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Evaluatie borgingstaken 

Afgerond 

Opbrengsten van de school volgens cyclus OGW Promes - ambitie 3 - Kwaliteit door onderzoek** 

juli eindevaluatie Directie 

 
A- Analyse 
De opbrengsten moeten nog meer aangescherpt worden. 
Er moet een duidelijke analyse van de toetsresultaten komen. 
 
B- Interpretatie 
Bij de analyse moet op schoolniveau duidelijker aangegeven worden wat we doen met 
leerlingen die boven de lijn van het vastgestelde OPP scoren. 
Opbrengsten zowel op school als op bouw als op groepsniveau vaststellen. 
Bij de tussenevaluatie de interventies nog beter vastleggen en terug laten komen in de 
weekplanning. 
 
C- nieuwe beginsituatie 
De leerkrachten hebben goed zicht op hun groep. Voor de volgende tussenevaluatie worden 
er handreikingen gegeven waar de evaluatie aan moet voldoen en hoe we de interventies 
gaan verwerken in de weekplanning. 
 
D- aanbevelingen jaarplan 
De evaluatie komt terug op de vergadering. 
De manier van analyse zal vaker terugkomen en besproken worden in het team, tijdens 
teamvergaderingen. 
Het stellen van de normen moet concreter, zo valt makkelijker te meten wat er goed gaat en 
wat beter kan. 

  
 
kwaliteitscyclus per schooljaar** 

juli eindevaluatie Directie 

 
De kwaliteitszorg is vastgelegd in de map kader goed onderwijs en ook volgend schooljaar 
wordt er op deze wijze gewerkt. (taak wordt geborgd) 

  
 
HGW - werken volgens HGW** 

juli eindevaluatie Directie 

 
Afgelopen schooljaar is de cyclus HGW goed toegepast.  
De tussenevaluatie waarbij de leerkrachten hun opbrengsten presenteren werd door de 
gehele school heel goed ontvangen. Dit was een verandering tov vorige jaren, want het 
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initiatief lag nu bij de leerkrachten ipv bij de IBer. 
 
Aandachtspunt voor volgend schooljaar is : de te plegen interventies moeten een groter 
onderdeel worden van de presentaties, evenals de wijze waarop dit vastgelegd gaat worden. 

  
 
leerling enquete** 

juli eindevaluatie Directie 

 Leerling enquête zijn eind schooljaar 18-19 ingevuld. 
Het dasboard van het systeem Eigenwijzer is vastgelopen. 
De helpdesk en beheerders van Eigenwijzer hebben op dit moment de gegevens nog niet 
kunnen aanleveren aan de school.  

  
 
jaarlijkse evaluatie van zorg en begeleiding** 

juli eindevaluatie Directie 

 
De cyclus van zorg en begeleiding heeft plaats gevonden volgens afspraak. 
Tijdens de evaluatie zijn er een aantal zaken ge finetuned. 
 
Deze zijn vastgelegd in een nieuw beleidsstuk rondom het zorg in de school. 
-vaste afspraken rondom klassen observaties en het nabespreken hiervan. 
-de wijze van vastleggen (hoe en waar) 
-introductie van een inloop spreekuur met het zorgteam, om leerkracht meer te betrekken. 
 
Dit schooljaar heeft het zorgteam de zogenaamde zorgpyramide geïntroduceerd bij de 
leerkrachten. 
Dit betreft een visuele weergave mbt de ondersteuningsbehoefte op leerling gebied. 
Alle leerlingen zijn op basis van ondersteuningsbehoefte ingedeeld. Tijdens de 
startbespreking van het schooljaar 19-20 is dit de basis voor de start van het schooljaar. 
Middels deze pyramide wordt er meer verantwoordelijkheid bij de leerkracht neer gelegd. 

  
 
kwaliteitszorg (KA1)** 

juli eindevaluatie Directie 

 
De school moet helderder gaan formuleren wanneer zij tevreden is en dit koppelen aan 
doelen die beter meetbaar zijn. Voor volgend schooljaar is dit een ontwikkeltaak. 
 
De opbrengsten moeten duidelijker in kaart worden gebracht. er moeten ambities 
geformuleerd worden. Er moet een bredere analyse van de opbrengsten uitstroom en 
bestendiging worden gedaan. 
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Evaluatie projecten 

Verbeteren 
Organisatie  |  Externe contacten 

externe contacten 

Tijdsplanning 

juli eindevaluatie Directie 

 
A-Analyse 
Het contact met externen verloopt goed. 
 
B-Interpretatie (wat moet beter – wat kan beter – wat gaat goed) 
De contacten met : 
SWV 
gemeenten 
Promes 
scholen 
Cosis 
stagebedrijven; 
zijn goed. 
 
C-Nieuwe beginsituatie (vermelden we welke fase we starten (oriëntatie – 
praktijkervaring – implementatie – borging) 
Continuering van alle contacten. 
 
D-Aanbevelingen jaarplan 
fase borging. Continuering van de contacten en blijven aansluiten bij zowel regionale als 
landelijke bijeenkomsten. 

  

Verbeteren 
Personeel  |  Integraal Personeelsbeleid // Scholingsbeleid 

scholing medewerkers Mackayschool 

Tijdsplanning 

juli eindevaluatie Directie 

 
A-Analyse 
De scholingsplanning, zowel intern als extern is verlopen volgens schema, 90% van de 
medewerkers heeft de NOG scholing gevolgd. 
 
B-Interpretatie (wat moet beter – wat kan beter – wat gaat goed) 
Alle medewerkers van de Mackayschool hebben scholing gevolgd middels NOG of op 
andere wijze, dat gaat goed. 
 
C-Nieuwe beginsituatie (vermelden we welke fase we starten (oriëntatie – praktijkervaring 
– implementatie – borging) 
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De scholing wordt de komende jaren op dezelfde wijze gecontinueerd. 
 
D-Aanbevelingen jaarplan 
fase borging van de scholing middels de NOG scholing. 

  
Meetbare resultaten 

90% van de medewerkers heeft deelgenomen aan de scholing van het NOG. 

 

Uiteindelijk gewenste situatie 

De onderwijsassistenten zijn geschoold in het didactische en pedagogische principes en passen de 
kennis toe. 

 

Praktijkvorming 
Opbrengsten  |  Opbrengsten  

VSO stage, praktijk en uitstroom 

Tijdsplanning 

juli eindevaluatie Directie 

 
A-Analyse  
 
Dit schooljaar hebben we met het team een start gemaakt met de fundering van de 
arbeidstoeleiding op de mackayschool.  
 
-een werkdocument voor de P-groepen en reguliere groepen gemaakt waarin we per 
onderdeel (eigenaarschap, vaardigheden, stage, registratie, leerkrachthandelen, 
praktijkvakken) de doelen in drie fasen zijn weggezet.  
 
- adhv het werkdocument is er een begin gemaakt aan de uitwerking op het gebied van de 
praktijkvakken. Het jaarplan keuken is vastgesteld voor de reguliere groepen. 
 
- De P-groepen hebben een doelgroepanalyse gemaakt.  
 
- Het portfolio heeft een nieuwe inhoud gekregen en wordt in de vierde periode aangepast en 
gevuld met de nieuwe bladen. 
 
- er zijn registratieformulieren ontworpen voor stage en de praktijkvakken die de leerkrachten 
volgend schooljaar gebruiken om doelen te registreren. 
 
- Het restaurant runt VSO start sinds februari 2019 ipv VSO eind. (begeleide interne stage) 
 
 
 
B-Interpretatie (wat moet beter – wat kan beter – wat gaat goed) 
 
Wat moet beter. 
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De jaarplannen per praktijkvak uitwerken in 2-4 periodes, zoals het jaarplan werken in de 
keuken. 
Werken aan de portfolio's en na of aan het eind van de periode evalueren. 
 
Wat kan beter. 
De afstemming van het onderwijs op de stages dmv gestructureerde leerlinggesprekken. 
Stagebeleid op het gebied van uitstroom. 
De overlegstructuur tussen stage/ IB en team. 
 
Wat gaat goed 
De wil van het team om er met elkaar een mooi portfolio van te maken. 
 
De structuur die is ontstaan nadat er inzichtelijk is gemaakt wat de stages van de 
verschillende fases inhouden 
 
De arbeidsmatig creatieve werkvormen hebben eer inhoud gekregen door de samenwerking 
met technische bedrijven. 
 
De groepsstage van VSO midden en VSO p2 werken goed.  
 
 
 
C-volgend schooljaar wordt er gestart met de implementatie fase.  
 
Periode 1 en 2 
Volgend schooljaar heeft het VSO een teamscholing van het NOG. Hierin komen verschillende 
onderwerpen op het gebied van arbeidstoeleiding naar voren waar we als VSO team veel aan 
zullen hebben.  
 
Periode 3 en 4 
We starten met expertiseteams arbeidstoeleiding. De leerkrachten en assistenten verdelen 
we in teams die ieder gericht is op zijn/haar kwaliteiten op het gebied van 
arbeidstoeleiding(praktijkvakken) Deze expertiseteams maken jaarplannen voor de reguliere 
groepen en P-groepen. (ingepland bij de NOG studie) 
 
Iedere periode 
De leerkrachten vullen de registratieformulieren stage en praktijkvakken in per periode. Deze 
registratie gebruiken we bij de evaluaties.  
 
Iedere periode 
De leerkrachten vullen het portfolio met de bladen die bij die periode horen. 

  
Meetbare resultaten 

Aan het eind van het schooljaar is duidelijk in welke volgorde we het plan van aanpak zullen gaan 
invoeren. Is er ook al een start gemaakt met de eerste 2 onderdelen van het plan van aanpak .  

 

Uiteindelijk gewenste situatie 

De school heeft de visie en het beleid ten aanzien van de praktijkvorming, stage, praktijk en 
uitstroom binnen het VSO vastgesteld. Het stage/transitieplan is te volgen in het digitale LVS/LOGOS 
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De inhoud van de praktijkvakken voor het VSO gelijkmatig verdeeld over de jaren. 
INVRA en portfolio zijn geïntegreerd in het werkproces. 
In het rooster staat hoeveel uren per vak worden gegeven. Doelen aangaande 
werknemersvaardigheden en daarbij Werkportfolio zijn leidend voor het vormgeven van de 
praktijklessen 

 

Implementeren 
Opbrengsten  |  Opbrengsten  

opbrengsten analyseren SO/VSO 

Tijdsplanning 

juli eindevaluatie Directie 

 
A- Analyse 
De analyse van de toetsresultaten moet nog verder aangescherpt worden. Er is een analyse 
van de toetsresultaten en de vastgestelde leerlijnen binnen het OPP. 
 
B- interpretatie(wat moet beter – wat kan beter – wat gaat goed) 
In het CVB moeten de ambities geformuleerd worden t.a.v.  
* Bestendiging 
* Ambities hoogste uitstroom percentage lln richting arbeid of vervolgonderwijs 
* IQ gerelateerd aan uitstroom 
* Uitstroom gerelateerd aan OPP 
Er moet een scheiding gemaakt worden tussen SO en VSO, niet de gehele school. 
Uitstroombestemmingen koppelen aan doelgroepenmodel deze terminologie gebruiken 
 
C-Nieuwe beginsituatie 
In september zullen de ambities voor het nieuwe schooljaar vastgelegd worden. 
In overleg met IB het format vaststellen waarbinnen we dit gaan vorm geven. 
 
D- Aanbeveling jaarplan 
Onderscheid maken mbt de analyse tussen de opbrengsten toetsen en uitstroom en 
bestendiging 
Vastleggen verantwoordelijkheden van directie en IB. 

  
Meetbare resultaten 

De schoolopbrengsten zijn vastgelegd in het document schoolanalyse (en geanalyseerd op school-, 
en klassen niveau) 

 

Uiteindelijk gewenste situatie 

De opbrengsten worden jaarlijks in kaart gebracht en geanalyseerd op school-, en klassen niveau. De 
analyse wordt gebruikt om plannen bij te stellen. Hierbij wordt zowel horizontaal als verticaal 
verantwoording afgelegd. 
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Implementeren 
Algemene uitgangspunten  |  Strategisch beleid 

ontvlechting SO/VSO 

Tijdsplanning 

juli eindevaluatie Directie 

 
A-Analyse 
dit proces is afgerond en al het onderwijs komt samen in de toekomstige wet funderend 
onderwijs. 
 
B-Interpretatie (wat moet beter – wat kan beter – wat gaat goed) 
In het kader van deze wet moet de samenwerking met het SBO beter. 
 
C-Nieuwe beginsituatie (vermelden we welke fase we starten (oriëntatie – praktijkervaring – 
implementatie – borging) 
deze traject taak verdwijnen en zal samengaan met de taak : oriëntatie op samenvoeging 
tussen SO & SBO 
 
D-Aanbevelingen jaarplan 
verbetering van professionele samenwerking tussen SO & SBO en met de interim directeur 
en bestuurder een plan met een tijdspad maken. Het formuleren van de stip op de horizon. 

  
Meetbare resultaten 

De Mackayschool zit structureel aan tafel bij gesprekken bij beide gemeentes en SWV. 
Er is aan het einde van het schooljaar een beschreven visie met een tijdspad. 

 

Uiteindelijk gewenste situatie 

De ontvlechting SO/VSO is een feit. 

 

Oriëntatie 
Algemene uitgangspunten  |  Kader Goed Onderwijs 

beleidsstukken in de map kader goed onderwijs 

Tijdsplanning 

juli eindevaluatie Directie 

 
A-Analyse 
De beleidsstukken zijn waar nodig bijgesteld en vastgelegd in de map kader goed 
onderwijs. 
 
B-Interpretatie (wat moet beter – wat kan beter – wat gaat goed) 
De documenten zijn vastgesteld.  
 
C-Nieuwe beginsituatie (vermelden we welke fase we starten (oriëntatie – praktijkervaring 
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– implementatie – borging) 
Alle documenten worden omgezet naar PDF documenten en op één vaste plek op de 
server opgeslagen en tevens opgeslagen in schoolmonitor. 
 
D-Aanbevelingen jaarplan 
Planning maken van het archiveren van de documenten (en omzetten naar PDF) , zodat 
alles op de juiste wijze in november op de server staat. 

  
Meetbare resultaten 

Er komt een overzicht, met een meerjaren tijdsplannig waarin staat aangegeven welke 
beleidsstukken er nog moeten komen en wanneer deze gereed zijn. 
Aan het einde van dit schooljaar is deze planning gereed en zijn er 4 beleidstukken vastgesteld.  

 

Uiteindelijk gewenste situatie 

Alle onderdelen zijn vastgelegd in beleidsstukken in de map kader goed onderwijs. 

 

Implementeren 
Zorg en begeleiding  |  Zorg en begeleiding 

HGW cyclus  (big rock) 

Tijdsplanning 

juli eindevaluatie Directie 

 
A-Analyse Het HGW werken heeft de afgelopen jaren aandacht gehad binnen school. Het 
blijft een ontwikkel-taak omdat dit onderdeel de basis is van ons didactisch handelen.  
 
B-Interpretatie  
Afgelopen schooljaar is de cyclus HGW goed toegepast.  
De tussenevaluatie waarbij de leerkrachten hun opbrengsten presenteren werd door de 
gehele school heel goed ontvangen. In tegenstelling tot vorige jaren lag het initiatief bij de 
evaluaties nu bij de leerkrachten ipv bij de IBers. 
 
 
C-Nieuwe beginsituatie 
Volgend schooljaar starten we in de (door)ontwikkelfase. Alle taken en 
verantwoordelijkheden worden opnieuw besproken en vastgelegd.  
De verdeling van taken en verantwoordelijkheid zal ook de aandacht krijgen ( wie is er 
verantwoordelijk voor het OPP). 
 
Bij de tussenevaluaties zullen de te plegen interventies een groter onderdeel worden van de 
presentaties. Evenals de wijze waarop dit vastgelegd gaat worden. 
 
De wijze waarop er in de weekplanning geëvalueerd wordt moet beter. Over de wijze 
waarop, wordt het team meegenomen op de laatste dag van zomervakantie. 
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Meetbare resultaten 

De tijdstippen waarop de OPP's, groepsplannen, toetsen e.d. gereed zijn en geanalyseerd zijn is 
vastgelegd. 
En er is een zichtbare koppeling van doelen naar de weekplanning.  
Klasbezoeken zijn opgenomen in de jaarkalender en de uitkomsten zijn gepresenteerd op DI 
overleggen en teamvergaderingen. 

 

Uiteindelijk gewenste situatie 

Het OPP is leidend voor het onderwijs. 
Het OPP komt terug in groepsplannen en de leerstof wordt gepland. 
Dit is zichtbaar in de klassenmap en planning van elke leerkracht. 

 

Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 

Deze gewenste situatie is behaald. leerkrachten werken volgens het OPP/ groepsplan en plannen hun 
lessen in de weekplanning. De formulering van de doelen in de weekplanning krijgt het komende jaar 
de aandacht. 

 

Implementeren 
Zorg en begeleiding  |  Zorg en begeleiding 

HGW toepassen bij pedagogisch afstemmen binnen de groep 

Tijdsplanning 

juli eindevaluatie Directie 

 
A-Analyse Het praktisch te lezen visiedocument is af. Het is ingezet bij de groepsoverdracht 
einde schooljaar 2018-2019 
 
B-Interpretatie (wat moet beter – wat kan beter – wat gaat goed) 
Dit schooljaar heeft het zorgteam de zogenaamde zorgpyramide geïntroduceerd bij de 
leerkrachten, vastgelegd in het visie document. 
Dit betreft een visuele weergave mbt de ondersteuningsbehoefte op leerling gebied. 
Alle leerlingen zijn op basis van ondersteuningsbehoefte ingedeeld. Tijdens de 
startbespreking van het schooljaar 19-20 is dit de basis voor de start van het schooljaar. 
Middels deze pyramide wordt er meer verantwoordelijkheid bij de leerkracht neergelegd. 
 
Het gebruiken van de gegevens uit Aurecool kan beter. De analyse vanuit de gegevens van 
Aurecool moet een betere transfer naar de praktische benadering van de leerlingen krijgen. 
 
Het verdiepen in PAD is verder niet van de grond gekomen, dit had te maken met het feit dat 
wij onze eigen ambities te ambitieus hadden gesteld. 
 
Ook dit moeten we meenemen naar volgend schooljaar. Aurecool moet beter ingezet 
worden als gespreksdocument richting ouders. Dit krijgt volgend schooljaar een vervolg.  
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C-Nieuwe beginsituatie  
 Volgend schooljaar starten we in de implementatiefase. We gaan verder met het afgelopen 
jaar geschreven visiestuk en de al ingedeelde leerlingen in de zorgpyramide. 
De analyse vanuit de gegevens van Aurecool zal een betere transfer naar de praktische 
benadering van de leerlingen krijgen en tevens gebruikt worden als gespreksdocument naar 
de ouders. De IB'er en orthopedagoog zullen zich gaan verdiepen in PAD. 

  
Meetbare resultaten 

-een praktisch leesbaar visiedocument 
-elke leerkracht heeft een werkwijze gevonden om zijn/ haar pedagogische basisaanpak uit te 
werken en toe te passen in zijn eigen groep 

 

Uiteindelijk gewenste situatie 

De school heeft de gewenste situatie beschreven en vastgesteld, waarbij de uitgangspunten en de 
samenhang voor het team inzichtelijk en werkbaar zijn gemaakt 

 

Verbeteren 
Leerstofaanbod  |  leerstofaanbod SO 

Boeiend onderwijs SO/VSO 

Tijdsplanning 

juli eindevaluatie Directie 

 
A-Analyse 
In de Mackayschool is mindmap boeiend onderwijs zichtbaar. Ook is boeiend onderwijs 
zichtbaar middels het handelen in de school. 
 
B-Interpretatie (wat moet beter – wat kan beter – wat gaat goed) 
Alle facetten van Boeiend Onderwijs zijn zichtbaar in alle geledingen van de school, dit 
gaat dus goed. 
 
C-Nieuwe beginsituatie (vermelden we welke fase we starten (oriëntatie – praktijkervaring 
– implementatie – borging) 
Boeiend onderwijs, wordt middels de missie en visie geborgd in de school. 
 
D-Aanbevelingen jaarplan 
De komende jaren de fase van borging. 

  
Meetbare resultaten 

Door middel van klasbezoeken is geconstateerd dat in alle groepen de facetten van Boeiend 
Onderwijs zichtbaar zijn. 

 

Uiteindelijk gewenste situatie 
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Het team heeft met de directie opnieuw de visie bepaalt m.b.t. boeiend onderwijs. 
Leerkrachten hebben een goed gevulde gereedschapskist en maken daar gebruik van. 

 

Implementeren 
Leerstofaanbod  |  leerstofaanbod SO // Mondelinge taal 

fototaal  

Tijdsplanning 

juli eindevaluatie Directie 

 
A-Analyse 
Het traject van fototaal is naar tevredenheid verlopen. 
 
B-Interpretatie (wat moet beter – wat kan beter – wat gaat goed) 
De gestelde jaardoelen zijn gehaald. 
De lessen woorden twee keer in de week gegeven en zijn gekoppeld aan bewegen en 
muziek. De bijbehorende materialen zijn aanwezig en het geheel is ingebed in de 
lessentabel. 
 
De planning om gezamenlijk de komende periode voor te bereiden, kan beter. Dit moet 
beter ingepland worden in de agenda's van de mensen.  
 
Bij het stimuleren van de passieve woordenschat is gebleken dat de interventies van de 
logopediste noodzakelijk waren, om op deze manier de leerlingen op de juiste wijze te 
begeleiden.  
 
De koppeling naar de leerlijnen is gemaakt, hiervan moet echter volgend jaar de vertaling 
naar praktische toepassing in de klassen worden gemaakt. 
 
C-Nieuwe beginsituatie  
De eerste twee delen worden gebruikt en deel3 wordt gaat toegepast worden. 
Het invoeren van de niveau kaarten gaan de logopedist en de IBer introderen bij het team. 
Er wordt een start gemaakt met het maken van filmpjes bij de thema's (door leerkracht Ben 
op gitaar, leerkracht Mireille met zang en leerkracht Ingrid met ondersteunde gebaren) 
 
D-voor het nieuwe jaarplan 
De koppeling maken van de doelen van fotoaal aan de leerlijnen van Edumaps. 
De logopediste wordt ingezet bij de ondersteuning van het stimuleren van de passieve 
woordenschat. 

  
Meetbare resultaten 

In de VSO P groepen is tweemaal in de week een les fototaal gegeven. 

 

Evaluatie Meetbare resultaten 
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Alle P groepen hebben het afgelopen jaar structureel 2x per week een les fototaal gegeven volgens 
het schema. 
Ook is er voor iedere nieuwe periode met elkaar overlegt en voorbereid.  

 

Uiteindelijk gewenste situatie 

Gewenste situatie: - 3 x per week; introductie door lkr, herhalingslessen ook door lkr. 
 (2020-2021) Logopediste ter beschikking voor overleg waar nodig. 
 
- voor de leerlingen met niv. 1 waarvoor het VLL-leesproces is afgesloten wordt tijdens de leeslessen 
voortaan de 3 lessen begrijpend lezen, schriftelijke taal en begrijpend luisteren aangeboden vanuit 
Fototaal. 
- Er zal in de groep meer thematisch worden gewerkt waarbij de thema’s van fototaal leidend zullen 
zijn. 
- Introducties prikkelrijk aanbieden (verkleden/actief/met concreet materiaal) 
- Introducties worden opgenomen in opgeslagen op de server zodat er op een ander moment weer 
naar gekeken kan worden (visuele herhaling) 
- Samen met alle leerkrachten en assistenten in de P-groepen evalueren we na ieder thema en kijken 
we hoe we het kunnen optimaliseren. 

 

Verbeteren 
Leerstofaanbod  |  leerstofaanbod SO // Technisch lezen 

methode : leesflits 

Tijdsplanning 

juli eindevaluatie Directie 

 
A-Analyse De methode leesflits is uitgeprobeerd in SO3 in 2018-2019. Dit is goed bevallen. De 
methode is nu ook ingevoerd in de begingroepen van het VSO. Collega's zijn hier enthousiast 
over. 
 
B-Interpretatie (wat moet beter – wat kan beter – wat gaat goed) 
Dat de methode is ingevoerd in het VSO is goed. Het sluit aan bij de doelgroep en geeft 
leerkrachten vastigheid over wat aan te bieden. Het observeren over hoe de methode in te 
zetten kan beter. Vaste afspraken over de lesopbouw moeten beter vastgelegd worden.  
Uitbreiden van de methode leesflits deel 6 en verder invoeren in het VSO 
 
C-Nieuwe beginsituatie  
Volgend schooljaar starten we in de ontwikkel fase en de methode is al ingevoerd. We 
plannen, samen met de desbetreffende collega's, opnieuw een trajecttaak in schoolmonitor. 
Deze taak formuleren we samen met de mensen die het uit moeten gaan voeren. De 
eindevaluatie die afgelopen jaar niet is afgerond nemen we volgend schooljaar als 
beginsituatie. 
Leerlingen die lezen vanaf AVI M4 laten werken met leesflits. Vaste afspraken over de 
lesopbouw worden vastgelegd. 

  
Meetbare resultaten 
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2x per week worden de lessen leesflits gegeven in SO3 en VSO start. 

 

Uiteindelijk gewenste situatie 

Doorgaande leerlijn m.b.t. tot het aanbod van voortgezet technisch lezen en bevorderen van de 
resultaten. 

 

Implementeren 
Leerstofaanbod  |  leerstofaanbod SO // Technisch lezen 

schoolbibliotheek 

Tijdsplanning 

juli eindevaluatie Directie 

 
A-Analyse Door de inzet van de lees-motivatie werkgroep is er enthousiast vormgegeven aan 
projecten rondom leesbevordering 
 
B-Interpretatie  
Afgelopen jaar is een positief jaar geweest wat betreft leesmotivatie. Het volgen van 
leerlingen en hun motivatie is lastig via de schoolmonitor.  
Het monitoren van een vaste groep is binnen onze school lastig ivm de wisselende instroom. 
Daarom is ervoor gekozen om de leesbevordering niet te volgen. 
De taak van leescoördinator gaat naar een andere collega. Deze overdracht wordt ingepland.  
 
 
 C-Nieuwe beginsituatie  
Volgend schooljaar starten we in de ontwikkelfase en zal de oude leescoördinator, de taken 
overdragen uitgaande van de adviezen vanuit de besproken leesmonitor, aan de nieuwe lees 
coördinator. 
Het traject wordt beter meetbaar gemaakt middels een ouder en kind enquête. 

  
Meetbare resultaten 

 

• leesmonitor afnemen in januari 2019 onder leerkrachten en onder leerlingen waarbij dit 
mogelijk is. 

• evaluatie van de voor dit schooljaar beter geplande projecten zoals de kinderboekenweek en 
de nationale voorleesdagen. 

 

Uiteindelijk gewenste situatie 

We willen het team verder meenemen in de nog te nemen stappen om zo het leesklimaat verder te 
bevorderen binnen school. 
We zetten in op:  
Het bevorderen van het lezen van boeken door kinderen 
Het bevorderen van het leesplezier, zowel op school als in de vrije tijd 
ouders betrekken zodat het leesklimaat thuis ook gestimuleerd wordt 
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Hierdoor hopen we dat we tegelijkertijd de leesprestaties op school vergroten , zowel voor het 
technisch als voor het begrijpend lezen. 

 

Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 

Er is ingezet op het bevorderen van het lezen van boeken door kinderen, het bevorderen van het 
leesplezier, zowel op school als in de vrije tijd en ouders betrekken zodat het leesklimaat thuis ook 
gestimuleerd wordt. Dit is gebeurd. Volgend jaar meer bedenken hoe we dit beter kunnen meten via 
b.v. een enquête.  

 

Verbeteren 
Leerstofaanbod  |  leerstofaanbod SO // Rekenen & wiskunde 

rekenen SO/VSO 

Tijdsplanning 

juli eindevaluatie Directie 

 
A-Analyse Door het volgen van de opleiding rekencoördinatoren hebben we, als school, 
voldoende tot goed genoeg "knowhow" gekregen om afgelopen jaar een stap te zetten in het 
verbeteren van het rekenonderwijs. Dit krijgt een vervolg in het komende schooljaar. 
 
B-Interpretatie (wat moet beter – wat kan beter – wat gaat goed) 
Dit doel is bijna volledig behaald op het koppelen van materialen na. Dit was echter een klein 
onderdeel van het totale plan van afgelopen jaar. Afgelopen jaar zijn er twee 
rekenspecialisten opgeleid. In schooljaar 2018-2019 is er geïnvesteerd in de professionaliteit 
van leerkrachten. Er is aandacht besteed aan verschillende didactische modellen tijdens 
studiedagen en d.m.v. observaties in de groep met nabesprekingen.. De leerlijn tellen is 
uitgewerkt. Er zijn materialen aangeschaft (spelmaterialen) Ook is er veel aandacht besteed 
aan automatiseren. Het team heeft teruggegeven dat ze erg enthousiast zijn over de 
ontwikkelingen van afgelopen jaar en willen hier graag mee verder.  
 
C-Nieuwe beginsituatie  
Volgend schooljaar starten we in de ontwikkelfase en de beginsituatie is dat de resultaten op 
rekengebied achterblijven op de resultaten op lees -en spellingonderwijs. De leerroute 
rekenen lijkt niet passend te zijn bij het niveau van de leerlingen. leerkrachten hebben aan het 
eind van het schooljaar 2019-2020 kennis van de leerlijnen binnen het rekenonderwijs. Het 
komende schooljaar zetten we vooral in op de leerlijn tellen, optellen en aftrekken tot 10, 20 
en 100.. Leerkrachten hebben kennis van de didactische modellen zoals de vertaalcirkel, 
handelingsmodel, drieslag-model, 4 hoofdfases leerlijnen, diagnostische rekengesprekken 
voeren met leerlingen. 
In de hele school wordt systematisch aandacht besteed aan automatiseren. De rekentoets van 
Bareka wordt afgenomen door leerkrachten bij alle leerlingen. de resultaten hiervan worden 
meegenomen tijdens de toetsevaluaties. Met al het bovenstaande hebben de leerkrachten 
globaal al kennis opgedaan en dit gaan we nu verder uitbreiden. 
Rekenmaterialen worden gekoppeld aan de leerlijnen in het leerlingvolgsysteem. 
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Meetbare resultaten 

observaties en evaluaties 

 

Uiteindelijk gewenste situatie 

De visie op rekenen op de Mackayschool is beschreven en de doorgaande leerlijn is vastgesteld en 
duidelijk voor alle leerkrachten en assistenten. 
Het gebruik van methodes en toetsen wordt hierin meegenomen. 

 

Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 

De visie is beschreven. de doorgaande lijn vastgesteld. de verduidelijking voor leerkrachten en 
assistenten is begonnen maar hier gaan we verder op inzetten. het gebruik van methodes en toetsen 
heeft een start gekregen maar ook dit wordt verder uitgewerkt in schooljaar 2019-2020 

 

Verbeteren 
Leerstofaanbod  |  leerstofaanbod SO // Creatieve vorming 

cultuureducatie so & vso 

Tijdsplanning 

juli eindevaluatie Directie 

 A-Analyse  
muziek : 
In alle groepen (de SO afdeling en de Pgroepen) zijn er actief muzieklessen gegeven. 
Er is gebruik gemaakt van de digitale lessen van muziek impuls. 
Het eerste half jaar heeft de coaching middels het muziekimpuls project plaatsgevonden. 
Er hebben twee studiemomenten plaatsgevonden olv de externe muziek deskundige. 
In alle groepen van de SOafdeling hebben er in de periode mei en juni diverse workshops 
plaatsgevonden, waarbij de leerlingen actief hebben gedanst en gezongen. 
De presentatie van de opgedane vaardigheden heeft plaatsgevonden tijdens de feestelijke 
oudermiddag (eind juni)  
cultuur : 
De leergemeenschappen zijn olv Marjelle (van Scala) opgestart. 
 
B-Interpretatie (wat moet beter – wat kan beter – wat gaat goed) 
muziek: 
De doelen zijn behaald. 
Het op de juiste manier gebruik maken van digitale (inbreng muziek impuls) muziek methode 
moet nog verbeterd worden. 
Cultuur: 
De opbrengst vanuit de leergemeenschappen was goed. In 2tallen zijn er met Marjelle lessen 
ontwikkeld. 
 
 
C-Nieuwe beginsituatie  
muziek: 
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Er wordt praktijkervaring opgedaan met de verzamelde lessen (methode). De informatie over 
de muzieklessen, gekoppeld aan de thema's, moeten beter gepland worden op de 
vergaderingen / studiemomenten. Leerkracht Mireille gaat gitaarlessen verzorgen aan 
collega's en Geke verzorgt de inbreng (3maal) tijdens vergaderingen.  
Alle leerkrachten gaan de muzieklessen geven die op de server staan. 
 
Cultuur : 
Vanuit de leefgemeenschappen zullen de doelen aan de leerlijnen gekoppeld worden. 
In de school zullen cultuur hoeken worden ingericht om zo de beleving van de leerlingen te 
vergroten en tevens de goede resultaten met elkaar te delen. 

  
Meetbare resultaten 

verslag van de uitkomsten van gegeven lessen. 

 

Uiteindelijk gewenste situatie 

Het plan voor cultuureducatie is uitgevoerd volgens plan. 

 

Verbeteren 
Schoolklimaat  |  Schoolklimaat  

schoolklimaat 

Tijdsplanning 

juli eindevaluatie Directie 

 
A-Analyse 
Planning en uitvoering liepen niet volledig volgens plan. Het in september opgestarte traject 
met een externe partij liep spaak ivm het niet nakomen van afspraken. Medio november zijn 
er andere mogelijkheden onderzocht. 
 
B-Interpretatie (wat moet beter – wat kan beter – wat gaat goed) 
Met name het collectieve saamhorigheidsgevoel vergroten en het eenduidiger afstemmen 
van benadering naar leerlingen kan nog beter. 
 
C-Nieuwe beginsituatie (vermelden we welke fase we starten (oriëntatie – praktijkervaring – 
implementatie – borging) 
Uit het MTO kwam een zeer positieve uitslag van de Mackayschool, maar vanuit de evaluatie 
met het team bleek dat de de school het aanspreken (met elkaar in gesprek gaan) op elkaars 
professionele gedrag wil verbeteren  
 
D-Aanbevelingen jaarplan 
Uit het MTO kwam een zeer positieve uitslag van de Mackayschool, maar vanuit de evaluatie 
met het team bleek dat de de school het aanspreken (met elkaar in gesprek gaan) op elkaars 
professionele gedrag wil verbeteren . Volgend schooljaar het saamhorigheidsgevoel en zicht 
op eigen gedrag en handelen vergroten door een studiemiddag olv Sven Lanser op 2 maart 
2019 (praktijkervaring) 
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Meetbare resultaten 

structureel overleg 
afspraken worden vastgelegd rondom communicatie en verwachtingen. 

 

Uiteindelijk gewenste situatie 

Afspraken maken rondom gedrag van leerlingen. 
Duidelijke communicatie waarbij collega's uitspreken wat ze van elkaar verwachten. 
Evaluatie momenten met het hele team. 
Afspraken rondom nazorg bij incidenten. 
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Overige informatie 
 

        

 

 

Naam van de school Mackayschool. School voor speciaal Onderwijs 
SO & VSO afdeling 

Vestigingsplaats Meppel 

Brinnummer 19sk 

 

Aantal leerlingen 1/8/2018 109 

Gemiddeld aantal leerlingen per groep per 
1/8/2018 
 

10,9 

Groepenverdeling per 1/7/2018 In de SO afdeling 
Combi groep 
So start groep 
So1 groep 
SO2 groep 
SO3 groep 
Sop groep 
 
In de VSO afdeling 
VSO start 
VSO midden / eind 
VSO P1 
VSO p2A 
VSO p2B 

 

Aantal personeelsleden 43  

FTE groepsformatie 20 leerkrachten en ondersteuning van 
onderwijsassistenten 

FTE Interne begeleiding 1,4 

FTE ondersteunende functies 5,2 
(Logopedist, administratie, stage, directie, ict, 
orthopedagoog, psychologisch assistente) 

Ziekteverzuim 
 
 

Kort (0-8) : 0,64%   
Kort middel (8-43) : 0,99% 
Lang middel (43-366) : 4,44% 
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Lang (>366) : 4,03 
Totaal : 10,11% 
Een meldingsfrequentie van : 0,86 
Een gemiddelde verzuimduur van : 10,86 

Uitvoering gesprekkencyclus Funct.gesprek;  
Alle medewerkers 

Beoord.gesprek;  
Geen medewerker 

 

 

Resultaten eindtoets nvt  

Uitstroom VO  Vwo; v/h; Havo;  h/vm; Vmbo; Lwoo; 

Uitstoom VSO 4 leerlingen (naar arbeidsmatige dagbesteding) 
1 leerlingen ( naar werk) 
1 leerling vervolg onderwijs 
 

Uitstroom SBO  

Uitstroom SO 3 leerlingen naar het VSO 
1 leerling naar het SBO 
1 leerling naar het Praktijk Onderwijs 
1 leerling verhuizing 
  

Uitstroom tussentijds anders  

Speciale onderwijsarrangementen 2 leerlingen ontheffing leerplicht 

 
 

 

 


