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Visie De Twister 
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Onderwijskwaliteit  

versterken 

Kwaliteitsteam 

Actieteams 

Het kwaliteitsteam heeft ook dit schooljaar de leerkrachten ondersteund in hun      

professionele handelen. Zij hebben naast een initiërende rol waarin zij                        

onderwijsvernieuwing aansturen ook een coachende en adviserende rol.  

De kwaliteitsteamleden: Danny van de Meerakker en Angelique Huys hebben de ver-

antwoordelijkheid verdeeld.  Danny doet dit binnen het BAO en Angelique binnen het 

SBO. 

Gedurende het schooljaar hebben Danny en Angelique in verband met de ziekte 

van de directeur tevens directietaken uitgevoerd.  Ter ondersteuning is tijdelijk 2       

dagen in de week ter aanvulling een interim-directeur werkzaam geweest.  

Deze interim functie ingevuld door Marianne Brugge.  

De grote schoolbesprekingen vanuit OPO (opbrengstgericht Passend Onderwijs)  

hebben dit jaar plaatsgevonden tijdens de studiedagen van maart en juni. 

Voor onze school zijn de volgende aandachtgebieden naar voren gekomen: Tech-

nisch en Begrijpend lezen. Het vakgebied taal/lezen zal in schooljaar 2022-2023 

hoofdontwikkelonderwerp zijn. Naast de inzet van kwaliteitsteamuren zal ook exter-

ne deskundigheid worden ingekocht om dit vakgebied goed te kunnen ontwikke-

len. 

Ook alle individuele groepen hebben een eigen groepsaanpak uitgewerkt op 1 

van de andere gebieden  zoals rekenen of spelling. 

Voor de uitwerking van verschillende jaarplanonderwerpen hebben we ook dit jaar 

gewerkt in verschillende actieteams.  Ieder teamlid heeft deelgenomen in minimaal 

één actieteam. Het leren van en met elkaar is goed bevallen. Voor het komend 

schooljaar wordt opnieuw kritisch gekeken naar de samenstelling van de actie-

teams.  

Zelfevaluatie 



 

 

Ontwikkelen  

medewerkers 
Scholing 

 Groepsleerkrachten en leden van het KT hebben dit schooljaar met regelmaat ge-

bruik gemaakt van de scholing uit de Dynamiek academie. 

Een aantal leerkrachten hebben een studie/ training of cursus extern gevolgd op de 

gebieden hoogbegaafdheid, woordenschat, master educational needs, specialist 

jonge kind, gymopleiding, schoolleider basisbekwaam 

Er zijn 3 scholingen op locatie geweest voor een deel van het team:  

Onderbouw SBO: Numicon rekenmethode , en NMG (Nederlands Met Gebaren) , Par-

nassys ZML-leerlijnen 

Onderbouw BAO: OGO (Ontwikkelingsgericht onderwijs) voor groep 1/2  

Tevens zijn er medewerkers die gebruik hebben gemaakt van een persoonlijke coa-

ching traject en zijn er teambreed 4 intervisiebijeenkomsten geweest. 

Studiedagen 

Tijdens de studiedagen heeft er scho-

ling / inspiratie / ontwikkelruimte plaats-

gevonden op het gebied van inclusief 

onderwijs, Breinhelden, OPO 

(schoolbesprekingen van opbrengsten 

en resultaten), hoogbegaafdheid,  ICT-

middelen, instructietechnieken thema-

tisch onderwijs (kernconcepten) en 

woordenschatonderwijs. 

Ontwikkelgesprekken 

Alle medewerkers hebben de 

mogelijkheid gekregen om een 

ontwikkelgesprek te voeren met 

interim-directeur Marianne Brug-

ge. 

 

Met iedere werknemer  zijn taak-

invullingsgesprekken gevoerd 

door Nicolette Seuren, directeur. 
Iedere leerkracht heeft minimaal 1 keer een 

coaching gekregen van een lid van het ac-

tieteam (leerkracht) en/of met een KT-lid 

(kwaliteitsteam). Deze nieuwe vorm is         

positief  ervaren en zullen we voortzetten. 

Coaching 



 

 

 

 

vernieuwen 
Onderwijs  

   Inclusief onderwijs 

• Samen met het team is er  een duidelijk visie op inclusief onderwijs geformu-

leerd.  

• Het team denkt en handelt steeds meer vanuit de inclusieve gedachte.  

• Er is een start gemaakt met het gehele team om na te denken over welke 

leerkrachtvaardigheden er nodig zijn voor een passend leerkrachtprofiel op 

de Twister. Dit proces wordt vervolgd volgend schooljaar. 

• Er worden gesprekken gevoerd met het Samenwerkingsverband en de gemeente 

over een andere manier van bekostiging. De gewenste situatie is: het geld volgt het 

kind.  Dit is een traag verlopend proces waarbij  met kleine stappen dit doel steeds 

meer in zicht komt. 

 

Woordenschat 

Gedurende dit schooljaar is gewerkt aan het consolideren van de viertakt in het leerkracht-

handelen. Het actieteam heeft aan de hand van observaties en besprekingen de voort-

gang hiervan gemonitord.  

In alle groepen zie je woordenschat terugkomen.  Op verschillende manieren is dit ook zicht-

baar in de lokalen.In ieder lokaal hangt een overzicht waarop het viertaktmodel staat. Dit 

wordt ook besproken met nieuwe collega’s.  

Het team is geregeld voorzien van leesbevorderingstips.  

Er is een kijkwijzer leerkrachthandelen ontwikkeld en deze is  n gebruik.  

De doorgaande lijn wordt vastgelegd in het onderwijsplan. 



 

 

 

vernieuwen 
Onderwijs  

   EDI/ Marzano 

Iedere leerkracht heeft coaching gekre-

gen op het gebruik van de leerkracht-

vaardigheden volgens de Effectieve Di-

recte Instructie. Deze coachingen vonden 

volgens een nieuwe vorm plaats. De kwali-

teitsteamleden deden deze coaching sa-

men met een leerkracht uit het actie-

team. De nieuwe vorm is positief ontvan-

gen en als prettig en nuttig ervaren. Deze 

vorm is passend bij de behoeften van het 

team. 

Nieuwe collega’s hebben we meegeno-

men in het gebruik van EDI op onze 

school.      

Tevens heeft  “feedback geven” centraal 

gestaan. Dit zal verder doorontwikkeld 

worden.   

Aanbod voor (hoog)begaafde  

kinderen 

Het afgelopen schooljaar is er  scholing en 

aandacht geweest voor compacten en ver-

rijken. Hoe kunnen we kinderen de leerstof op 

een juiste manier sneller of breder laten door-

lopen.  

We zien dat we het juiste aanbod steeds 

meer binnen aanbod in de groepsetting kun-

nen vormgeven en niet alleen in peermo-

menten buiten de groep. 

De verbrede toelating is verder 

doorontwikkeld richting de mid-

denbouw. Er is kritisch gekeken 

naar de leerdoelen die be-

haald moeten worden en in 

welk tempo en op welke ma-

nier. Praktisch leren integreren 

met de leerdoelen is daarbij de 

uitdaging. Er wordt continu be-

keken en besproken of en hoe 

we aan de onderwijsbehoefte 

van het kind kunnen voldoen.  

Leerkrachten hebben scholing 

gevolgd op het gebied van Re-

kenen (Numicon), Nederlands 

met Gebaren en de leerlijnen. 

De leerkrachten hebben advies 

uitgebracht aan de collega’s 

m.b.t. de doorgaande lijn door 

de school.  

 

Verbrede toelating 



 

 

 

Organisatie  

doorontwikkelen 

Ontwikkeling in  

schoolorganisatie 

Wetenschap en  

techniek 

Binnen het actieteam dat binnen 

dit gebied de ontwikkelingen initi-

eert is veel wisseling geweest. 

Toch hebben zij een aantal 

mooie ontwikkelingen voor elkaar 

gekregen.  

Er is een eerste aanzet gemaakt 

op een Twistervisie op het gebied 

van Wetenschap en techniek. 

Er is een veel inspiratie geweest 

op het gebied van het creëren 

van een rijkere leeromgeving bin-

nen wetenschap en techniek. 

Hierin zal komend schooljaar een 

start gemaakt worden met het 

inrichten van een databank met 

werkvormen passend binnen on-

ze kernconcepten.  

In schooljaar 2021-2022 zijn we verder ge-

gaan met het werken en samenwerken in 

units. Leerkrachten werken samen in de orga-

nisatie en vormgeving van het onderwijs. Zij 

zijn en voelen zich gezamenlijk verantwoor-

delijk voor de leerlingen in hun unit. 

Binnen de kernconcepten  waaronder alle 

wereldoriëntatie– en creatieve vakken vallen 

werken we ook doorbrekend binnen BAO en 

SBO. Daar wordt binnen de gehele BAO- en 

SBO unit samengewerkt.   



 

 

 

Omgeving   

integreren 
Samenwerking ouders 

 

Binnen de school vinden we de samenwerking met ouders van groot be-

lang. Ook dit jaar hebben we weer veel hulp gehad van ouders in de MR, 

ouderraad en hulp bij activiteiten.  

 

De MR van De Twister bestaat uit leerkrachten en ouders. De directeur is als 

adviserend  lid aanwezig bij de MR-vergaderingen. 

De Twister heeft een actieve ouderraad die veel georganiseerd heeft het 

afgelopen jaar.  

Verder is er een groep ouders die de controle op hoofdluis na elke vakantie 

voor hun rekening neemt.  

Tijdens de oudergesprekken zijn ouders in de gelegenheid om een gesprek 

te voeren met de leerkracht van hun kind(eren). De leerlingen hebben 2 

keer een Twisterplan ontvangen.  

We hebben een aantal keer een ouderinloopmoment georganiseerd om 

ouders in de gelegenheid te stellen gedurende het schooljaar in de groe-

pen te komen kijken naar waar hun kind mee bezig is. Kinderen mogen dan 

hun klas en werk laten zien.  



 

 

Wij kij-

ken 

terug 

op 

een 

Scholen 

 BAO de Twister 

SBO de Twister 

Begrotingen 

 
Beide met een positief resultaat 

279 

2 

2 

 Aantallen 1-6-2021 

195 leerlingen BAO 

97 leerlingen SBO 

 Leerlingen 

39 
 Medewerkers 

Doorstroom naar voortgezet on-
derwijs: 

 

38 

PRO: 6 VMBO T / HAVO: 2 

VMBO B: 10 HAVO: 1 

VMBO K: 5 HAVO / VWO: 5 

VMBO T: 6 VWO: 3 



 

 

 

Wilt u nog meer weten over de Twister? 

Neem gerust contact op met  

de directeur.  

Dat kan via info@detwister.nu  

We vinden het ook leuk als u een reactie stuurt. 

Contactgegevens 

De Twister 

Gebr. Van Doornelaan 25 

5961 BA Horst 

077-3981005 

info@detwister.nu  

www.detwister.nu  

Wij kijken terug op een intensief en bijzonder schooljaar.  

We hebben als school (team en leerlingen) veel meegemaakt. Met inzet, betrokken-

heid en samenwerking hebben we mooie ontwikkelingen in ons onderwijs tot stand 

gebracht.  

We zijn trots op de manier waarop er afstemming en samenwerking is geweest tus-

sen onze leerlingen, ouders en het team.  

Nicolette Seuren  

Directeur De Twister  

Afsluitend 


