
 

 

 

 

Evaluatie doelen van 2016 en nieuwe doelen voor 2017 
 
Evaluatie doelen van 2016 
Afgelopen jaar hebben we aan de onderstaande doelen gewerkt.  

1. De leerkrachten zijn toegerust om de identiteit van de school te laten horen en zien in de groep en in 
contacten met ouders en collega’s. Dit is een onderdeel van onze dagelijkse praktijk. Het is duidelijk 
zichtbaar en merkbaar in de school.  

2. Op de Koningin Beatrix School is de basis op orde door het uitvoeren van het plan van aanpak. Zie 
onderstaande subdoelen. 

In het plan van aanpak zijn een aantal subdoelen uitgewerkt, te weten:  
a) De Koningin Beatrix School is een school die werkt volgens de principes van ouderbetrokkenheid 3.0 

We hebben nog maar een kleine start gemaakt met dit traject. Dit doel wordt in 2017 verder opgepakt. 
b) Op de Koningin Beatrix School wordt in groep 3 tot en met 8 effectieve en efficiënte instructie 

gegeven volgens het model van Activerende Directe Instructie (ADI-model) Dit doel blijft een 
aandachtspunt, maar er zijn wel stappen gemaakt in het geven van instructie volgens het ADI-model 

c) Op de Koningin Beatrix School wordt door alle leerkrachten gewerkt volgens de principes van 
opbrengstgericht en handelingsgericht werken (OHGW) Hier zijn we ons in aan het ontwikkelen. Het 
OHGW zit nog niet in ons systeem verankerd, maar we maken hier stappen in. 

d) Op de Koningin Beatrix School is er een gedragen visie op de manier waarop wij school zijn. Na eerste 
start staat dit even on hold, omdat het ook een onderdeel is van het traject van ouderbetrokkenheid. 

e) Op de Koningin Beatrix School wordt er gewerkt met een nieuwe methode voor Engels Heeft 
vertraging opgelopen, maar kunnen we begin 2017 afvinken. 

f) Op de Koningin Beatrix School werkt groep 4 tot en met 8 met Snappet bij taal en woordenschat, 
spelling, rekenen en automatisering, studievaardigheden Dit doel is bereikt.  

g) Op de Koningin Beatrix School wordt er gewerkt met een nieuwe methode voor Taal en Spelling Dit 
doel is bereikt. 
 

Doelen voor 2017 
1. De leerkrachten zijn toegerust om de identiteit van de school te laten horen en zien in de groep en in 

contacten met ouders en collega’s.  
2. Op de KBS is er in alle groepen een positief pedagogisch klimaat 
3. Op de Koningin Beatrix School geven de leerkrachten zo onderwijs dat leerlingen hun talenten en 

mogelijkheden ontdekken en ontwikkelen. Om dit onderwijs te kunnen geven zijn cultuuronderwijs en 
het ontwikkelen en aanspreken van de 21ste eeuwse vaardigheden verweven in ons onderwijsaanbod. 

4. Op de Koningin Beatrix School is de basis op orde door het uitvoeren van het plan van aanpak.  
 
Binnen het plan van aanpak is aandacht voor de volgende onderwerpen: 

a) De Koningin Beatrix School is een school die werkt volgens de principes van ouderbetrokkenheid 3.0. 
Binnen dit traject wordt aandacht besteed aan het vormen van een gedragen visie over de manier 
waarop wij school zijn. 

b) Op de Koningin Beatrix School wordt in groep 3 tot en met 8 effectieve en efficiënte instructie 
gegeven volgens het model van Activerende Directe Instructie (ADI-model) 

c) Op de Koningin Beatrix School wordt door alle leerkrachten gewerkt volgens de principes van 
opbrengstgericht en handelingsgericht werken (OHGW)  

d) Op de Koningin Beatrix School wordt er gewerkt met een nieuwe methode voor Engels  
 
 
 
 
 


