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Onderwijskwaliteit  

versterken 
Kwaliteitsteam 

Implementatie nieuw  

leerling administratiesysteem 

Actieteams 

Sinds 2019 werken we met een 

nieuw leerlingvolgsysteem, Parnas-

sys. We ontwikkelen ons verder in 

het gebruik van Parnassys.  

Het kwaliteitsteam heeft ook dit 

schooljaar  de leerkrachten onder-

steund in hun professionele handelen. 

Zij hebben naast een initiërende rol 

waarin zij onderwijsvernieuwing aan-

sturen ook een coachende en advi-

serende rol.  

De kwaliteitsteamleden: Danny van 

de Meerakker, Anne-Will Jacobs en 

Angelique Huys hebben de verant-

woordelijkheid voor de verschillende 

groepen verdeeld.  

Danny: groep 1 t/m 3 

Anne_Will : groep 4 t/m 8 

Angelique: SBO-groepen 

De grote schoolbesprekingen vanuit OPO (opbrengstgesricht Passend Onderwijs)  

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

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

denschat (SBO en BAO), rekenen (BAO) en technisch lezen/leesmotivatie (SBO). 

Het onderwerp woordenschat zal volgend schooljaar door een actieteam worden 

opgepakt. Het onderwerp rekenen is dit schooljaar door het BAO-team aangepakt 

en verbeterd net als technisch lezen in het SBO. 

Ook alle groepen hebben een eigen groepsaanpak uitgewerkt op 1 van de         

andere gebieden   

Voor de uitwerking van verschillende jaar-

planonderwerpen hebben we ook dit jaar 

gewerkt in verschillende actieteams.  Ieder 

teamlid heeft deelgenomen in een actie-

team. Het leren van en met elkaar is goed 

bevallen. Voor het komend schooljaar 

wordt opnieuw kritisch gekeken naar de sa-

menstelling van de actieteams.  

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.  

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

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

Onderbouw BAO en SBO: Parnassys leerlijnen voor de onderbouw. 

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

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

ching traject 

Studiedagen 

Tijdens de studiedagen heeft er scho-

ling / inspiratie / ontwikkelruimte plaats-

gevonden op het gebied van inclusief 

onderwijs, OPO (schoolbesprekingen 

van opbrengsten en resultaten), hoog-

begaafdheid,  ICT-middelen, instructie-

technieken en  woordenschatonderwijs. 

Ontwikkelgesprekken 

Alle medewerkers hebben een 

ontwikkelgesprek in de nieuwe 

vorm gehad. In deze nieuwe 

vorm is meer aandacht voor de 

inbreng van de medewerkers 

zelf. Tevens heeft dit jaar  ieder-

een een beoordeling ontvangen 

van de directeur.  Naar aanlei-

ding hiervan kan iedere leer-

kracht verder werken aan zijn 

persoonlijk ontwikkelplan. 

Iedere leerkracht is minimaal 1 keer ge-

observeerd door een KT-lid. Onderwerp 

was voornamelijk de inzet van de aange-

boden Marzano instructietechnieken. 

Spiegelrondes 



 

 

 

 

vernieuwen 
Onderwijs  

   Inclusief onderwijs 

• In oktober heeft het team een studiedag gevolgd over inclusief onderwijs. 

Tijdens deze studiedag is er door externen kennis gedeeld en is gezamenlijk 

gewerkt aan hoe we zo goed mogelijk vorm kunnen geven aan inclusief on-

derwijs. De start was voornamelijk het delen van beelden die we allemaal 

hebben en welke puzzels en hobbels we daarbij tegenkomen. En samen ook 

de mooie dingen die we al doen te vieren 

• In december heeft een visitatiecommissie de school bezocht en heeft een 

rapport geschreven over de stand van zaken op het gebied van inclusief 

onderwijs. Actiepunten uit dit rapport worden opgenomen in de komende 

jaarplannen.  Het rapport gaf ons een mooi positief beeld. En daarnaast 

staan er ook concrete handrekingen voor vervolgstappen in. 

• De Twister staat sinds kort met een vermelding op de scholenkaart Nederland inclu-

sieve scholen. 

 https://www.in1school.nl/in-de-praktijk/scholenkaart  

• 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.  

• Nicolette Seuren (directeur) en de directeur van basisschool Stip (Ruud Leurs) heb-

ben een studiedag over inclusief onderwijs verzorgd voor alle directeuren van Dyna-

miek Scholengroep. 

Woordenschat 

Het actieteam woordenschat heeft gedurende het schooljaar het team informatie 

gegeven en geschoold op het gebied van goed woordenschatonderwijs. De volgen-

de stap is het vormgeven van een doorgaande lijn binnen de school met een sluitend 

aanbod en een eenduidig aanbod. 

https://www.in1school.nl/in-de-praktijk/scholenkaart


 

 

 

vernieuwen 
Onderwijs  

   EDI/ Marzano 

Dit schooljaar zijn we gestart met het 

aanbieden van de vijfde en laatste 

strategie: feedback geven. Alle col-

lega’s zijn hiermee aan de slag ge-

gaan.  Er is dit schooljaar maar één 

ronde geobserveerd vanwege het 

thuisonderwijs en het werken in de 

bubbels. Tijdens het thuisonderwijs zijn 

de strategieën ook ingezet waar dat 

kon. Volgend schooljaar  willen we 

weer extra in gaan zetten op de ob-

servatiemomenten om de instructies 

naar een hoger niveau te tillen.  

Aanbod voor (hoog) begaafde  

kinderen 

Het afgelopen schooljaar hebben wij, vol-

gens de gemaakte afspraken, gesignaleerd. 

We hebben als school in kaart gebracht wat 

we op dit moment voor aanbod bieden aan 

de hoogbegaafde leerlingen. Het actieteam 

heeft zich verder verdiept in DHH (het signale-

ringsinstrument voor HB). We hebben hier 

scholing voor gevolgd en deze kennis ge-

deeld met het team. Op dit moment werken 

we met drie peergroepen (onderbouw, mid-

denbouw en bovenbouw). In deze peer-

groep krijgen ze aanbod dat aansluit bij het 

thema dat centraal staat in de klas. Hierdoor 

loopt de peergroep door in de eigen klas. De 

peergroepleerkracht Cynthia heeft korte lijn-

tjes met de groepsleerkrachten. In het be-

leidsdocument hebben wij een start gemaakt 

rondom het onderwerp aanbod. Dit gaan we 

volgend schooljaar verder uitwerken. Daar-

naast oriënteren we ons verder op samen-

werking met de andere scholen in Horst.-

centrum. 

Snappet 

Groep 4 tm 8 hebben voornamelijk 

met rekenen gebruik gemaakt van 

Snappet.  Snappet is een digitale 

verwerkingsmethode. 

De vaardigheden en het inzicht in 

Snappet van leerkrachten is  

vergroot, waardoor er meer rende-

ment gehaald is uit Snappet en de 

leerresultaten positief beïnvloed zijn.  

De verbrede toelating is verder 

doorontwikkeld . Er is kritisch ge-

keken naar de leerdoelen die 

behaald moeten worden. Er 

wordt continu bekeken en be-

sproken of en hoe we aan de 

onderwijsbehoefte van het kind 

kunnen voldoen.  Leerkrachten 

hebben scholing gevolgd op 

het gebied van Rekenen 

(Numicon), Nederlands met Ge-

baren en de leerlijnen. De leer-

krachten hebben advies uitge-

bracht aan de collega’s m.b.t. 

de doorgaande lijn door de 

school.  

Verbrede toelating 



 

 

 

Organisatie  

doorontwikkelen 

Ontwikkeling in  

schoolorganisatie 

ICT 

Dit schooljaar werken de kin-

deren in de BAO vanaf groep 4 

met chromebooks binnen snap-

pet.  

Ook in het SBO werken de kin-

deren met ipads of chromebooks 

met de leerlingsoftware die past 

bij de gebruikte methode. 

We zijn in verschillende nieuwe 

omgevingen gaan werken zoals 

Microsoft 365, Gsuite (van goog-

le), Parnassys,  en Snappet. 

De school wordt ondersteunt 

door 2 I-coaches. 

Ook dit schooljaar heeft er een 

periode i.v.m. de Corona Lock 

Down onderwijs op afstand 

plaatsgevonden waarbij ICT een 

zeer intensief gebruikt middel is 

geweest. Leerkrachten hebben 

in zeer korte tijd veel ICT skills bij-

geleerd. 

In schooljaar 2020-2021 zijn we verder ge-

gaan met het werken in unit 678 in BAO. De 

leerkrachten hebben verder gewerkt aan het 

goed neerzetten van een lopende organisa-

tie waarbij men vanuit het plan-handelen-

doen en evalueren telkens heeft bijgesteld 

en verbeterd waar nodig.  

Komend schooljaar zullen binnen BAO ook de 

units 123 en 45 hun unitonderwijs verder ont-

wikkelen. Daarbij kijken ze kritisch naar wat 

samen kan en wat apart moet.  

In de groepen SBO wordt ook nauw samen-

gewerkt. Waarbij niet alleen leerkrachten 

maar ook leerlingen binnen stamgroepen, 

niveaugroepen en andere momenten steeds 

meer samenwerken. Teamleden ervaren de-

ze manier van werken positief. Het team 

werkt intensief samen. Samen kijken naar kin-

deren.  

Binnen de kernconcepten  waaronder alle 

wereldoriëntatie– en creatieve vakken vallen 

werken we ook doorbrekend binnen BAO en 

SBO. Daar wordt binnen de unit samenge-

werkt.  (onderbouwunit, middenbouwunit en 

bovenbouwunit).  Helaas heeft het werken in 

bubbels ervoor gezorgd dat we een aantal 

maanden niet groepsdoorbroken hebben 

kunnen werken. 



 

 

 

Omgeving   

integreren 
Samenwerking ouders 

 

Binnen de school vinden we de samenwerking 

met ouders van groot belang. Ook dit jaar heb-

ben we weer veel hulp gehad van ouders in de 

MR, ouderraden en hulp bij activiteiten. Tijdens 

de Coronathuiswerkperiode hebben  ouders 

een belangrijke rol gehad in het mede verzor-

gen van het thuisonderwijs. We hebben ons best 

gedaan om ouders daar zoveel mogelijk in te 

ondersteunen. Ook hebben we de noodop-

vang voor ouders met cruciale beroepen vorm-

gegeven. 

Helaas hebben lange tijd ivm de coronamaat-

regelen ouders geen toegang gehad tot het 

gebouw. We gaan ervan uit dat we volgend 

schooljaar iedereen weer fijn op school kunnen 

ontvangen.  

Huis van de wijk 

Ook dit jaar hebben we een fijne samenwerking ge-

had met het huis van de wijk. De activiteiten van 

club 63 hebben we ondersteund. 



 

 

 

Scholen 

 BAO de Twister 

SBO de Twister 

Begrotingen 

 
Beide met een positief resultaat 

279 

2 

2 

 Aantallen 1-6-2021 

192 leerlingen BAO 

87 leerlingen SBO 

 Leerlingen 39 
 Medewerkers 



 

 

 

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  


