
 
 

 
 

 
Jaarplan 

(2017/2018) 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 

 

 
Versie: Augustus 2017 
 

 
 

 
  



 

Aanleiding 
Voor u ligt het jaarplan van schooljaar 2017-2018. Hierin beschrijven wij welke 

doelstellingen wij ons voor dit schooljaar hebben gesteld en hoe wij deze willen 
bereiken. Dit jaarplan is voortgekomen uit de doelstellingen die wij in ons schoolplan 

hebben geformuleerd.  
 

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en 
geëvalueerd. Punten die naar voren kwamen uit deze evaluatie zijn in dit jaarplan 

verwerkt.  
 

Daarnaast zijn doelen opgenomen die voortkomen uit het strategisch beleidsplan dat 
op stichtingsniveau is geschreven en uit het verslag van het ITS (Veiligheidsmonitor). 
 

Er zijn doelstellingen beschreven in ons schoolplan die zijn gericht op het borgen van 
wat we al doen; deze doelen worden in het jaarplan genoemd, maar niet nader 

uitgewerkt. Deze doelen worden met regelmaat opgenomen in onze onderwijs-
inhoudelijke vergaderingen en worden ook zo mogelijk geobserveerd tijdens 

klassenobservaties. Enkele vindt u in de bijlage van dit plan. 
 

Deze doelstellingen worden hieronder benoemd: 
➢ Het cyclisch bespreken van hoofdstukken uit het schoolplan (dit wordt 

opgenomen in het vergaderrooster); 
➢ Doorontwikkeling van OGW; volledige implementatie van het HGW (uit 

strategisch beleidsplan stichting; we blijven werken volgens het opgestelde 
beleidsplan); 

➢ Bijhouden van “Scholen op de kaart”; 
➢ Het structureel aandacht geven aan levensbeschouwing bij andere vakken (m.n. 

wereldoriëntatie (zie aanvulling zaakvakken (wereldoriëntatie); 
➢ Borgen gebruik leertijd: de leerkrachten maken efficiënt gebruik van de geplande 

onderwijstijd en de leerkrachten zorgen voor een goed klassenmanagement, 
waarbij er weinig tijd verloren gaat (wordt geobserveerd tijdens 

klassenobservaties); 
➢ Borgen didactisch handelen: de leraren maken de gewenste leerhouding mogelijk 

en de leraren grijpen snel in als leerlingen niet taakgericht zijn (wordt 

geobserveerd tijdens klassenobservaties); 
➢ Borgen coöperatief leren; hierin worden nieuwe/startende leerkrachten begeleid 

door één van onze leerkrachten (is als taak opgenomen); 
➢ Borgen afstemming: de leraren stemmen de onderwijstijd af op verschillen in 

ontwikkeling tussen de leerlingen (wordt geobserveerd tijdens 
klassenobservaties); 

➢ Opbrengsten: de taalresultaten van de leerlingen liggen aan het eind van de 
basisschool tenminste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de 

leerling populatie mag worden verwacht (zie taalbeleidsplan; dit wordt besproken 
in onderwijs-inhoudelijke vergaderingen); 

➢ Alle leerkrachten beschikken aantoonbaar over goede didactische vaardigheden 
en goede differentiatievaardigheden. 

➢ De leerkrachten gebruiken het bekwaamheidsdossier (dit is vorig schooljaar 
gestart en voortgezet); in dit bekwaamheidsdossier bevindt zich het POP (doel 

op stichtingsniveau); dit is startpunt Integraal. 
➢ Ouders worden betrokken bij het onderwijsproces aan hun kinderen, alsmede bij 

de onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen van de school als geheel. Ze zijn 
tevreden over de kwaliteit van de school. Ouders waardeerden ons schooljaar 
2014/2015 met een 8,1. Vorig schooljaar zijn we begonnen we met het houden 

van “startgesprekken” (zie beleidsplan “Startgesprekken” 2015-2016). 



 

 
 

 
Doelstelling van dit jaarplan 

De doelen die we met dit jaarplan willen bereiken zijn: 
 

Leerstofaanbod 
 

Doelstelling 1: Implementeren van de aanvankelijk leesmethode van “Veilig 
Leren Lezen (KIM)” in groep 3. 

 
Doelstelling 2: Implementeren van de methode “Staal” voor taal/spelling. Taal 
wordt geïmplementeerd in groep 4 t/m 8, spelling in groep 4 t/m 6.  

 
Wetenschap en techniek 

 
Doelstelling 3: Verdere oriëntatie op 21st century skills + focus 

wereldoriëntatie op onderzoekend leren. 
(invoeren programmeren en creatief leren denken) 

 
Introductie en begeleiding 

 
Doelstelling 4: Uitvoeren van het plan “coaching nieuwe leerkrachten” volgens 

nieuwe cao (coaching Lida). 
 

Intervisie 
 

Doelstelling 5: Er is sprake van collegiale consultatie. 
 

Schoolklimaat 
 

Doelstelling 6: Verdieping van “Zien”; van signaleren naar handelen komen. 
 
Kwaliteitszorg 

 
Doelstelling 7: (Stichting) Het gebruik maken van eenduidige instrumenten 

zodat kwaliteit op klassen,- schoolniveau integraal goed bewaakt en onderling 
uitgewisseld kan worden (invoering Integraal/Parnassys). Het vullen van de 

cockpit. 
 

Communicatie naar ouders: 
Doelstelling 8: we introduceren onze “Piet de Springerapp” (stichting breed) 

Doelstelling 9: we introduceren een nieuwe website die gekoppeld kan worden 
aan bovenstaande app. 

 
Schoolplein 

 
Doelstelling 10: we creëren meer speelmogelijkheden voor de kinderen op het 

schoolplein. 
 

 
 
 

 



 

 
 

 
Naast deze doelstellingen zullen we in dit schooljaar op directieniveau onder andere aan 

de slag gaan met: 
 

Activiteit Wanneer ✓  

Het cyclisch bespreken van hoofdstukken uit het 

schoolplan/ doelstellingen uit het jaarplan (opname in 
vergaderrooster) 

Vanaf september   

Het indienen van de meerjarenbegroting inclusief 
toelichting voor het volgende kalenderjaar, welke reeds 
ter informatie is voorgelegd aan de MR 

oktober  

Het voeren van POP-gesprekken met alle medewerkers december/januari  

Het opstellen van een resultatenanalyse M-toetsen februari/maart  

Formatiebesprekingen voor het volgende schooljaar met 
staffunctionaris en bestuur 

februari   

Het opstellen van de schoolgids voor het volgende 
schooljaar 

juni/juli  

Het opstellen van het formatieplan voor het volgende 
schooljaar, inclusief bezetting 

mei  

Het opstellen en communiceren van het jaarverslag van 
het huidige schooljaar 

juni  

Het opstellen van een SMART geformuleerd jaarplan 
voor het volgende schooljaar  

augustus  

Het met het team bespreken van de taakverdeling voor 
het volgende schooljaar en het ter instemming 

voorleggen ervan aan PMR 

juni/juli)  

Het opstellen en ondertekenen van de individuele 

managementcontracten voor het volgende schooljaar 

juli  

Het opstellen van het scholingsbeleid voor het volgende 

schooljaar 

juli  

Het voeren van functioneringsgesprekken met alle 
teamleden 

april  

Het opstellen van een resultatenanalyse E-toetsen, 
inclusief de Eindtoets 

juli/augustus  

Het organiseren van een jaarvergadering met betrekking 
tot het huidige schooljaar 

augustus/septemb
er 

 



 

SMART 
In onze jaarplannen vertalen we deze lange termijn doelen in kleinere stappen tot een 

SMART opgesteld uitvoeringsplan.  
SMART staat voor: 

Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdgebonden 
 

Per onderdeel wordt in de jaarplannen niet alleen het onderwerp weergegeven, maar 
ook het specifieke doel, de route om het doel te bereiken, het tijdspad waarbinnen het 

doel bereikt zal moeten worden en wie er verantwoordelijk is voor de uitvoering van 
taken die naar het doel zullen leiden. Ten slotte wordt aangegeven hoe uiteindelijk 

meetbaar is of het doel bereikt is. Aan het eind van het traject zal geëvalueerd worden 
of dit gelukt is.  
 

Door ontwikkeltrajecten SMART te formuleren, wordt zowel de uitvoering als de 
beoordeling van resultaten veel gemakkelijker. We weten vooraf specifiek wat we willen 

bereiken. We formuleren onze doelen realistisch. Er is draagvlak voor deze doelen bij 
de betrokken personen. We kunnen achteraf nagaan of het doel bereikt is, binnen een 

vooraf vastgestelde tijd. Ook stellen we vooraf vast welke succescriteria we hanteren 
om achteraf te kunnen vaststellen of het doel bereikt is. Door deze laatste toevoeging 

wordt het plan van aanpak niet alleen een instrument om kwaliteit te verbeteren, maar 
ook een instrument om kwaliteit te meten.  

 
Kwaliteitscyclus 

In onze plannen werken we bij ieder onderdeel volgens de cyclus Plan-Do-Check-Act. 
 

In de eerste fase (Plan) bepalen we de kwaliteit die we willen bereiken, meten we de 
kwaliteiten die we nu hebben en maken we plannen hoe we van de huidige situatie naar 

de gewenste situatie kunnen komen. Deze plannen worden SMART opgesteld, waarbij 
we er goed op letten ook tussentijdse evaluaties in te plannen en mogelijkheden tot 

eventuele bijstelling, mocht de tussentijdse evaluatie daar aanleiding toe geven. 
 

In de tweede fase (Do) voeren we de gemaakte planning uit. Tijdens dit 
uitvoeringsproces vindt voortdurend trajectbewaking plaats, veelal door de directie van 
de school. Ook de medezeggenschapsraad speelt hier een belangrijke rol in. 

Trajectbewaking betekent dat er voortdurend bewaakt wordt dat de verschillende fases 
van de kwaliteitsbewaking continu en cyclisch uitgevoerd worden.  

 
In de derde fase (Check) controleren we, via maandelijkse tussentijdse evaluaties, of 

we met onze planning nog wel op de goede weg zitten. 
 

Bij de vierde fase (Act) volgt eventueel (afhankelijk van de uitkomst van de Check-fase) 
een bijstelling in de planning.  

 
Daarmee zijn we dus automatisch weer uitgekomen bij fase 1 (de Plan-fase) en wordt 

de cyclus opnieuw doorlopen. 
 

Verantwoording 
In onze jaarplannen evalueren wij tweejaarlijks de voortgang van de ontwikkelingen. 

Deze evaluaties worden steeds gedeeld met het team, het bestuur en de 
medezeggenschapsraad. Aan het einde van het (school-)jaar evalueren wij in ons 

jaarplan of de door ons nagestreefde doelen zijn behaald. Ook deze evaluatie wordt 
gedeeld met het team, het bestuur en de medezeggenschapsraad. 
 

 



 

Leerstofaanbod 
 

Doelstelling 1: Implementeren van de aanvankelijk leesmethode van “Veilig 
Leren Lezen (KIM)” in groep 3. 

 
 

Achtergrond: 
De methode “Veilig leren lezen “Maan versie” voor aanvankelijk lezen wordt 

vervangen door de “Veilig leren lezen “Kim versie”.  
 

 
Activiteitenschema:  

Activiteit Door wie Wanneer ✓  

Invoering “Veilig leren lezen “Kim 
versie” volgens methode.  

 

Leerkrachten 
groep 3 

augustus 2017  

Aanpassen beleidsplan taal/lezen Directie Januari 2018  

Evaluatie Team Juni 2018  

Communicatie over dit punt naar 

ouders . 

Directie + 

leerkrachten 
groep 3 

Algemene 

informatieavond 
en team naar 

aanwijzingen 
methode 

 

 
Succescriteria: 

Aan het eind van het schooljaar moet de methode “Veilig leren lezen” naar tevredenheid 
gebruikt worden in groep 3. Hierbij zijn de resultaten in de lijn van de resultaten die 

behaald werden met de oude methode (afgestemd op deze groep).  
 

 
(tussen)evaluatie december: 

 
Evaluatie februari (na CITO): 
 

Eindevaluatie juni: 
 

Doelstelling 2: Implementatie van de methode “Staal” voor taal/spelling 
(taal in groep 4 t/m 8; spelling in groep 4 t/m 6). 

 
Achtergrond: 

Vorig schooljaar hebben we gekozen voor de methode “Staal” omdat deze methode 
aansluit bij de werkwijze die gebruikt wordt bij behandeling van dyslexie en omdat er 

aangesloten wordt bij het onderzoekend leren. Taal wordt volledig geïmplementeerd; 
spelling gefaseerd. 

 
Activiteitenschema:  

Activiteit Door wie Wanneer ✓  

Opstarten/ inlezen in werkwijze 

methode 

Team. augustus 2017  

Invoering “Staal” volgens methode.  

 

Team augustus 2017  

Leerkrachten werken volgens de 
aanpak van 

Dir/team Klassenobservatie 
oktober/november 

 



 

onderzoekend/ontdekkend leren 
(volgens deze methode) 

Aanpassen beleidsplan taal/lezen dir januari 2018  

Evaluatie Dir/team/kinder

en 

juni 2018  

Communicatie over dit punt naar 

ouders . 

Dir en 

betreffende 
leerkrachten 

Algemene 

informatieavond + 
nieuwsbrief 

 

 
Succescriteria: 

Aan het eind van het schooljaar moet de methode “Staal” naar tevredenheid (van 
kinderen en leerkrachten) gebruikt worden in groep 4 t/m 8 (spelling 4 t/m 6). De 
methode sluit aan bij de kennis vanuit “Taalactief“ en bij de gevraagde kennis bij de 

CITO toets. De kinderen scoren vergelijkbaar of hoger op de CITO toetsen.  
 

 
Evaluatie december: 

 
Evaluatie februari (na CITO): 

 
Eindevaluatie juni: 

 
Wetenschap en techniek 

 
 

Doelstelling 3: Verdere oriëntatie op 21st century skills + focus 
wereldoriëntatie op onderzoekend en ontdekkend leren. 

(invoeren programmeren, mediawijsheid en creatief leren denken) 
 

Achtergrond 
Wij willen kinderen een samenhangend geheel van vaardigheden meegeven waardoor 

ze optimaal kunnen functioneren in de 21e eeuw. We onderschrijven in de eerste plaats 
het belang van een kennissamenleving en gaan ervan uit, dat kennis altijd en overal 
voorhanden is. Daarnaast beseffen we dat het in een kennissamenleving ook gaat om 

kenniscreatie en –constructie, om innovatie. In de derde plaats is het een feit dat door 
de ontwikkeling van digitale middelen en media globale grenzen vervagen en delen van 

kennis en het met elkaar (daarover) communiceren een steeds centralere rol speelt in 
onze (toekomstige) samenleving. Op onze school willen we daarom gericht aandacht 

geven aan 21st century skills: 
 

• Samenwerking en communicatie 
• Kennisconstructie 

• ICT gebruik 
• Probleemoplossend denken en creativiteit 

• Planmatig werken. 
 

In december 2015 is besloten dat we het volgende meenemen/verder onderzoeken: 
 

 
• Leren zichtbaar maken; vooraf aangeven bij kinderen wat getoetst wordt en wat 

ze dus moeten beheersen (dit hangt in alle klassen vanaf groep 3/4). 
• Het op de juiste wijze geven van (effectieve) feedback. Leerkrachten hebben 

lijst met effectieve “complimenten” (gericht op de taak/het proces en 

zelfregulerend niveau). 



 

• Hieraan gekoppeld is het gebruik maken van de kracht van de mindset (Carol 
Dweck: statische en op groei gebaseerde mindset). Boek Carol Dweck gaat rond 

onder leerkrachten) 
• Het zorgen dat alle intelligenties in de lessen aan bod komen (meervoudige 

intelligenties). Alleen aansluiten bij de leerstijl van de leerling brengt een leerling 
niet vooruit. 

• Bij wereldoriënterende vakken leggen we de nadruk op onderzoekend leren 
(werkwijze “Grenzeloos”). 

 
 

Vorig schooljaar hebben we ons georiënteerd op wat we op dit vlak al doen en waar we 
mee aan de slag willen. Uiteindelijke doel is: 
*Het werken met een leerlijn voor programmeren (dit schooljaar voeren we het werken 

met B-bot en Bomberbot (www.maken.wikiwijs.nl). 
*Het werken met een leerlijn voor mediawijsheid (dit schooljaar oriënteren we ons); 

*D.m.v. het onderzoekend leren kinderen vragen leren stellen en creatief leren denken. 
Uiteindelijk bij alle vakken. Dit schooljaar bij de wereldoriënterende vakken en taal. 

 
 

Activiteit Door wie Wanneer ✓  

Opstarten werkgroepen Dir./team september 2017  

Starten met lessen programmeren team Vanaf september 2017  

Workshop + begeleiding bij 

onderzoekend leren 
(wetenschapsknooppunt 

Dir./team september 2017  

Aansluiting techniek Nu bij 
wetenschapsknooppunt 

Dir./team november 2017 
 

 

Opstellen leerlijn programmeren (zie 
SLO) 

werkgroep sept-dec. 2017  

Opstellen leerlijn creatief denken (zie 
SLO) 

werkgroep jan-mrt 2018  

Orienteren op mediawijsheid Werkgroe
p 

mrt-juli 2018  

Borgen: doelen hangen zichtbaar in 

de klas (leren zichtbaar maken) 

Teaml Start schooljaar  

Borgen: leerkrachten geven effectieve 

“complimenten” (zie lijst) 

Dir./team Start schooljaar  

Borgen: leerkrachten zorgen dat alle 

intelligenties in hun lessen aan bod 
komen. 

Dir./team Start schooljaar  

Communicatie over dit punt naar 
ouders . 

Dir. Algemene 
informatieavond + 

nieuwsbrief 

 

 

Succescriteria: 
Leerkrachten in alle groepen kunnen de werkwijze van het onderzoekend leren 

toepassen bij wereldoriënterende vakken (incl. techniek) en taal. 
De methode Bomberbot voor “Programmeren” is ingevoerd in de bovenbouwgroepen; 

de onderbouw werkt met B-bot (zie ook www.maken.wikiwijs.nl). 
Er is een leerlijn programmeren. 

Er is een leerlijn creatief denken. 
 
 



 

Uiterlijk juni 2017 nemen we een weloverwogen besluit m.b.t. de keuze van de aanpak 
van mediawijsheid, zodat we er in het komend schooljaar structureel mee aan de slag 

kunnen gaan. 
 

Evaluatie december: 
 

 
Eindevaluatie juni: 

 
 

Introductie en begeleiding 
 
Doelstelling 4: uitvoeren van het plan “coaching nieuwe leerkrachten” volgens 

CAO. 
 

Achtergrond: 

Binnen de stichting is het plan “coaching nieuwe leerkrachten” opgesteld (volgens 

richtlijnen nieuwe CAO). Nieuwe leerkrachten krijgen een mentor (niet directie). Deze 
mentor introduceert de leerkracht in onze werkwijze, de te beheersen competenties, 

de missie, visie en ambities van de school. 
Nieuwe leerkrachten ontwikkelen een POP; lesobservaties worden uitgevoerd door de 

mentor, de IB-er en de directeur. Voor dit schooljaar geldt dit voor Lida Lehnen. 
 

Activiteitenschema:  

Activiteit Door wie Wanneer ✓  

Nieuwe leerkrachten worden gekoppeld 
aan een mentor. De mentor verzorgt 

(eventueel samen met duo-partners van 
startende leerkracht) de introductie. 

Directie/mentor 
(Ella) 

augustus  

De mentor observeert de leerkracht en 
stelt gezamenlijk een plan op. 

Mentor/leerkrac
ht 

Vanaf september 
(volgens schema 

plan) 

 

Evaluatie naar MR Directie/MR Terugkoppeling 
naar M.R.. 

 

 

Succescriteria: 
Nieuwe leerkrachten zijn op de hoogte van werkwijze, visie, missie en ambities van 

onze school. Zij hebben een POP opgesteld en er zijn observatieverslagen (verzorgd 
door de mentor).  
 

Evaluatie december: 
 

Eindevaluatie juni: 
 

 
Intervisie 



 

 
Doelstelling 5: Intervisie 

In het begin van het schooljaar worden maatjes gevormd. Deze maatjes zijn elkaars 
vraagbaak en observeren twee keer per jaar bij elkaar in de groep.  

Dit gebeurt in week 44 (van 30 oktober tot 3 november) en week 16 (van 16 april tot 
20 april) 

De groep wordt overgenomen door RT-er en directie. De maatjes zijn al gevormd. 
(Jacqueline-Suzan, Chantal-Chris, Ella-Lida). 

 
 

Evaluatie december: 
 
Eindevaluatie juni: 

 
 

Schoolklimaat 
 

Doelstelling 6: Verdieping van “Zien”; van signaleren naar handelen komen. 
 

Achtergrond 
Vorig schooljaar zijn we gestart met het observeren met “ZIEN”. Dit schooljaar willen 

we het handelen hieraan verbinden.  
 

Activiteitenschema:  

Activiteit Door wie Wanneer ✓  

Verdiepingscursus ZIEN Team/dir Eerste schoolweek  

Interpretatie resultaten met team Team oktober/november  

Actie plannen n.a.v. ZIEN Team/ib november + april  

Communicatie over dit punt naar 

ouders. 

Directie Eerste schoolweek 

en na evaluatie in 
nieuwsbrief 

 

 
Succescriteria: 

Alle teamleden observeren volgens de wijze van “ZIEN”. 

Leerkrachten weten hoe ze resultaten kunnen interpreteren. 
Leerkrachten kunnen resultaten omzetten in actie. 

 
Evaluatie december: 

 
 

Eindevaluatie: 
 

Kwaliteitszorg 
 

Doelstelling 7: (Stichting) Het gebruik maken van eenduidige instrumenten 
zodat kwaliteit op klassen,- schoolniveau integraal goed bewaakt en onderling 

uitgewisseld kan worden (invoering Integraal/Parnassys). Het vullen van de 
cockpit. 

 
 

Achtergrond: 



 

In schooljaar 2013-2014 is gekozen voor een kwaliteitssysteem, Parnassys en 
Integraal, dat vanaf schooljaar 2015-2016 gebruikt wordt en dat een eenduidige 

werkwijze m.b.t. kwaliteitszorg, integraal personeelsbeleid, meting van leerresultaten 
en leerling administratie zal bewerkstelligen.  

Bovenschools ligt de nadruk dit schooljaar binnen Integraal op personeelsbeleid.  
Binnen onze school richten we ons ook op de volgende punten: 

• We voeren de groeps- en handelingsplannen in volgens de werkwijze van 
Parnassys; 

• We maken optimaal gebruik van de mogelijkheden voor OGW binnen Parnassys/ 
Integraal; 

• We zorgen voor verdieping van het nieuwe programma voor sociaal-emotionele 
ontwikkeling “Zien”.  

• We vullen de cockpit van integraal (kwaliteitsbewaking).  
 

Activiteitenschema:  

Activiteit 
Door 

wie 
Afgerond in ✓  

Invoeren handelingsplannen-
/groepsplannen volgens wijze Parnassys 

Team 
september 

 

Tweemaal per jaar invoeren gegevens in “ 
Zien” + afname leerlingenlijst vanaf groep 

5 

Team 

oktober/ april 

 

Integraal 
 

  

POP opstellen in Integraal  Team september  

Invullen Cockpit Integraal  
Dir/team Start september/oktober 

2017 

 

    

    

 

 
Succescriteria: 

Directie, IB-er en team kunnen werken in Parnassys; Directie/IB-er in Integraal. Zij zijn 
hierin geschoold en voelen zich competent.  

Alle groeps-/handelingsplannen en OPP’s zijn opgesteld/ingevoerd volgens werkwijze 
“Parnassys”. 

We maken optimaal gebruik van de mogelijkheden voor OGW binnen Parnassys 
(+ultimview). 
Alle leerkrachten hebben een POP opgesteld in Integraal. 

We volgen de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen m.b.v. het programma 
“Zien”; hierbij maken we ook gebruik van de leerlinglijsten vanaf groep 5. 

De cockpit binnen integraal geeft een beeld van de kwaliteit van de school, door de 
ogen van leerkrachten, ouders en leerlingen. 

 
 

Evaluatie december: 
 

 



 

 
Eindevaluatie: 

 
Communicatie naar ouders: 

Doelstelling 8: we introduceren onze “Piet de Springerapp” (stichting breed) 
Doelstelling 9: we introduceren een nieuwe website die gekoppeld kan worden 

aan bovenstaande app. 
 

Achtergrond 
De school beschikt over een mooie website. Deze kan echter niet ‘communiceren’ met 

moderne media. Binnen de stichting is gekozen om te communiceren met ouders via 
een schoolapp. Deze app kan in verbinding staan met een nieuwe website. De app is 
voor ons klaargezet; vervolg is de invulling en lancering. 

 

Activiteit Door wie Afgerond in 

Aanpassen en invullen app Dir/team/concapps Eind september 

Opstarten nieuwe website Dir/ Suzan/ Chris/ 

Gerrit/webdesigner 

n.n.b. 

 

Succescriteria: 
Onze school communiceert via de app en de nieuwe website. Leerkrachten zijn 

competent in het hanteren van de app en het vullen van de website. 
 

Evaluatie december: 
 

 
Eindevaluatie: 

 
 

Schoolplein  
 

Doelstelling 10: Onderzoeken van uitbreiding speelmogelijkheden op plein (op 
basis van ouder enquête 2014). 
Ouders gaven in de ouderenquête aan dat ons plein weinig speelruimte heeft, maar ook 

te weinig speelmogelijkheden. Ook wij zien dat ons plein te weinig uitdaging biedt.  
Vorig schooljaar is het plein vergroot en zijn er afspraken gemaakt met de 

projectontwikkelaar.  
 

Activiteit Door wie Afgerond in ✓  

Onderzoeken van mogelijkheden om plein 

uitdagender te maken voor de kinderen. 

Team/kinderen 
z.s.m. 

 

Realiseren van speelmogelijkheden Dir/MR  zo mogelijk z.s.m.  

 
Succescriteria: 

Mogelijkheden uitbreiding van de speelmogelijkheden voor de kinderen zijn uitgevoerd. 
 

Evaluatie december: 
 

 
Eindevaluatie juni: 

 
 



 

 

Bijlage 

 
Blijvende doelstellingen (uit vorig jaarplan borgen) 
 

Opbrengstgericht werken 
Het verhogen van de leeropbrengsten van de instrumentele vakken taal, lezen en 

rekenen. Voor het verhogen van de eindopbrengsten van groep 8 hanteren wij het 
plan “Werken naar de eindtoets”. We willen dit jaar wederom een (boven)gemiddelde 

score behalen (behorend bij onze populatie). T.a.v. alle groepen geldt: 
• Leerkrachten maken een analyse van de resultaten op leerling- en 

groepsniveau; 
• Leerkrachten formuleren ambitieuze leerdoelen op leerling- en groepsniveau; 
• Leerkrachten behalen deze leerdoelen door het toepassen van een heldere en 

effectieve didactiek (doelstelling 2) en het afstemmen van instructie en 
verwerking op de onderwijsbehoeften van de leerlingen (doelstelling 3). 

• Op schoolniveau wordt bij alle vakken een score behaald die op of boven het 
gemiddelde van Nederland liggen (afgezet tegen onze leerling populatie). 

 
Activiteitenschema:  

Activiteit Door wie Wanneer ✓  

Bespreken van de analyse met het 

team en evalueren of geformuleerde 
doelen zijn behaald 

IB-er 

Team 

augustus  

Maken van een analyse op leerling- en 
groepsniveau  

Team augustus  

Formuleren van ambitieuze leerdoelen 
op leerling- en groepsniveau 

(groepsplan) 

Team augustus  
 

Groepsbespreking n.a.v. 

groepsplannen 

IB-er oktober  

Maken van een analyse op leerling- en 

groepsniveau op basis van 
methodegebonden toetsuitslagen  

Team november 

(tussenevaluatie 
groepsplan) 

 

Schriftelijk samenvatten van de 

gevoerde gesprekken en 
communiceren naar leerkracht en 

team (in Parnassys) 

IB/ directie november  

Afnemen van toetsen volgens het 

toetsrooster en volgens de gemaakte 
afspraken 

Team januari  

Maken van een analyse op 
schoolniveau 

IB-er/directie februari/ maart  

Versturen van de analyse naar bestuur 
en MR 

Directie februari/ maart  

Bespreken van de analyse met het 
team en evalueren of geformuleerde 

doelen zijn behaald 

IB-er 
Team 

februari  

Maken van een analyse op leerling (zo 

nodig)- en groepsniveau  

Team februari  

Formuleren van ambitieuze leerdoelen 

op leerling- en groepsniveau 

Team februari  



 

Groepsbespreking n.a.v. 
groepsplannen 

IB-er februari  

Maken van een analyse op leerling- en 
groepsniveau op basis van 

methodegebonden toetsuitslagen  

Team april 
(tussenevalutie 

groepsplan) 

 

Groepsbespreking n.a.v. analyse 

(tussenevaluatie groepsplan) 

IB-er april  

Afnemen van toetsen volgens het 

toetsrooster en volgens de gemaakte 
afspraken 

Team juni  

Maken van een analyse op 
schoolniveau 

IB-er juli  

Versturen van de analyse naar bestuur 
en MR 

Directeur juli/augustus  

 

Succescriteria: 
We behalen een (boven-)gemiddelde score op de eindtoets (behorende bij onze 

leerling populatie en de leerresultaten van de in het toetsrooster opgenomen toetsen, 
liggen tenminste op het niveau van onderstaand schema.  

 
Midden schooljaar     Einde schooljaar 

Toets Leerjaar Toets Leerjaar 

TVK 1 (streefscore 51,3) TVK 1 (streefscore 57,1) 

TVK 2 (streefscore 62,8) TVK 2 (streefscore 67,8) 

RVPK 1 (streefscore 65,3) RVPK 1 (streefscore 69,4) 

 2 (streefscore 80,8)  2 (streefscore 87,3) 

DMT 3 (streefscore 23,0) DMT 3 (streefscore 36,1) 

 4 (streefscore 53,5)  4 (streefscore 62,0) 

Woordenschat 3 (streefscore 38.0)  Woordenschat 3 (streefscore 52,5)  

 4 (streefscore 49,0)  4 (streefscore 59,5) 

 5 (streefscore 62,0)  5 (streefscore 67,5) 

 6 (streefscore 72,0)  6 (streefscore 79,5) 

 7 (streefscore 86,0)  7 (streefscore 90,5) 

 8 (streefscore 94,0)   

CITO begrijpend lezen  CITO begrijpend lezen 3.0 3 (streefscore 116,6)  

                              3.0 4 (streefscore 133,4)  4 (streefscore 138,1) 

                               3.0 5 (streefscore 155,5)  5 (streefscore 160,5) 

                               3.0 6 (streefscore 175,0)  6 (streefscore 178,0) 

                               3.0 7 (aanschaffen)  7 (aanschaffen) 

 8 (streefscore 55,3)   

CITO Spelling          3.0 3 (streefscore 145,1) CITO Spelling  3.0 3 (streefscore 197,8) 

                             3.0 4 (streefscore 237,0)                      3.0 4 (streefscore 262,9) 

                             3.0 5 (streefscore 293,5)                      3.0 5 (streefscore311,0) 

                             3.0 6 (streefscore 318,5)                      3.0 6 (streefscore 333,5) 

 7 (aanschaffen)  7 (aanschaffen) 

 8 (streefscore 143,3)   

CITO Rekenen 3 (streefscore 32,1) CITO Rekenen 3 (streefscore 43,2) 

 4 (streefscore 51,6)  4 (streefscore 62,3) 

 5 (streefscore 72,2)  5 (streefscore 79,6) 

 6 (streefscore 85,8)  6 (streefscore 91,7) 

 7 (streefscore 99,6)  7 (streefscore 104,8) 

 8 (streefscore 111,6)   

 

 
 

 
 



 

 
 

Didactisch handelen 
 

o Het team zet het ADIM in als didactisch model van de school. 
o Het activeren van de leerlingen 

o De leerlingen worden optimaal geactiveerd tijdens de instructie, begeleid 
inoefenen en tijdens het zelfstandig werken. 

o De leerlingen kunnen op een adequate en eenduidige manier zelfstandig werken. 
 

 
Achtergrond: 
Binnen de school zijn duidelijke afspraken geformuleerd over het didactisch handelen. 

Coöperatieve werkvormen en handelingen worden systematisch in de groepen 
gehanteerd. Hand in de lucht als stilte teken, bordmannetje, het niet-storenkaartje, 

week- en dagtaken etc. 
 

Activiteitenschema:  

Activiteit Door wie Wanneer ✓  

De leerkrachten passen het ADIM toe 
op de basisvakgebieden 

Team m.i.v. schooljaar  

Trajectbewaking op toepassing van het 
ADIM d.m.v. observaties en 

gesprekken (daarnaast toegespitst op 
onderzoekend en ontdekkend leren) 

Directie oktober  

Schriftelijke samenvatting van de 
gevoerde gesprekken en 

communiceren naar leerkrachten en 
team 

Directie oktober  

De leerkrachten passen het ADIM toe 
op de basisvakgebieden en activeren 

de leerlingen tijdens de lessen 

Team november  

Afspraken zelfstandig werken worden 
in de klas toegepast (doen we alles 

nog zoals afgesproken) 

Team november  

 

Succescriteria: 
Het team zet het Activerende Directe Instructie Model in als didactisch model van de 

school tijdens de basisvakgebieden. Daarnaast wordt bij de wereld-oriënterende 
vakken dit schooljaar ingezet op het onderzoekend leren. 

De leerlingen worden geactiveerd tijdens de instructie, begeleid inoefenen en tijdens 
het zelfstandig werken.  

De leerlingen werken op een eenduidige en adequate manier tijdens het zelfstandig 
werken.  

 
Afstemming 

• Het verbeteren van het leerproces van de kinderen en het verhogen van de 
leerresultaten door het implementeren van het handelingsgericht werken en het 

werken met groepsoverzichten en groepsplannen voor de vier basisvakken. 
o Het opstellen van het toetsrooster, conform de verwachtingen van de 

inspectie. 
o Het per leerling in beeld brengen van de onderwijsbehoeften en de 

onderwijsdoelen hierop aan laten sluiten. 



 

o Het regelmatig, systematisch en tijdig informeren van ouders over de 
ontwikkeling van en zorg rond hun kind, waarbij sprake is van een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid en een open dialoog. 
o Het kind hierbij actief betrekken middels aanwezigheid bij startgesprek 

(vanaf groep 3)/ verwijzingsgesprek (groep 8) 
o Het aanpassen van het zorgplan. 

 
 

Achtergrond: 
Het handelingsgericht werken heeft de laatste jaren aandacht gehad, maar is door 

vele leerkrachtwisselingen nog niet optimaal geïmplementeerd. Groepsplannen 
moeten op de juiste wijze worden ingevoerd in Parnassys.    
 

Activiteitenschema:  

Activiteit Door wie Wanneer ✓  

Aanpassen toetsrooster IB-er september  

Aanpassen zorgplan IB-er september  

Presentatie resultatenanalyse aan het 

team 

IB-er augustus  

Het opstellen van groepsoverzichten 

en groepsplannen van de vier basis-
vakken 

team augustus  

Leerkrachten informeren ouders over 

extra aandacht leerlingen tijdens 10 
minutengesprekken 

team november  

Afnemen van de M toetsen Cito team januari   

Afnemen van de IEP Eindtoets  Leerkracht gr. 8 april  

Het opstellen van groepsoverzichten 

en groepsplannen van de vier basis-
vakken n.a.v. M toetsen en Eindtoets 

team februari  

Leerkrachten informeren ouders over 
extra aandacht leerlingen  

team februari   

Uitvoering geven aan de 
groepsplannen 

team vanaf februari  

Leerkrachten informeren ouders over 
extra aandacht leerlingen tijdens 10 

minutengesprekken.  

team maart  

Trajectbewaking en lesobservaties 

m.b.t. het werken met groepsplannen 

directie april  

Afnemen van de E toetsen Cito team juni  

Evaluaties van groepsplannen team juli   

Overdragen van de leerlingen aan de 
volgende leerkracht a.d.h.v. 

groepsoverzichten en groepsplannen 

team juni + mondeling 
augustus 

 

 
Succescriteria: 

Alle leerkrachten werken met groepsplannen voor de vier basisvakken die helder en 
uitvoerbaar zijn. Deze worden dit schooljaar opgesteld volgens werkwijze Parnassys. 

Een gedegen toets analyse en groepsoverzicht liggen ten grondslag aan een 
uitvoerbaar groepsplan. 

Alle leerkrachten houden zich aan de toetskalender. 



 

 
 

Sociale en fysieke veiligheid 
 

De kinderen vertellen het de leerkracht als ze gepest worden (op basis van 
leerling enquête 2014). 

De leerling tevredenheidspeiling is afgenomen in november 2014. Het gemiddelde cijfer 
was een 8,8. Er kwam één duidelijk aandachtspunt uit de enquête naar voren. De 

kinderen gaven aan dat als ze gepest worden ze dit niet vertellen aan hun leerkracht. 
Vorig schooljaar is de gedragscode voor kinderen, ouders en leerkrachten aangepast en 

is de Veiligheidsmonitor van ITS afgenomen. Deze is ingevuld door kinderen, ouders en 
team. De kinderen geven allemaal aan dat ze zich veilig voelen op school (100%). Toch 
gaf ook hier 10% aan dat ze weleens gepest worden; tegelijkertijd geven zij aan dit 

niet met iemand te bespreken omdat het niet erg genoeg is. 10% is onder de landelijke 
norm; voor ons geldt; elk kind is er één te veel. 

 
Activiteitenschema:  

Activiteit Door wie Wanneer ✓  

Alle groepen praten aan het begin van 

het schooljaar over wat pesten is, 
bespreken de afsprakenkaart (deze is 

samen met de leerlingen opgesteld). 
Nadruk; zeggen dat je gepest wordt is 

geen klikken. 

teamleden Eerste schooldag  

De afsprakenkaart hangt duidelijk 

zichtbaar in de groep 

teamleden Eerste schooldag  

Aanpassen veiligheidsbeleidsplan preventiemede

werker 

oktober  

De oplosbus wordt maandelijks onder 

de aandacht gebracht 

1e keer 

vertrouwensper
soon/ daarna 

leerkrachten 

1e keer in de 

eerste week. 
Daarna 

maandelijks 

 

Tijdens lessen sociaal emotionele 
ontwikkeling wordt bovenstaand punt 

geëvalueerd. 

teamleden maandelijks  

Communicatie m.b.t. sociale 

veiligheid/ gedragscode naar ouders 

directie Nieuwsbrief in 

september en april 

 

 

Succescriteria: 
Alle kinderen kennen de inhoud van de afsprakenkaart (boom hangt in de klas). 

Dit afsprakenkaart hangt zichtbaar in de klas. 
Alle kinderen weten dat zeggen dat je gepest wordt geen klikken is. 

Alle kinderen weten dat je je problemen in de oplosbus kunt stoppen en dat deze 
vertrouwelijk worden behandeld. 

 
 

 


