwezen naar andere scholen. De Banier zou 
een passende plek moeten zijn voor kinderen woonachtig in Zwartemeer.  
 
Meetbare resultaten 
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Het aantal leerlingen is op 1 oktober minimaal 139. 
9 op de 10 gezinnen die binnen zijn geweest voor kennismaking kiezen voor de Banier.  
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
Het aantal leerlingen is op 1 oktober 2020 140 geweest. 
Voor aankomende 1 oktober lijkt 128 te gaan worden.  
De school staat in een krimpgebied.  
Alle gezinnen die dit schooljaar op kennismaking zijn geweest hebben gekozen voor de Banier.  
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Het aanbod is passend voor de kinderen woonachtig in Zwartemeer of betrokken zijn bij Zwartemeer 
(grensdorpen in Duitsland en omliggende dorpen). 
Het is voor (nieuwe) ouders duidelijk wat de Banier kan bieden qua onderwijs en zorg.  
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
Het aanbod is passend en waar het niet meer passend is (daar waar de school de zorg niet meer kan 
dragen of het kind zich langere tijd ongelukkig voelt op de Banier) wordt er in goed overleg met 
ouders gezocht naar een passende plek.  
 

Verbeteren 
Organisatie  |  Samenwerking 

De school heeft en onderhoud een breed netwerk, we werken 

intensief samen met partners waar nodig, ten goede van de 

ontwikkeling van ieder kind. 

Aanleiding voor dit project 
Door een breed netwerk om de school heen te bouwen worden we krachtiger en kunnen we 
intensief samenwerken en gebruik maken van de expertise van derden wat ten goede komt van het 
kind en of de school. 
 
Meetbare resultaten 
De school heeft in beeld welke partners betrokken kunnen worden bij het onderwijs.  
De leerlingen scoren aan het eind van het schooljaar een hogere score in vergelijking met juni 2020 
op het onderdeel betrokkenheid bij Zien! 
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
De score van betrokkenheid is voldoende. De intern begeleider is op 1 april 2021 met pensioen 
gegaan. Zij heeft een goede overdracht gedaan naar de nieuwe intern begeleider. Er is een open 
houding bij de intern begeleiders die er voor zorgt dat mogelijke partners bekend zijn in het team en 
bij de directie wat bijdraagt aan een gedeeld netwerk. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
De school heeft en onderhoud een breed netwerk, we werken intensief samen met partners waar 
nodig, ten goede van de ontwikkeling van ieder kind. 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
Afgelopen schooljaar is ons netwerk breder ingezet dan hiervoor. Activiteiten van de Brede School 
zijn verbonden aan het onderwijs, de logopediste is onder schooltijd ingezet bij de onderbouw, een 
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Rots en Water training is door een extern bureau gegeven in groep 5/6. Daarnaast is er intensief 
contact geweest binnen het netwerk over de mogelijkheden voor kinderen die het, mede door 
Corona, afgelopen schooljaar moeilijk hebben gehad.  
 

Ontwikkelen 
Organisatie  |  Kindcentrum 

De locatie heeft een maatwerk KC (kindcentrum) afhankelijk van 

behoefte en praktische haalbaarheid.  

Aanleiding voor dit project 
Kinderen kunnen vanaf 2 jaar en 3 maanden terecht op de voorschool van de Banier. Vanaf het 
schooljaar 2020-2021 valt de voorschool onder Tamariki wat betekent dat de leidsters horen bij het 
team van de Banier.  
 
Tijdsplanning 

januari Organiseren van 2 middagen tussen voorschool en 
kleuterleidsters om afspraken vast te kunnen leggen.  

Kerngroep Doorgaande lijn 2,5 
tot 7 

 In verband met de Corona maatregelen zijn er geen georganiseerde middagen geweest 
met de leidsters en de leerkrachten. Het is duidelijk dat de leidsters de overgang van 
stichting Peuterwerk naar Tamariki als prettig ervaren maar ook tijd nodig hebben gehad 
om zich de nieuwe manier van werken eigen te maken.  

  
Meetbare resultaten 
De leidsters van de voorschool zijn aanwezig bij activiteiten voor personeel van de Banier. 
De pedagogische uitgangspunten (DVS) zijn bekend bij de leidsters van de voorschool.  
De intern begeleider is betrokken bij de zorg van de kinderen van 2 jaar en 6 maanden tot 4 jaar. 
Aan de buitenkant van het gebouw is het duidelijk dat de Banier onderwijs biedt van 2,5 jaar tot 12 
jaar. 
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
Januari 2021: De leidsters en de kleuterleidsters kunnen goed met elkaar samen werken. Het niveau 
van sparren kan nog verbeterd worden. De intern begeleider is betrokken bij de zorg van de peuters.  
De leidsters voelen zich denk ik nog niet altijd onderdeel van het team, maar zijn een onderdeel op 
zich.  
 
De uitgangspunten van DVS zijn nog niet bekend bij de leidsters. De overgang van Peuterwerk naar 
Tamariki heeft veel verandering gebracht in de manier van werken voor de leidsters en dit heeft 
voorrang. 
 
Juni 2021: De leidsters zijn onderdeel van het team de Banier. Wat op dit moment nog scheiding 
geeft is het ouder communicatie middel. Dit is nog verschillend. Binnen het onderwijsaanbod wordt 
nu wel hetzelfde observatiesysteem gebruikt (BOSOS).  
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
De leerlingenzorg is vanaf 2,5 jaar tot 12 jaar onder begeleiding van de intern begeleider. 
Het pedagogisch uitgangspunt komt met elkaar overeen en is terug te zien in het handelen van de 
leidsters/leerkrachten.  
Bij de aanmelding voelen ouders zich betrokken bij de voorschool en de basisschool waardoor 
doorstroming natuurlijk gaat zijn.  
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Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
Er is een wisseling op 1 april 2021 geweest van intern begeleider. 1 van de 3 leidsters van de 
peutergroep heeft zwangerschapsverlof gehad en er waren maatregelen rond Corona. Dit alles heeft 
invloed gehad op de samenwerking. Dat we op dit moment zo ver zijn dat er een zelfde 
observatiesysteem wordt gebruikt, dat er over en weer gesproken wordt over het aanbod en dat ze 
zich onderdeel voelen van de Banier is een mooie stap in de ontwikkeling.  
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NPO scan 
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Evaluatie subsidie Inhaal en Achterstandsgelden 
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