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1. Algemeen

1.1 Inleiding

Dit jaarplan is deel B van het schoolplan. Dit jaarplan beschrijft het deel van het schoolplan
dat in het schooljaar 2022-2023 actief is. Hierin geven we aan welke doelen we willen
bereiken en welke activiteiten we daarvoor willen inzetten. We beginnen hierin met de
belangrijkste twee onderwerpen; onze ‘Big rocks’.
Daarna volgt een beschrijving van de overige doelen en acties die we gepland hebben als
vervolg op reeds ingezette ontwikkelingen.

De geplande professionalisering staat beschreven bij het betreffende onderwerp. De overige
professionalisering die niet direct in verband staat met de belangrijkste
schoolontwikkelonderwerpen (bijvoorbeeld individuele scholing), wordt onderaan dit jaarplan
beschreven.

Het jaarplan is aan het einde van schooljaar 2021-2022 opgesteld voor het nieuwe
schooljaar. Gedurende 2022-2023 evalueren we onze plannen en activiteiten en zullen deze
wanneer nodig bijstellen.
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1.2 Schoolscan

sterk signaal licht signaal geen signaal

Schoolweging  30.37 Spreiding 5.1

onderwerp ambitie sept-okt feb-ma
art

mei-juni

Veiligheid, welbevinden, en executieve functies (groep 1 t/m 8)

veiligheid

welbevinden

executieve functies

1 tussentijdse ontwikkeling - In 3 of meer leerjaren onder de eigen ambitie (groep 1 t/m 8)

begrijpend lezen/luisteren NW: 3.0 In 2 groepen 2.1
en 2.6

rekenen-wiskunde NW: 3.2 In 2 groepen 3.1
en in één groep
1.9

technisch lezen NW: 3.0

spelling NW: 3.0

Overige vakgebieden:
Nederlands: mondelinge taalvaardigheid, schrijven
Oriëntatie op jezelf en de wereld, Kunstzinnige oriëntatie
Bewegingsonderwijs, Engels, Digitale geletterdheid

2 Wisselvalligheid  - Wisselvallige resultaten (school-, leerjaren)

begrijpend lezen - rekenen - technisch lezen - spelling - ...

3 Richting Eindtoets - Resultaten nieuwe groep 8 richting referentieniveaus

lezen 1F> 0.8  - 2F> 2.4 ambitie: 99 % 1F - 80 % 2F

rekenen 1F> 1.4 - 2F> 3.5 ambitie: 99 % 1F - 50 % 1S

4 Eindtoets - Behaalde referentieniveaus Eindtoets groep 8 Score IEP april 2022 82,4    totaal 7 leerlingen
(landelijk 80,0)

taalverzorging 99 % 1F - 57 % 2F 2022:
100% 1F-71% 2F
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lezen 99 % 1F - 74 % 2F 2022:
100% 1F-74 2F

rekenen 99 % 1F - 45 % 1S 2022:
100% 1F-29% 1S

5 School-toetsadvies - % eindtoetsadvies lager/hoger dan het schooladvies?

% lager 20% 0 (2 adviezen
hoger, deze
aangepast, 2022)

% hoger 21% 20 (2022)

6 Schooladvies - VO - % van de leerlingen na 3 jaar op een lager/hoger niveau

% onder 15% 8% (21-22)

% boven 18% 42% (21-22)

Onderwijsleerproces

pedagogisch handelen

klassenmanagement

instructie

actief betrekken van leerlingen op lesinhoud

afstemmen op ontwikkeling van leerlingen

samenspel leerkrachten (groep, bouw, school)

Opmerkingen:
Als school staan we voor de opdracht 3 nieuwe collega’s in te werken in een organisatie die niet standaard is.
Er start een nieuwe intern begeleider die op basis van één dag zal moeten functioneren.
Het klassenmanagement in de MB-BB-groepen zal middels kanjer-activiteiten en strakke uitwisseling verder
gepolijst moeten worden.

Wat zien we? Hoe verklaren we dit? Wat gaan we doen? (als dit niet is opgenomen in jaarplan).

marap 1
marap 2
marap 3
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1.3 Evaluatie jaarplan 2021-2022
De evaluatie van het schooljaar 2021 - 2022 en de schoolscan heeft de volgende punten
opgeleverd die we in het volgende schooljaar meenemen of juist niet meer doen.

Big Rock 1. Passend organiseren

Onderbouw
● Zelfevaluatie Begrijpend Luisteren heeft geleid tot onderbouw-brede aanpak van dit

onderdeel, waarbij kinderen prentenboeken in 3 lessen aangeboden krijgen.
● Uitbreiding aantal kinderen ( groep 0) leidt tot ruimteprobleem (inmiddels is speelzaal

in gebruik genomen als extra lokaal). Dit levert nieuwe uitdagingen op! Vanaf maart
kan er niet meer gegymd worden in de speelzaal.

● Onderwijs-assistent wordt leraarondersteuner.
● Tweede helft van het jaar leidt tot grotere verschillen met 3; er wordt minder samen

gedaan
● Voor ons de uitdaging: Wat is de goede balans? Wat betekent dit voor de nabije

toekomst, maar ook voor het nieuwe gebouw?
● Onderlinge communicatie blijft met uitsluitend deeltijders lastig. Hoe kan dit beter?
● IB’er  heeft de begeleiding op zich genomen. Op basis van de gedachten van Ben

van Hilst zou het tijd zijn voor een proces-begeleider. Wie zou dit willen doen en wil
zich hierin bekwamen?

● Werken met Alles Telt wordt dit jaar ook in groep 3 voor het laatst gedaan. Werken
met Met Sprongen Vooruit en methode SEM Som heeft geleid tot keuze om de
leerlijnen niet te volgen met “Jonge Kind” (Parnassys), maar voor groep 3 Leerlijnen
SEM Som te gebruiken.

Midden-bovenbouw
- Leerlijnen-opzet in groep 4 is organisatorisch geslaagd. Vraag is of de resultaten dit

beeld ondersteunen?
- Door komst stagiair ipv leerkracht werd de druk groter op de gekozen opzet
- Thematisch werken in groep 4-5 is gelukt, zonder methode
- Engels met mondelinge en digitale opzet is in ontwikkeling. De methode ontwikkelt

zich door; gaan er mee aan de slag.
- In de BB is het stil en zelfstandig aan opdrachten werken een uitdaging. Hoe kunnen

we de frequente verplaatsing van kinderen van een probleem een meerwaarde
maken?

- Tweede en derde leerkracht in de BB hebben het moeilijk met gedrag van
kinderen/de groep. Beiden vertrekken.

- Ook hier is proces-begeleider nodig. Die heeft zich inmiddels aangekondigd.
- Leergesprekken (zelfevaluatie) blijkt toch sluitstuk te zijn in opzet:

- Door ziek en zeer zijn we niet verder gekomen dan twee gesprekken
- Afgesproken is om weken in te plannen, waar binnen de gesprekken plaats

gaan vinden.
- Belangrijke rol is inmiddels ingenomen door schoolmaatschappelijk werkster

en eigen gedragsspecialist
- Komst Oekraïense kinderen is grote uitdaging gebleken.
- Aan het eind van het schooljaar blijkt ook wel wat onbegrip en zelfs wat onvrede over

de gekozen weg. Twee groepen 4-5 en twee groepen 6-7-8, waarbij het voor een
deel van de ouders logischer is als er gekozen wordt voor enkele 4, 5, 6-7 en 7-8.
We laten het gekozen concept niet los, maar zoeken wel naar oplossing voor
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organisatorische probleempjes.

Big Rock 2.  Taal en thematisch werken

- Groepen werken thematisch; taalproducten worden gemaakt als onderdeel van de
thema’s.

- Begrijpend lezen gebeurt nog op basis van Nieuwsbegrip. Goede, geselecteerde
teksten aanbieden zou een volgende stap kunnen zijn.

- Spellingresultaten hebben doen besluiten om komend jaar te starten met
Staal-spelling in groep 4. Hierbij is ondersteuning van buiten ingeroepen. (OBD)

- In de onderbouw is spel en thematiseren minder van de grond gekomen. Allerlei
redenen (ziekteverzuim, corona en ruimtegebrek) werkten niet mee. Komend jaar
willen we juist deze zaken weer in de schijnwerpers zetten.

Passend Onderwijs:
● Inzet van personeel is gericht geweest op hulp aan individuele leerlingen, waarbij de

leerkracht minimaal één keer per week de ondersteuning zelf verleent.
● Inzet van onderwijs-assistent is bijna helemaal opgegaan aan managen grote

kleutergroep
● Inzet leerkracht groep 3 op donderdagmorgen is gericht op ondersteuning 3-5
● Directeur is op woensdagochtend ondersteunend in groepen 6-7-8.
● Meerkunners worden wel steeds vaker en structureler aan Kien-opdrachten gezet.
● Er zal toch één kind uiteindelijk naar het SBO gaan, twee kinderen stagneren teveel

in groep 3 om door te gaan en één groep 2 kind zal dit voor de tweede keer doen.
● Voor de directeur is de opzet van een nieuwkomersklas een uitdaging geweest.
● Probleem blijft het vinden van personeel voor vervanging.

Besteding werkdrukmiddelen:
Inzet op vakleerkracht gym en kleine groepen

● Middelen zijn goed ingezet. Ziek en zeer heeft facilitering soms onder druk gezet.

Overige zaken
Onderwijskundig:

●

Inzet tijd:
● Er is de afgelopen maanden vanaf 1 maart veel tijd gaan zitten in het onderwijs aan

Oekraïense leerlingen, maar ook in de rol van voorzitter van het knooppunt om te
komen tot een nieuwkomersklas.

Kwaliteitsbeleid:
Er zijn 3 zelfevaluaties afgenomen:

● Begrijpend luisteren (Taal) in groepen 1-2-3
● Kindgesprekken (pedagogische opdracht) in groepen 4-8
● Afsluiting van  het onderwijs

Daarnaast:
● Er is een leerling tevredenheid/sociale veiligheid afgenomen
● Er is een medewerkerstevredenheidsonderzoek afgenomen (Stichtingsbreed)

7



Personele zaken / Formatie
● Vertrek twee leerkrachten
● Benodigd voor komend jaar: (incl o.a.): 7.0 fte, excl dir/ib door grote kleutergroep
● Van 111 naar 131 leerlingen!
● Vertrek Jeanine Appelman als intern begeleider
● Van buiten de stichting: 3 leerkrachten aangenomen
● Formatieplan is rond (als Marta van der Voort als leerkracht-ondersteuner twee uur

per week extra kan worden aangesteld, is het plaatje rond te krijgen)
● Dit is op basis van 7 groepen, i.b. voor één dag met een leerkracht die hierin intern

mee gaat lopen
● NPO-ondersteuning door inzet leerkracht, leerkracht-ondersteuner en directeur.

Financiën:
● extreme kosten energie
● zuurstof + NPO zijn afgelopen jaar ingezet en is ook komend jaar nodig
● groei 10% leerlingen levert kansen, maar ook problemen op.

Beheersmatig:
● Gebruik van speelzaal door deel van de kleuters
● Kleutergym komend jaar in grote gymzaal
● Hoop zelf betrokken te worden bij de nieuwbouw

1.4 Geplande zelfevaluaties 2022-2023
De zelfevaluatie is een ondersteunend middel om er samen voor te zorgen dat de kwaliteit
zichtbaar wordt gemaakt en samen doelgericht wordt verbeterd/veranderd/ontwikkeld. In een
periode van vier jaar komen de belangrijkste onderwerpen aan bod. Elk jaar voeren wij
minimaal 2 zelfevaluaties uit waarbij we ook collega’s en experts van buiten de school
inzetten om op een onderzoekende en waarderende manier naar ons onderwijs te kijken.

Dit schooljaar worden de volgende zelfevaluaties ingepland.

onderwerp start afronding gekoppeld aan

OB: Leiden leerlijnen rekenen tot optimaal
aanbod in groepen 1-2-3?

BB: Leidt actief werken aan Bareka-muurtje
tot voldoende automatisering resultaten?

nov. 2022 febr. 2023 Rekenen:

Zijn we in staat om de communicatie
zodanig te verbeteren dat de stakeholders

mrt. 2023 juni 2023 Communicatie

8



(leerkrachten, ouders en kinderen) weten
waar we mee bezig zijn en daarover
kunnen communiceren?
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2. Big rock 1: Passend organiseren

hoofddoelen/ambities:

Dit jaar willen wij de organisatie in zijn ultieme vorm laten functioneren:
● Onderwijs in de groepen 1-2-3 waarbij:

○ nieuwe medewerker volwaardig meedoet
○ onderlinge afstemming, overleg en het maken van onderwijskundige keuzen
○ Inzetten op spel en beweging in ons onderwijs en de rol van de leerkracht daarbij
○ Blijvend zoeken naar mogelijkheden om onderwijs gezamenlijk op te pakken.

● Onderwijs in groepen 4-5 waarbij:
○ nieuwe medewerker volwaardig meedoet
○ functionele communicatie die leidt tot (in)zicht op ontwikkelingen/ leerlingen bij alle middenbouw-leerlingen
○ dagelijkse reflectie op onderwijs en samenwerking
○ er minimaal 3 keer een kindgesprek gevoerd wordt
○ in samenwerking met BB wordt gewerkt aan bouw-overleg om de gekozen ontwikkeling te stroomlijnen; hiertoe is een

proces-begeleider/bouw-coördinator aangesteld.
○ vakinhoudelijk

● Onderwijs in groepen 6-7-8 waarbij:
○ nieuwe medewerker volwaardig meedoet in concept “Bovenbouw”
○ dagelijkse reflectie op onderwijs en samenwerking
○ er minimaal 3 keer een kindgesprek gevoerd wordt
○ in samenwerking met MB wordt gewerkt aan bouw-overleg om de gekozen ontwikkeling te stroomlijnen; hiertoe is een

proces-begeleider/bouw-coördinator aangesteld.

motivatie: samenhang koersplan/meerjarendoelstellingen:
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● Passend organiseren was het uitgangspunt van het huidige schoolplan. In dit vierde jaar willen we dan ook toegroeien naar het model
voor de komende jaren en wat ook verwerkt kan worden bij de nieuwbouwplannen. Delen wordt hiermee optimaal vorm gegeven.

huidige situatie:
● zie evaluatie

eigenaar en betrokkenen: directie, team, MR, ouders, leerlingen en op enige afstand samenwerkingsverband en bestuur

doelen en ambities per periode
(met succescriteria)

activiteiten en aanpak evaluatie (per periode)

Periode 1: kennismaken met nieuwe
collega’s, elkaars werkwijzen afstemmen, het
primaat bij de twee bouwen

● Grip op eigen groep
● Uitwisselen
● schrijven van jaarplan per bouw
● voeren van Leerling panel

● reflectie en aanpassing
● uitwisseling jaarplannen

Periode 2: kindgesprekken voeren in 4-8
werkwijze verder optimaliseren
bespreken persoonlijke ontwikkeling

● Komen tot concrete planning en
afstemming

● Voeren van leerling panel
● Klassenbezoeken en

ontwikkelgesprekken

● reflectie, gesprek en aanpassing

Periode 3: Toetsing van leerlingen: bijstellen
aanbod en aanpak
werkwijze verder optimaliseren

● Grip op eigen groep
● Voeren van leerling panel
● Bijstellen aanbod n.a.v. toetsing

● reflectie, gesprek en aanpassing

Periode 4: Kindgesprekken in 4-8
werkwijze verder optimaliseren
bespreken persoonlijke ontwikkeling

● Komen tot concrete planning en
afstemming

● Voeren van leerling panel
● Klassenbezoeken en

ontwikkelgesprekken

● reflectie, gesprek en aanpassing
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●

Periode 5: Kindgesprekken in 4-8
werkwijze verder optimaliseren
bespreken persoonlijke ontwikkeling

● Komen tot concrete planning en
afstemming

● Voeren van leerling panel
● Bijstellen aanbod n.a.v. toetsing
● Klassenbezoeken en

ontwikkelgesprekken
●

● evalueren van jaarplannen en
uitwisselen aan hele team

kosten en middelen:
Vooralsnog zullen de kosten bestaan uit het faciliteren van vast personeel.

reflectie marap 1

reflectie marap 2

reflectie marap 3
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3. Big rock 2: Rekenen en wiskunde

hoofddoelen/ambities:

Rekenonderwijs versterken door in te zetten op spelend en bewegend leren in de groepen 1-3 en automatiseren, spelactiviteiten en werken
met uitdagende materialen in de groepen 4 t/m 8.

motivatie: samenhang koersplan/meerjarendoelstellingen:

Uitgangspunt blijft de basis op orde. Om dit realiseren zijn naast doeltreffende instructies ook motiverende activiteiten van belang en daar
waar nodig uitdaging.

huidige situatie:

● In groep 1-2 is rekenen nu vooral dat wat gebeurt in kringactiviteiten en in kleine kringen. Door ruimtegebrek en een te grote groep is
de plaats van het thematisch spel waarin rekenactiviteiten zitten wat op de achtergrond geraakt. Dit jaar zijn alle leerkrachten
geschoold met Met sprongen vooruit.

● In groep 3 hebben we dit jaar nog met Alles Telt gewerkt. Daarbij zijn middels een proeflicentie de mogelijkheden van Sem-Som
uitgeprobeerd.

● In groep 4 hebben we voor het eerst gewerkt op basis van de leerlijnen: een jaarrooster van instructies is hierbij gebruikt.  Hierbij zijn
veelal materialen gebruikt vanuit Met sprongen vooruit. De individuele ontwikkeling die middels “Werelden” ingezet kon worden is
uitgangspunt geworden. Groepsgewijze toetsing is toegevoegd. We zijn begonnen met een leerlijn automatiseren op basis van het
Bareka-muurtje.

● In groep 5 is Alles Telt nog leidend geweest. Bareka en het gebruik van materialen is steeds uitgangspunt geweest. Verwerking
gebeurde op basis van Alles Telt (digitaal binnen Gynzy). Een derde van de leerlingen werkte regelmatig in Kien.

● In groep 6-7-8 zijn jaargroep-afhankelijke instructies gegeven van 20 minuten per dag, waarbij een specifieke deelgroep in groep 7
aansloot bij groep 6. Ook hier zijn we bewust gaan automatiseren t.b.v. een sterker bareka-muurtje.De rest van het rekenuur werd
grotendeels gevuld met verwerking middels Gynzy (verwerking Alles Telt en Werelden). Ook hier zijn regelmatig circuits ingezet om
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aan de gestelde doelen te werken.

eigenaar en betrokkenen:

directie, rekenspecialist, Gynzy-specialist, i.b. ‘er, team, leerlingen

doelen en ambities per periode
(met succescriteria)

activiteiten en aanpak evaluatie (per periode)

periode 1: thuis raken in de methodiek
(leerkrachten en kinderen); nadruk op begrip
(handelend bezig zijn) en automatiseren

afstemming aanbod op basis van leerlijnen met
gebruikmaking van Met Sprongen Vooruit
voorbereiden, registreren en uitwisselen van
resultaten;
geven van een goede instructie
zorgdragen voor goede leer- en werkhouding
bij de kinderen.
individuele of klassikale gesprekken en
afspraken n.a.v. bovenstaande

In iedere bouw worden regelmatig
ervaringen, tops en tips uitgewisseld.
We komen tot een overzicht van tops en
zorgen…
In de oktober-vergadering zetten we de
opbrengsten tot nu toe op een rij.

periode 2: Kinderen rekenen met plezier,
taakgericht. Dat zien we aan de resultaten
die kinderen laten zien.
Kinderen zien terug hoe ze gerekend
hebben

toetsresultaten uitwisselen
Ervaringen met automatisering uitwisselen
Ervaringen met spel- en bewegend leren
uitwisselen.

In eerste serie kindgesprekken worden
ervaringen met rekenen gedeeld.

Ervaringen worden gedeeld met het team;
bepaald wordt of suggesties overgenomen
kunnen worden.

Opstarten Zelfevaluatie rekenen

Wat gaat goed? Wat minder? Wat gaan we
anders inzetten?
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(eigen) toetsen worden afgenomen; resultaten
worden besproken
Ingevulde leerlijnen rekenen worden met elkaar
besproken

periode 3: Kinderen rekenen met plezier,
taakgericht. Dat zien we aan de resultaten
die kinderen laten zien.
Hele team is bekend met nieuwe praktijk.
Cito-toetsing leidt tot substantiële
verbetering (ambitie wordt gehaald in alle
groepen)
Afronding Zelfevaluatie Rekenen

Presentatie aan het hele team
Zie zelfevaluatie met suggesties voor
handboek en kijkwijzer.

periode 4: Kinderen rekenen met plezier,
taakgericht. Dat zien we aan de resultaten
die kinderen laten zien.
Bareka-muur functioneert .
Spelend leren heeft vaste gestructureerde
plek

Onderlinge klassen visitaties Verzamelen van tips en tops

periode 5: Kinderen rekenen met plezier,
taakgericht. Dat zien we aan de resultaten
die kinderen laten zien.
Cito-toetsing leidt tot substantiële
verbetering (ambitie wordt gehaald in alle
groepen)

Bespreken van de verschillende resultaten
Aanpassen van handboek/kijkwijzer

Welke lessen trekken we uit de
ontwikkeling van dit schooljaar?
Hoe is de jaaropzet in de groepen
beschreven?

kosten en middelen:

● Voor de invoering van SEM-SOM in groep 3 is zo’n € 1200, nodig, waarvan € 500,- aan licenties
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● onderwijs assistent volgt opleiding MSV
●

reflectie marap 1

reflectie marap 2

reflectie marap 3

16



4. Overige onderwerpen

hoofddoelen/ambities:

Engels:
➡ Kinderen in groep 4 t/m 8 krijgen grip op hun eigen groei door individueel te werken aan hun
receptieve taalmogelijkheden (door slimme doelen) en daarnaast actief te communiceren in het Engels

● wordt gegeven op basis van Tweens, waarbij leerkrachten in groepen 4-8 naast een digitaal
aanbod ook het  communicatieve aanbod aanleveren:

○ Op studiemiddag van 20 september wordt toelichting gegeven op aan te passen
werkwijze en de mogelijkheden van de gezamenlijke lessen

○ Er wordt een voorlopige keuze van aanbod/differentiatie gemaakt
○ In november wordt teruggekeken en komen we tot een herziene opzet die door de

eigenaren Engels wordt beschreven in het handboek.
○ In het voorjaar wordt een kijkwijzer vastgesteld

Leesmotivatie bij kinderen:
➡ Kinderen zijn zichtbaar actief en betrokken aan het lezen in hun “instructieniveau”, maar ook in de
door henzelf gekozen boeken of tijdschriften.

● Onder leiding van de intern begeleider/leescoördinator worden activiteiten in gang gezet om te
werken aan leesmotivatie bij kinderen.

● Belang wordt  duidelijk gemaakt aan ouders, team en kinderen
● Op studiemiddag 20-9 wordt een presentatie gegeven door Belina Franke
● Bij kinderboekenweek wordt ingezet op leesplezier op school …èn thuis (herfstvakantie)
● Iedere leerkracht verzorgt een boekvriendelijke klas
● In de bovenbouw komt het onderwerp iedere keer terug en worden ingezette initiatieven

besproken
● Het handboek wordt aangepast

⇛
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Spelling:
➡ Kinderen spellen op voldoende niveau (methode - en methode-onafhankelijke doelen)

● invoering Staal-spelling in groep 4
● Onder begeleiding van de OBD Noord-West wordt Staal-spelling in groep 4 ingevoerd.
● Werkwijze wordt gepresenteerd.
● Het denken in spellingcategorieen wordt gedeeld in de andere klassen.

Cultuur-aanbod
● Muziek: ➡ Kinderen zijn zichtbaar geïnteresseerd in het maken van muziek; dat is te zien tijdens

de presentaties.
○ aanbod algemene muzikale vorming voor leerlingen groepen 3-4 (20 lessen)
○ Introductie keyboard (groepen 5-6)
○ Introductie gitaar (voor groepen 7-8)

● Theater: ➡ De leerkrachten beschikken over materiaal en vaardigheden om minimaal 10 lessen
drama te geven en hebben dat in schooljaar 2022-2023 ook gedaan

○ Via De Blauwe Schuit wordt gewerkt aan een aanbod theater (co-teacherlessen)
○ Gezocht wordt naar een serie lessen voor alle groepen, waarbij eigen gespecialiseerde

leerkracht een rol zal spelen

E.H.B.O- aanbod in groep 8: ➡ Kinderen behalen allemaal hun e.h.b.o.-diploma, hebben attitude
gekregen om helpend te willen zijn en hebben essentiële kennis van het menselijk lichaam.

● I.s.m.  de EHBO wordt een cursus geven aan leerlingen in groep 8

motivatie: samenhang koersplan/meerjarendoelstellingen:

Spelling staat hier, op basis van de blijvend zwakke resultaten. We hebben hier een by-pass voor ingezet
en hopen op deze wijze gestructureerder te leren spellen (“De basis op orde”).
De andere onderdelen staan in deze lijst omdat wij de brede ontwikkeling van kinderen blijvend in de
schijnwerpers willen houden.

huidige situatie:
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Op basis van de ontwikkeling van de spellingresultaten is het besluit genomen om het spellingonderwijs
aan te vernieuwen middels een evidence-based aanpak (Staal).

De internationale digitale methode voor Engels heeft een “communicatieve aanvulling” gekregen. Deze
aanvulling past goed in het inmiddels opgestarte  model waarbij de co-teachers ieder een rol nemen
(begeleiding digitaal versus communiceren met niveau-groep).

Techniek is dit jaar opgestart door het nodige materiaal aan te schaffen waarbij gebouwd en
geconstrueerd kon worden:. Er is in groep 4-5 ook geprogrammeerd. Door de komst van een
techniek-lokaal waarbij techniek wordt ingezet om te komen tot een eindproduct, is interesse opgebouwd
om hier als school mee aan de slag te gaan.

Muziek is feitelijk niet nieuw; wij herhalen ons aanbod van 2018 en 2020  .

Theater is in het afgelopen jaar in co-teaching vorm aangeboden in de klas , één keer door iemand van
de Blauwe Schuit, één keer door een deskundige eigen leerkracht. Wij willen dit jaar onderzoeken of
theater een wat meer structurele vorm kan gaan krijgen.

Dit jaar en de afgelopen (Corona)jaren is geen e.h.b.o. aan groep 8 gegeven.

eigenaar en betrokkenen:

Spelling:     taalleesspecialist, directeur, leerkrachten groepen 4-5
Engels:      eigenaren Engels, team
Techniek:   eigenaren techniek, team
Muziek:      directeur, leerkrachten groepen 3-8
Theater:     cultuurcoördinator, directeur, "specialist" team
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doelen en ambities per periode
(met succescriteria)

activiteiten en aanpak evaluatie (per periode)

Succesvol werken met
Staal-spelling in groep 4 en
werkwijze zo mogelijk toepassen
in 5-8

introductie op 25 augustus
klassenbezoeken vanuit OBD
2x terugkommomenten

Leerkrachten en leerlingen
hebben werkwijze onder de knie.
Resultaten zijn op ambitieniveau
(niveauwaarde 3.0)

Leesmotivatie vergroten: In
groepen moet zichtbaar zijn dat
kinderen met plezier en
gemotiveerd lezen

Nieuwe leescoördinator start 29
augustus.
Voor 1 oktober zal een overzicht
van doelen,   activiteiten en een
planning opgenomen worden in
dit overzicht

Succesvol werken met methode
Teams in groepen 5-8

Toelichting op vernieuwde
werkwijze
Introductie door methode
-schrijver
Afspraken over hoe er gewerkt
gaat worden

C0-teachers hebben werkwijze
onder de knie.
Resultaten zijn op niveau
(Hiervoor zal nog een instrument
afgesproken worden)

Techniek: (onder voorbehoud)

Muziek: Kinderen beleven plezier
aan het maken van muziek en
leren essentiële vaardigheden
om muziek te kunnen maken

Er worden 20 amv-lessen
gegeven aan kinderen in groep 3
en 4
Er worden introductielessen
keyboard en gitaar gegeven
Er wordt gepresenteerd aan de
medeleerlingen en ouders

Tijdens de presentaties stellen
we vast of doelen bereikt zijn.
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Theater: Kinderen doen
ervaringen op waardoor zij zich
gemakkelijker bewegen op het
toneel en zich durven
presenteren

uitvoering KOM-aanbod
lessen gegeven door eigen
specialist
lessen gegeven door leerkracht

Tijdens maandvieringen en
presentaties in de klas stellen we
vast of het doel is bereikt

EHBO: 12 kinderen behalen hun
aspirant E.h.b.o.-diploma;
kinderen leren veel over de bouw
en werking van het menselijk
lichaam

Middels een cursus van een
afgerond aantal lessen

Presentatie van eigen
vaardigheid voor de diplomering

reflectie marap 1

reflectie marap 2

reflectie marap 3
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5. Passend Onderwijs

hoofddoelen/ambities:

- Wij willen kinderen zodanig begeleiden dat ze het beste uit zichzelf halen. Daartoe
- zal dit jaar  een nieuw toetsing-systeem worden vastgesteld
- waardoor het zicht op de individuele leerling wordt verbeterd
- onderwijsbehoeften scherper in beeld komen
- uitgaande van “Leeruniek” en Parnassys

- Toerusting personeel
- Komst van nieuwe intern begeleider vraagt om overleg en uitwisseling
- waarbij directie een overgangsrol heeft
- en specialisten binnen  de school een grotere rol moeten gaan spelen

- Ondersteuning van leerlingen
- inzet leerkrachtondersteuner en leerkrachten om individuele - of groepsgewijze ondersteuning mogelijk te maken (lezen,

rekenen, spellen)
- Handelingsgericht en - opbrengstgericht werken in de school

- spelactiviteiten en kleine kring in niet te grote groepen moeten zorgdragen voor een goede ontwikkeling van het jonge kind
- uitwisselen van leerlijnen van kinderen door beide groepen moet leiden tot een geoptimaliseerd aanbod

- Specifieke ondersteuning in samenwerking met externe partners
- smw
- nieuwkomersklas
- “De leertuin” (voor (hoog)begaafde leerlingen
- Dyslexie-begeleiding

Extra ondersteuning:
● Op dit moment betreft dat (voor nog één jaar) Dyscalculie-begeleiding
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huidige situatie:

Zeer ervaren en deskundige intern begeleider vertrekt; er komen drie nieuwe medewerkers; we werken met een onderwijsconcept dat nog
verder verfijnd moet worden. Het grote risico van geen deskundige vervanging bij ziekte.
Leerlingen lezen en spellen minder goed dan in het verleden.
Ondersteuningspraktijk wordt jaarlijks middels een openbaar document op de website geüpdatet.

eigenaar en betrokkenen:

directie, interne begeleider, teamleden

doelen en ambities per periode
(met succescriteria)

activiteiten en aanpak evaluatie (per periode)

Doelen versterken basisondersteuning
● Ingewerkte en professionele intern

begeleider
● Specialisten die hun deel aan

preventieve basisondersteuning
kunnen leveren

● Resultaten waarmee we onze
ambities waar maken.

Uitwisseling intern en extern
Op bouwniveau worden gesignaleerd
problemen uitgewisseld

Wekelijks overleg tussen i.b. en directie
Overleg met vertrokken i.b.
5 keer per jaar checken we of we ons eigen
zorgplan krijgen uitgevoerd

Doelen extra ondersteuning
● zorg dragen dat alle kinderen

aansluiting houden bij de groep
● dat gesignaleerde achterstanden

zoveel mogelijk ingelopen worden

Dit doen wij door:
● te werken met kleine groepen
● inzet formatie om individuele

ondersteuning te faciliteren
(leraar-ondersteuner, leraar)

Tijdens de groepsbesprekingen wordt
vastgesteld of hulp rendeert
Tijdens de twee evaluatiemomenten n.a.v. de
toets-weken

…
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kosten en middelen:
personele inzet (eigen personeel) wtf leraar 0,2 wtf leraarondersteuner 0,4
personele inzet (inhuur derden) € 5000, (dyslexie-traject)
professionalisering / middelen  € ….

Wordt betaald uit:
1436000 subsidie nationaal programma onderwijs

reflectie marap 1

reflectie marap 2

reflectie marap 3
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6. Besteding werkdrukmiddelen

Hoofddoelen/ambities:
● Tijd voor ieders werkzaamheden faciliteren
● Communicatie tussen bouw binnen de school optimaliseren
● Inzicht en verbinding met het onderwijs binnen de school
● Inzicht en verbinding met de doelen van het koersplan
● Bescherming privé-tijd

Huidige situatie:
● Op een kleine school als de onze is het verdelen van alle schooltaken een lastige (middels Cupella wordt het taakbeleid goed

uitgewerkt en dit leidt voor alle collega’s tot overschrijdingen.
● Het feit dat er met 3 nieuwe collega’s gestart gaat worden, zet het overzicht nog meer onder druk
● Er is een grote mate van verbondenheid met de school
● Er is daarnaast ook nog een verschil in opvatting over beleefde werkdruk

Vanuit medewerkerstevredenheidsonderzoek zijn bovenstaande doelen naar voren gekomen.

Eigenaar en betrokkenen:
● Als vertegenwoordiger van het bevoegd gezag, is de directeur eigenaar
● Leerkrachten zijn samen met leraarondersteuner en conciërge betrokkenen

doelen en ambities (eventueel per periode)
(met succescriteria)

activiteiten en aanpak evaluatie (per periode)

maatwerk leveren per leerkracht Het is steeds onderwerp van gesprek tijdens
de drie ontwikkelgesprekken
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Overlegtijd is voor tweederde
“bouw-overleg”-tijd,

waarbij procesbegeleider leidt en overlegt
met directie
een jaaroverzicht wordt gevolgd waarbij
agenda’s gezamenlijk gevuld worden

3 x per jaar komen we hier op terug

kosten en middelen:
Inkomsten:                     € 28.944
Uitgaven:
0,2 fte vakleerkracht:     € 12.000
0,4 fte onderwijs ass.:    € 21.000

reflectie marap 3

7. Professionaliteit
In dit overzicht staat de professionalisering die niet direct in verband staat met de belangrijkste jaarplanonderwerpen, maar wel passen binnen
de schoolambities.

Wat? Wie? Academie ja/nee Kosten

b.h.v Jenny, Trudie, Lotte, Margret, Jorrit,
Jitske, Joke

ja

preventie-medewerker Frank ja

bewegingsonderwijs (Inholland) Celine, Jorrit nee 2.100
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De reis die iedereen zou moeten
maken

Jenny ja

Sterke rekenaars Jenny ja

Verdieping sterke rekenaars Jenny ja

Bewegend leren, inspiratie Jenny ja

Met sprongen vooruit (1-2) Marta nee
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