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Beleidsterrein Onderwijsinhoudelijk Eindverantwoordelijke   

 
 
en overige betrokkenen 

Directie  
 
 
Team  
 

Doelgroep  
 
Budget 

Team en kinderen 
Toermalijn 
€16.000,- 
(uit de NPO gelden) 

Onderwerp Domeinwerken verder 
uitbouwen 
 

Achtergrond c.q. 
aanleiding 

KC Toermalijn is 6 jaar geleden gefaseerd overgestapt van een onderwijsconcept met jaargroepen naar het werken in domeinen. Bij het werken in 
domeinen werken kinderen onder leiding van meerdere experts op hun eigen niveau. Deze experts (leerkrachten, ondersteunend personeel, 
vakleerkrachten) zijn samen verantwoordelijk voor alle kinderen in het domein. Door in domeinen te werken kunnen we gepersonaliseerd werken 
vormgeven, eigenaarschap ontwikkelen en beter aansluiten bij het niveau van het kind. In schooljaar 2017-2018 is er gestart met Domein 1-2. 
Schooljaar 2018-2019 is er gestart met Domein 3-4. Groep 5 is hier bij aanvang van 2019-2020 bij aangesloten. Ook Domein 6-7 is 2019-2020 
gestart. Groep 8 is hier eind 2019-2020 bij aangesloten. In 2020-2021 is domein 6-8 verder vormgegeven. De implementatie en borging van 
domeinwerken in 3-4-5 is uitgangspunt geweest voor de implementatie van domeinwerken in 6-8. Met elkaar en van elkaar leren staat hierbij 
centraal. De hele ontwikkeling van het onderwijsconcept wordt begeleid door een vaste begeleider vanuit HCO, zowel op proces (begeleiding 
directie) als op inhoud (studiedagen en klassenbezoeken) 
Een belemmering vormt het gebouw, met traditionele klaslokalen en achterstallig onderhoud. Een tweede belemmering vormt de wisselingen in 
het team. Dit schooljaar starten we met een aantal nieuwe leerkrachten, waarvan er een aantal startend en onervaren zijn (zij hebben de eerste 
fasen niet meegemaakt) Bovendien hebben we een nieuwe IBer, zal de vaste IBer eerst moeten reintegreren en wordt de IB onderbouw voorlopig 
uitgevoerd door de directeur.  
 

Doelen 1. Het team wordt ondersteund door IB, directie en ontwerpgroep bij het verder ontwikkelen van het werken in domeinen 
2. 2 Nieuwe domeinleiders (345 en 678) kiezen en inwerken 
3. Borging domeinwerken in alle domeinen.  
4. De ingezette begeleiding door externen in schooljaar 2022-2023 voortzetten. Thema’s waar de ontwerpgroep (en vervolgens het team) 

mee aan de slag gaat: 
-planmatig werken en organisatie 
-Ingezette veranderingen verder vorm te geven 
-borgen van gemaakt afspraken omtrent eigenaarschap bij leerlingen, gepersonaliseerd leren, Kindleergesprekken en zelfstandig werken 
-uitbreiden van domeindoorbroken werken op meerdere vakgebieden 
-de wijze van toetsen (evt adaptief) aanpassen aan de manier van werken. 

5. IB zet de ontwikkeling van de zorgstructuur passend bij het domeinwerken verder voort 
6. Leerkrachten hebben zicht op hun stamgroep en daarnaast op hun instructiegroep, waardoor kinderen steeds meer op hun eigen niveau 

werken. Samenwerken en onderling afstemmen van aanbod en begeleiding staan hierbij centraal. 
7. Het gebouw waar mogelijk zo efficiënt mogelijk gebruiken voor het werken in domeinen. 

 

Gewenst 
resultaat 

Toermalijn werkt voor groep 1 tm 8 en voor alle vakken in domeinen (in stamgroepen en niveaugroepen) 
 
 

 



 

 
Beleidsterrein Personeel Eindverantwoordelijke   

 
en overige betrokkenen 

Directie 
 
Personeel 
Talentenhuis 
sporttalent 

Doelgroep  
 
 
Budget 

Team Toermalijn, 
vakleerkrachten 
 
€260.000,- (HEA) 

Onderwerp (LKP)Talentontwikkeling 

Achtergrond c.q. 
aanleiding 

Met LKP willen we Talentontwikkeling stimuleren. Daarnaast onderwijsachterstanden op het gebied van algemene ontwikkeling, taal,- lees,- 
reken- motorische ontwikkeling verkleinen. 
De subsidie Extra en intensieve leertijd wordt ingezet voor de inhuur van vakdocenten voor: 

1. Muziek 
2. Wetenschap en Techniek 
3. Beeldende vorming 
4. Dans 
5. Sport 

 
Ook bieden we een sportieve pauze aan mbv medewerkers van Sporttalent. Tijdens de sportieve pauze zijn er 2 zones, waarbij in 1 zone een 
sportactiviteit wordt aangeboden en 1 zone is ingericht als ‘chill’zone.  
Vanwege het stoppen van de LKP subsidie, hebben we besloten minder talentvakken aan te bieden. Ook bieden we dit schooljaar de talentvakken 
aan per instructiegroep (voorheen stamgroep)  

Doelen 1. Het bieden van extra leertijd en activiteiten (4 uur extra) om bij te dragen aan de brede vorming en talentontwikkeling van leerlingen 

(o.a. via Extra en intensieve leertijd en meer aandacht voor sport en cultuur) 

Vwb de Talentontwikkeling zijn wij doorgegaan in onze ontwikkeling: de vakken die we aanbieden zijn geïntegreerd met onze andere 

vakken, met taal- en rekenontwikkeling als speerpunten. Daarnaast besteden we veel aandacht aan talentontwikkeling en sport in 

combinatie met Extra en intensieve leertijd. Ook de vakleerkrachten zijn steeds beter geïntegreerd in het team. Zij dragen ook bij PBS 

(positive behaviour support) en nemen deel aan bepaalde studiedagen. Daarnaast voorzien Onderwijsassistenten in extra taal- en 

rekenactiviteiten aan kleinere groepen kinderen. 

We werken voortdurend aan de kwaliteit van onze vakleerkrachten, wat bijdraagt aan een verhoging van de opbrengsten. 

2. Het bieden van extra leertijd en activiteiten die bijdragen aan taalstimulering en taalontwikkeling van Leerlingen. De overdracht en 

samenwerking peuterleerplek-kleuters loopt professioneel naar wens. We pakken gezamenlijk het onderdeel woordenschat aan. 

3. Het bieden van activiteiten om de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen te versterken 

4. Mbv doorgaande leerlijnen bij de talentvakken leren kinderen hun talenten te ontdekken en gerichte keuzes te maken in waar ze goed in 

zijn en waar ze plezier aan beleven (eigenaarschap, keuzevrijheid) 

Gewenst 
resultaat 

1. Taal en rekenontwikkeling zijn extra gestimuleerd en achterstanden verkleind 
2. Talentontwikkeling is gestimuleerd 
3. Sociaal emotionele ontwikkeling versterken 
4. Een veiliger en beter opgroei-en opvoedklimaat voor kinderen en gezinnen neergezet 
5. Doorgaande leerlijn voor Muziek, Wetenschap en techniek en beeldende vorming 



 

 
 
Beleidsterrein Kwaliteitsbeleid Eindverantwoordelijke   

 
 
en overige betrokkenen 

Directie 
 
 
Expertgroep Taal en 
Team 

Doelgroep  
 
 
Budget 

Team Toermalijn 
 
 
€8000,- (Leermiddelen en 
Achterstandsgelden)  

Onderwerp Taal- Begrijpend lezen 
en luisteren 

Achtergrond c.q. 
aanleiding 

Verandering van onderwijsconcept vraagt een andere manier van volgen van leerlingen en analyseren van de opbrengsten. De opbrengsten van 
2021-2022 laten zien dat er verbeteringen nodig zijn op het gebied van Taal- Begrijpend Lezen en luisteren. Het taalonderwijs is in 2022-2023 
speerpunt. Er is een expertgroep samengesteld van teamleden, die alle verbeteringen gaan initiëren en organiseren. We maken nu gebruik van 
Nieuwsbegrip XL in de groepen 4 tm 8. Er wordt waar mogelijk domeindoorbroken gewerkt. 

Doelen 1. De opbrengstenanalyse is de basis voor ons handelen. 
2. In kaart brengen van de leerwinst bij individuele leerlingen en per groep leerlingen. De groei in VS wordt afgezet tegen het LG en er zullen 

eigen normen worden gesteld.  
3. Klassenconsultaties afnemen bij Nieuwsbegrip en leerkrachtvaardigheden in kaart brengen. Ahv deze resultaten bekijken welke 

verbeteringen er aangebracht kunnen worden in de lessen. (eventueel mbv een externe begeleider) 
4. Bekijken of Nieuwsbegrip XL nog voldoet aan wat we nodig hebben op Toermalijn en evt oriënteren op een vervangende of aanvullende 

methode. 
5. In domein 1-2 Luistervaardigheidstoets afnemen. Klassenconsultaties afnemen op het gebied van begrijpend luisteren en bekijken hoe de 

luistervaardigheden nog verder kunnen worden bevorderd.  
6. Oriënteren op de nieuwe leerlingvolgsystemen en daarin een keuze maken, welk systeem het beste bij ons onderwijsconcept past.  
7. Het behalen van de referentieniveaus op 1 en 2F/1S voor domein 6 – 8 voor Taal – begrijpend lezen, worden beschreven in een plan van 

aanpak. Dit plan is opgesteld vanuit de PDCA-cyclus. 
8. De opbrengsten worden op schoolniveau  geanalyseerd door de IB. De IB koppelt deze analyse terug aan de directie (2 keer per 

schooljaar) Op basis van deze analyse wordt er  besloten om op schoolniveau eventuele aanpassingen in het onderwijsaanbod te doen. 
9. De opbrengstvergaderingen van het MT en met het hele team, worden voor het hele jaar gepland en opgenomen in de zorgkalender en 

jaarplanning. Leerkrachten leren een goede analyse te maken nav de toetsresultaten en mbv de overzichten uit Esis. Er wordt 
schoolbreed geanalyseerd, op domeinniveau en op instructiegroepniveau. 

10. Er wordt gewerkt met het groepsplan van Toermalijn. Het groepsplan is meegenomen in de cyclus PDCA van Toermalijn.  
11. Mbv Extra en intensieve leertijd worden er extra impulsen aan het taalonderwijs gegeven op Toermalijn binnen de talentvakken. 

Gewenst 
resultaat 

De leerlijnen en de tussendoelen van Taal vormen de rode draad van het taalonderwijs. Het uitgangspunt van Toermalijn is dat ieder kind de 
kerndoelen zoals vastgesteld door de overheid behaalt. Door het in kaart brengen van de opbrengsten, kunnen we conclusies verbinden aan ons 
handelen en de juiste keuzes maken voor ons onderwijsaanbod en leerkrachtvaardigheden. 
 
 

 
 
 



 

 
 
Beleidsterrein Kwaliteitsbeleid Eindverantwoordelijke   

 
 
en overige betrokkenen 

Directie 
 
 
Expertgroep Taal en 
Team 

Doelgroep  
 
 
Budget 

Team Toermalijn 
 
 
€8000,- (Leermiddelen en 
Achterstandsgelden)  

Onderwerp Taal- Technisch lezen 

Achtergrond c.q. 
aanleiding 

Verandering van onderwijsconcept vraagt een andere manier van volgen van leerlingen en analyseren van de opbrengsten. De opbrengsten van 
2021-2022 laten zien dat er verbeteringen nodig zijn op het gebied van Taal- Technisch lezen. Het taalonderwijs is in 2022-2023 een speerpunt. Er 
is een expertgroep samengesteld van teamleden, die alle verbeteringen gaan initiëren en organiseren. We maken nu gebruik van de methode 
Station Zuid in de groepen 4 tm 8 en in groep 3 Leeslijn. Er wordt waar mogelijk domeindoorbroken gewerkt.  

Doelen 1. Opbrengstenanalyse is de basis voor ons handelen. 
2. In kaart brengen van de leerwinst bij individuele leerlingen en per groep leerlingen. De groei in VS wordt afgezet tegen het LG en er zullen 

eigen normen worden gesteld.  
3. Klassenconsultaties afnemen bij Technisch lezen en leerkrachtvaardigheden in kaart brengen. Ahv deze resultaten bekijken welke 

verbeteringen er aangebracht kunnen worden in de lessen. (eventueel mbv een externe begeleider) 
4. In domein 1-2 bekijken of er voldoende zicht is op de Leesvoorwaarden. Klassenconsultaties afnemen op het gebied van 

Leesvoorwaarden. 
5. Oriënteren op de nieuwe leerlingvolgsystemen en daarin een keuze maken, welk systeem het beste bij ons onderwijsconcept past.  
6. Het behalen van de referentieniveaus op 1 en 2F/1S voor domein 6 – 8 voor Taal – technisch lezen, worden beschreven in een plan van 

aanpak. Dit plan is opgesteld vanuit de PDCA-cyclus. 
7. De opbrengsten worden op schoolniveau  geanalyseerd door de IB. De IB koppelt deze analyse terug aan de directie (2 keer per 

schooljaar) Op basis van deze analyse wordt er  besloten om op schoolniveau eventuele aanpassingen in het onderwijsaanbod te doen. 
8. De opbrengstvergaderingen van het MT en met het hele team, worden voor het hele jaar gepland en opgenomen in de zorgkalender en 

jaarplanning. Leerkrachten leren een goede analyse te maken nav de toetsresultaten en mbv de overzichten uit Esis. Er wordt 
schoolbreed geanalyseerd, op domeinniveau en op instructiegroepniveau. 

9. Er wordt gewerkt met het groepsplan van Toermalijn. Het groepsplan is meegenomen in de cyclus PDCA van Toermalijn.  
10. Mbv Extra en intensieve leertijd worden er extra impulsen gegeven aan het Taalonderwijs op Toermalijn binnen de talentvakken. 

Gewenst 
resultaat 

De leerlijnen en de tussendoelen van Taal vormen de rode draad van het taalonderwijs. Het uitgangspunt van Toermalijn is dat ieder kind de 
kerndoelen zoals vastgesteld door de overheid behaalt. Door het in kaart brengen van de opbrengsten, kunnen we conclusies verbinden aan ons 
handelen en de juiste keuzes maken voor ons onderwijsaanbod en leerkrachtvaardigheden. 
 
 

 
 
 
 


