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Aanleiding 

Voor u ligt het jaarplan van schooljaar 2020-2021. De doelstellingen die in dit jaarplan 

beschreven zijn, zijn grotendeels voortgekomen uit het strategisch meerjarenplan 2019-

2023. Na een tussentijdse evaluatie met het team, de MR en het bestuur is het aantal 

doelen echter teruggebracht en opnieuw geformuleerd. De analyse en de aangepaste doelen 

zijn vervolgens ter instemming voorgelegd aan de MR en ter vaststelling aan het bestuur. 

 

Om deze doelen succesvol te behalen, maken we per schooljaar een SMART opgesteld 

jaarplan.  

1. We maken een jaarplan voor de rest van het schooljaar 2020-2021. Dat is het jaarplan 

dat u nu leest. Hierin zullen we enkele lopende doelen concreter uitwerken en zullen we 

ons voorbereiden op schooljaar 2021-2022.  

2. We maken een jaarplan 2021-2022, waarin we de overige doelen concreet zullen 

uitwerken. 
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Doelstelling en werkwijze van het jaarplan 

Het jaarplan helpt ons de gestelde doelen succesvol te behalen. De onderwerpen waarvoor 

we doelen hebben gesteld zijn: 

 

Doelstelling 1: Kwaliteitszorg 

Doelstelling 2: Jenaplanonderwijs 

Doelstelling 3: Schoolklimaat 

Doelstelling 4: Engels 

Doelstelling 5: Begrijpend lezen  

Doelstelling 6: Didactiek 

 

Daarnaast zijn nog enkele doelen op directieniveau opgesteld, welk zijn opgenomen onder 

doelstelling 1.  

SMART 

Per onderdeel wordt in het jaarplan niet alleen het onderwerp weergegeven, maar ook het 

specifieke doel, de route om het doel te bereiken, het tijdspad waarbinnen het doel bereikt 

zal worden en wie er verantwoordelijk is voor de uitvoering van taken die naar het doel 

zullen leiden. Ten slotte wordt met succescriteria aangegeven hoe uiteindelijk meetbaar is of 

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

 

De doelen worden op deze manier vertaald in een SMART opgesteld uitvoeringsplan.  

SMART staat voor: 

Specifiek 

Meetbaar 

Acceptabel 

Realistisch 

Tijdgebonden 

 

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 jaarplan niet alleen 

een instrument om kwaliteit te verbeteren, maar ook een instrument om kwaliteit te meten.  
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Kwaliteitscyclus 

In het jaarplan 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 komen tot stand door de huidige situatie te 

vergelijken met de geformuleerde missie en visie van de school. Waar dagelijkse praktijk en 

visie op onderwijs nog niet met elkaar in overeenstemming zijn, worden beleidsvoornemens 

geformuleerd. Deze plannen worden in het jaarplan 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 of het managementteam 

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 een tussentijdse evaluatie, of we met onze 

planning nog wel op de goede weg zitten. Wij evalueren de voortgang van het jaarplan aan 

het eind van iedere maand. 

  

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. 

Vastlegging en borging 

Om ervoor te zorgen dat, ook na uitvoering van het jaarplan, de behaalde kwaliteit 

gewaarborgd blijft, zal elke definitief vastgestelde beleidsregel worden vastgelegd in een 

kwaliteitsdocument. Hierin staat, na afloop van het proces, weergegeven welke werkwijzen 

de school volgt om de onderwijskwaliteit te behalen en te behouden.  

 

Ook zullen activiteiten worden gepland die moeten bewaken dat eerder behaalde successen 

behouden blijven voor de school. 
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Betrokkenheid van team en versteviging van de professionele leergemeenschap 

Het is specifiek de bedoeling dat het team in hoge mate (mede) verantwoordelijk wordt voor 

het behalen van de gestelde doelen. Waar mogelijk is daarom per onderdeel een werkgroep 

ingesteld die, onder begeleiding van het MT, ervoor zorg zal dragen dat de gestelde doelen 

binnen de gestelde termijn behaald gaan worden. De werkgroep evalueert maandelijks het 

eigen actieplan en stelt deze indien nodig ook zelf bij. Zij legt deze evaluatie voor aan de 

directeur van de school, waarna deze de evaluatie vaststelt. Besluitvorming vindt in die 

gevallen ook plaats door de bewuste werkgroep. Elk besluit wordt ten slotte door de directie 

bekrachtigd. 

Betrokkenheid van team en ouders 

Ook de ouders zullen, middels de medezeggenschapsraad, betrokken worden. Zij zullen het 

jaarplan beoordelen en zo nodig verbeteringen voordragen. Uiteraard zullen zij steeds goed 

op de hoogte gehouden worden van de stand van zaken tijdens de uitvoering het jaarplan.  

Verantwoording 

Het jaarplan wordt maandelijks schriftelijk geëvalueerd en eventueel bijgesteld. Deze 

evaluatie wordt consequent gedeeld met het team, de MR en met het bestuur.  

 

De doelen van het jaarplan zullen wij opnemen in de schoolgids, zodat ouders op de hoogte 

zijn van de geplande schoolverbeteringen. 

 

In het jaarverslag leggen wij aan het eind van het jaar verantwoording af over het door ons 

gevoerde beleid en de door ons behaalde resultaten. Deze verantwoording wordt jaarlijks 

opgenomen in de schoolgids. 

Monitoring door bestuur en Raad van Toezicht 

Om het bestuur (en in de toekomst de Raad van Toezicht) de kans te geven de voortgang 

van het jaarplan te monitoren, zal de directie maandelijks verslag doen van de tot dan toe 

behaalde resultaten. Ook zal weergegeven worden welke eventuele aanpassingen zijn 

gemaakt in het jaarplan (volgens het pdca-model). 
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Doelstelling 1: Kwaliteitszorg 

• Structureel verbeteren van de kwaliteitszorg en de aansturing daarvan; 

• Terugbrengen van het aantal gestelde doelen en waken voor het tussentijds aanvullen 

van doelen;  

• Implementeren van planmatig werken aan schoolontwikkelingen en borgingstrajecten; 

• Verbeteren van de interne communicatie 

• Verbeteren van de aansturing door het opleiden van het Managementteam; 

• Professionaliseren van de medezeggenschap, door het begeleiden van de MR; 

• Verstevigen van de professionele leergemeenschap; 

• Informeren van ouders over schoolontwikkelingen. 

 

• De gebruikte 3-jarige cyclus WO voorzien van doelen zoals beschreven in het Jenaplan 

doelenboek;  

• Aanschaffen en invoeren van een communicatiesysteem naar de ouders. 

• Verbeteren en verstevigen van de samenwerking tussen de Hoeve en Jabadabadoe (VSO, 

TSO, BSO en kinderopvang) 

 

Activiteitenschema:  

Activiteit Door wie Wanneer X 
Het opstellen van de begroting 2021 Directie 

MR 
December-
Januari 

X 

Terugbrengen van het aantal gestelde doelen en het 
waken voor tussentijds aanvullen van doelen 

Directie 
MT 

Januari e.v. X 

De gebruikte 3-jarige cyclus WO voorzien van doelen 
zoals beschreven in het Jenaplan doelenboek 

MT Februari X 

Opleiden van MT in het geven van leiding aan het 
team vanuit de PLG; inclusief het inhoud geven aan 
vergaderingen.  

Directie 
MT 

Februari e.v. X 

Verbeteren van (werken met) de Hoevehaan als 
intern communicatiemiddel 

Directie 
MT 

Februari X 

Aanschaffen en invoeren van een 
communicatiesysteem naar de ouders  

MT 
Jeanet 
Team 

Februari X 

Geven van een instructie over het 
communicatiesysteem aan het team en het maken 
van afspraken over het gebruik ervan. 

MT 
Jeannet 
Team 

Maart X 

Het communiceren met en regelmatig informeren van 
ouders over ontwikkelingen op groepsniveau middels 
het nieuwe communicatiesysteem 

Team Maart e.v. X 

Het maandelijks infomeren van alle ouders met 
betrekking tot schoolontwikkelingen middels een 
nieuwsbrief 

Directie Maart e.v. i.a. 

Aanpassen van het vergaderschema aan het nieuwe 
jaarplan 

Directie 
MT 

Maart X 
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Het volledig omzetten van het interne ICT-systeem 
naar de cloud (van Klas.nu naar Intune) en het geven 
van uitleg hierover aan het team, waarmee  de 
voorwaarden voor interne en externe communicatie 
verbeterd worden. 

Jeannet 
Team 

Maart X 

Het opstellen van het vakantierooster (inclusief 
studiedagen) 2021-2022 

Directie 
MR 

April X 

Maken van afspraken met Jabadabadoe over het 
verstevigen van de samenwerking 

Directie 
Jabadabadoe 

April X 

Het opstellen van het formatieplan 2021-2022 Directie 
Team 
MR 

April X 

Het meten van de tevredenheid van leerlingen, 
ouders en medewerkers. 
Het meten van de sociale veiligheid bij 
bovenbouwleerlingen. 

MT Mei  

Het opstellen van de schoolgids 2021-2022 Directie 
MR 

Mei x 

Het opstellen van het werkverdelingsbeleid en de 
jaartaken 2021-2022, en het voeren van gesprekken 
hierover met de individuele teamleden 

Directie 
Team 
PMR 

Juli i.a. 

Het maken van een jaarverslag 2020-2021 Directie 
MR 

Juli  

Het opstellen van een SMART geformuleerd jaarplan 
2021-2022 

Directie 
Team 
MR 

Juli  

Het opstellen van een schoolkalender 2021-2022 Directie Juli  
 

Succescriteria: 

Er wordt planmatig gewerkt aan schoolontwikkelingen. Aansturing en communicatie vindt op 

plezierige en heldere wijze plaats vanuit directie en MT. Er is een professionele cultuur van 

gezamenlijk werken en leren. Ouders worden goed geïnformeerd over schoolontwikkelingen 

en geven bij de tevredenheidenquête aan hierover tevreden te zijn. 

 

Evaluatie januari: 

De meerjarenbegroting 2021-2025 is opgesteld en, na een positief advies van de MR,  door 

het bestuur vastgesteld.  

 

Het aantal ontwikkeldoelen uit het oorspronkelijke jaarplan is teruggebracht. Deze doelen 

zijn door het team gekozen en het team heeft hier vervolgens ook unaniem mee ingestemd. 

Na instemming van de MR heeft het bestuur de doelen vastgesteld.  

 

Evaluatie februari: 

De gebruikte WO-cyclus is voorzien van doelen. 
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Met de interne opleiding van het MT is een start gemaakt. We gaan hierbij uit van ‘learning 

on the job’ en gebruiken de dagelijkse praktijk om van te leren. We bespreken wat goed 

gaat en waarom; waar dat mogelijk of nodig is, zoeken we gezamenlijk naar  verbetering. 

Hierbij staan we stil bij juist gebruik van planning and control, communicatie, 

vergadertechnieken etc.  

 

De Hoevehaan is ontdaan van alle roosters en wordt nu wekelijks gebruikt als kanaal voor 

het doen van mededelingen die voor het gehele team zijn bestemd.  

 

Een nieuw communicatiesysteem naar ouders (Parro) is aangeschaft. Aan team en ouders is 

verzocht een account aan te maken. De maand maart zal gebruikt worden om het systeem 

in te richten en er bekend mee te worden. Vanaf april zullen we Parro definitief gaan 

gebruiken als communicatiemiddel.  

 

In overleg met het MT en de MR is het vakantierooster opgesteld en zijn studiedagen 

ingepland.  

 

Ook zijn de vergaderingen ingepland. Omdat we voornemens zijn vooral inhoudelijk te 

vergaderen hebben we het aantal vergaderingen teruggebracht naar één teamvergadering 

en één bouwvergadering per maand. Dit heeft als positief effect dat de leerkrachten meer 

tijd beschikbaar hebben om zich bezig te houden met het primair proces: (het voorbereiden 

van) de lessen aan de eigen groep.  

 

Evaluatie maart: 

De leerkrachten hebben een instructie gehad over Parro en hierbij zijn duidelijke afspraken 

gemaakt. Deze afspraken staan beschreven in het document “5.18 Relatie tussen ouders en 

school”.  

 

De omzetting naar de cloud is afgerond 

 

Zowel met het schrijven van het formatieplan als met de schoolgids is gestart.  

 

Evaluatie april: 

De PMR heeft ingestemd met het formatieplan. Het formatieplan is ter kennisgeving aan het 

team opgenomen op Intranet(Team) 

 

De MR heeft ingestemd met de schoolgids 2021-2022 
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Het concept werkverdelingsbeleid is opgesteld en naar het team gestuurd. Het team kan het 

plan definitief opstellen tijdens de vergadering van 26 mei 

 

Met Jabadabadoe zijn eerste concrete plannen gemaakt om de BSO kwalitatief goed te laten 

plaatsvinden, en daarbij de leerkrachten zo min mogelijk te belasten. Hierbij is ook rekening 

gehouden met de situatie die ontstaat na de zomervakantie, zodat dan niet opnieuw grote 

wijzigingen hoeven plaats te vinden. Hiermee zal verder aan de slag gegaan worden na de 

meivakantie.  

 

Evaluatie mei: 

 

Evaluatie juni: 

 

Eindevaluatie:  
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Doelstelling 2: Jenaplanonderwijs 

• Opleiden van het team tot volwaardige Jenaplanleerkrachten 

• Verbeteren van het spelend leren tijdens instructies en verwerking 

• Verhogen van de zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid van de leerlingen  

• Aanschaffen van nieuw meubilair voor de in aanmerking komende groepen, aansluitend 

bij de gekozen wijze van het bevorderen van zelfstandigheid. 

 

Activiteitenschema Jenaplanopleiding:  

• Opleiden van het team tot volwaardige Jenaplanleerkrachten 

 

Activiteit Door wie Wanneer X 
Inhoudelijk overleg met de betrokken trainers over 
de opleiding op schoolniveau, en over de Post-HBO 
opleiding welke door een gedeelte van het team 
gevolgd wordt 

Directie 
Trainers 

Januari X 

Opnieuw plannen van de inhoud van de 
bijeenkomsten op schoolniveau, aansluitend op de 
gestelde doelen 

Trainers Januari X 

Voortzetting van de Post-HBO opleiding welke door 
een gedeelte van het team gevolgd wordt 

Betrokken 
leerkrachten 

Februari e.v. X 

 

Succescriteria: 

De inhoud van de geplande Jenaplanbijeenkomsten (op schoolniveau) zijn afgestemd op de 

doelen van het jaarplan. De Post-HBO opleiding is vervolgd zoals oorspronkelijk gepland. 

 

Evaluatie januari: 

Het inhoudelijk overleg heeft plaatsgevonden en de inhoud van de bijeenkomsten is hierop 

aangepast. Ook is vast voorzichtig vooruitgekeken naar volgend schooljaar (afstemming). 

 

Eindevaluatie: 

De inhoud van de geplande Jenaplanbijeenkomsten (op schoolniveau) zijn afgestemd op de 

doelen van het jaarplan. De Post-HBO opleiding is vervolgd zoals oorspronkelijk gepland. 
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Activiteitenschema spelend leren onderbouw:  

• Verbeteren van het spelend leren tijdens instructies en verwerking 

 

Werkgroep: Petra en Dicky 

Activiteit Door wie Wanneer X 
Overleg werkgroep met interim-directeur om 
doelstellingen helder te krijgen.  

Werkgroep   16 februari  X  

Doelen van het digikeuzebord aanpassen aan de 
onderbouw.  

Stamgroeplei-
ders OB  

Begin 
februari  

X  

Yvette past de doelen aan in het digikeuzebord met 
uitzondering van spel  

Yvette  17 februari  X   

Afspraken t.a.v. het digikeuzebord kortsluiten en 
vaststellen  

Yvette/Sharon
  

17 februari  X   

Activiteitenschema verder invullen  Petra/Dicky  17 februari  X   
Doelen van de leerlijn spel bekijken en aanpassen  Petra/Dicky  3 maart  X 
Doelen van de leerlijn spel aanpassen in 
het digikeuzebord  

Sharon  17 maart  X   

Afspraken aanpassen in het document       Sharon  17 maart   X  
Invullen van alle doelen van de leerlijnen rekenen 
voor alle kinderen  

Stamgroeplei-
ders OB  

Eind maart    X 

Bouwvergadering: is deze manier van werken 
haalbaar voor iedereen? Hoe staan we ervoor?  

Stamgroeplei-
ders OB  

Bouwvergade-
ring 31 maart  

 X 

Invullen van alle doelen van de leerlijnen taal voor 
alle kinderen  

Stamgroeplei-
ders OB  

Eind april    X 

Invullen voor alle doelen van de leerlijn sociaal 
emotioneel.  

Stamgroeplei-
ders OB  

Eind mei     

Doelen van de leerlijnen kritisch bekijken en 
aanpassen als dat nodig is 

Lisa en Petra 2 juni  

Alle doelen van alle leerlijnen, nu ook spel, voor alle 
kinderen zijn ingevuld, up to date.   

Stamgroeplei-
ders OB  

Eind juni   

 

Succescriteria: 

Aan het einde van dit schooljaar (2020-2021) heeft de onderbouw de doelen van de 

leerlijnen (sociaal emotioneel, spel, motoriek, taal en rekenen) van 

het digikeuzebord ingevuld voor alle kinderen.  

 

Evaluatie maart: 

De doelen van de leerlijn zijn bekeken en aangepast in het digikeuzebord. Het document 

“hoe werken wij met het digikeuzebord” is aangepast en toegevoegd op intranet.  

De leerkrachten hebben de leerlijn rekenen ingevuld. Door het zo specifiek per vakgebied in 

te vullen ervaren de leerkrachten dat ze de leerlijn goed leren kennen en weten hoe het 

systeem daadwerkelijk werkt. Dit wordt als fijn ervaren. 

  

Evaluatie april: 
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De doelen van het digikeuzebord voor de leerlijn taal zijn ingevuld voor de kinderen in de 

groep.  

Door digikeuzebord zijn de doelen aangepast en sommige zijn verwijderd, nadat wij ze 

aangepast hadden. Daardoor lijkt het of er hiaten zijn in de leerlijn. We gaan kritisch 

bekijken of we de doelen van sociaal emotioneel, rekenen, taal, motoriek wederom aan 

zullen passen. 

 

Evaluatie mei: 

 

Evaluatie juni: 

 

Eindevaluatie: 
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Activiteitenschema spelend leren midden- en bovenbouw:  

• Verbeteren van het spelend leren tijdens instructies en verwerking 

 

Werkgroep: Marijke, Jorinde en Rutger 

Activiteit Door wie Wanneer X 
Overleg werkgroep met interim-directeur om 
doelstellingen helder te krijgen.  

Werkgroep en 
interim directeur 

16-02-2021 X 

Uitleggen wat spelend leren is (MB) 
 
Uitleggen wat spelend leren is (BB) 

Rutger/Marijke 
 
Jorinde  

Bouwvergadering 
van 17-03-2021 
Bouwvergadering 
van  

X 

Voorbeeld geven van spelvorm (MB) 
 
Voorbeeld geven van spelvorm (BB) 

Rutger/Marijke 
 
Jorinde 

Bouwvergadering 
van 17-03-2021 
Bouwvergadering 
van 17-03-2021 

X 

Spelvorm uitvoeren tijdens een 
spellingmoment in week 12 

Alle 
stamgroepleiders 
van MB en BB 

Week 12 (van 
22-03-2021 t/m 
26-03-2021) 

X 

Evalueren spelvorm (MB) 
 
Evalueren spelvorm (BB) 

Rutger/Marijke 
 
Jorinde  

Bouwvergadering 
van 31-03-2021 
Groepsbespre-
king van 31-03-
2021 

X 

5 weekse planning maken waarin iedere 
stamgroepleider voor 1 week een spelvorm 
als verwerking van de categorie maakt.  

Rutger/Marijke 
 
Jorinde 

Bouwvergadering 
van 7 april 2021 
Bouwvergadering 
van 7 april 2021 

X 

5 weken uitvoeren van spelling spelvormen Alle 
stamgroepleiders 
van MB en BB 

Weken: 15, 16 , 
17, 20 en 21 

 

Evalueren 5 weekse uitvoering Rutger/Marijke 
 
Jorinde 

Bouwvergadering 
van 9 juni 2021 
Bouwvergadering 
van 16 juni 2021 

 

Opschrijven hoe we dit in schooljaar 2021-
2022 gaan waarborgen.  

Rutger/Marijke 
Jorinde 

Eind juni  

 
Succescriteria: 

In de midden en de bovenbouw wordt tijdens de spellinglessen één keer per week een 

spelvorm aangeboden om de categorie te verwerken.  

 

Evaluatie maart: 

In de midden- en bovenbouwbouwvergadering van 17-3-2021 is er een uitleg gegeven over 

spelend leren en is ter inspiratie een spelvorm uitgelegd. In de bouwen is een start gemaakt 

met het uitvoeren van een spelvorm tijdens een spellingles in de week van 22 maart 2021. 

 

Evaluatie april: 
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MB:  

Er is een vijfweekse planning gedeeld binnen het middenbouwteam. Iedere week wordt er 

een spelvorm uitgevoerd. 

BB: 

Ook de vormen uit de map blijven gebruiken 

Waken voor “het moet, omdat het moet” 

Theaterspellen zijn ook leuk. 

Afwisseling tussen bewegen en creatief 

Enthousiast  

Het is vol in de zaal en daardoor druk 

Het vraagt wel veel begeleiding voor de leerkracht.  

Wat is het idee erachter à verrassing  

Vooral kijken wat past er bij het doel. 

Buitenlesdag staan ook veel spellingspellen op. 

 

Evaluatie mei: 

 

Evaluatie juni: 

 

Eindevaluatie: 

 

 
  



 

Jaarplan 2020-2021 
16 

Activiteitenschema zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid van de leerlingen:  

• Verhogen van de zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid van de leerlingen  

• Aanschaffen van nieuw meubilair voor de in aanmerking komende groepen, aansluitend 

bij de gekozen wijze van het bevorderen van zelfstandigheid. 

 

Werkgroep: Anne-Marie, Rutger, Sharon, Wendy 

Activiteit Door wie Wanneer X 
Invullen van het activiteitenschema MT en Wendy Februari 2021 X 
Ophalen van gesprek: afstemmen binnen de bouw op 
het gebied van zelfstandigheid + wat willen wij 
schoolbreed doortrekken?.  
Document: “vraag het de kinderen” inspireren 

MT 
Bouwen 

Maart 2021 X 

Groepsobservaties; zelfstandigheid  Trainer Sigrid 
en teamleider 

10 maart 
2021 

X 

Groepsobservaties; zelfstandigheid  
Gesprek MT + Wendy over opleiding  

Trainer Ingrid  
Teamleider + 
Wendy  

16 maart 
2021 

X 

Samenvoegen van afstemming bouwen + ophalen 
struikelblokken 

MT + Wendy  Maart 2021 X 

Bouwvergadering: meubels; wat willen wij?  MT – Bouwen Maart 2021 X 
Studiedag: 

- Discussie over “struikelblokken”.  
  

Trainers 
Team 

24 maart 
2021  

X 

De leerkracht past het geleerde toe in de praktijk Team Na 24 maart 
2021 

i.a. 

Meubels bestellen voor bouwen MT April 2021 i.a. 
Handleiding aanpassen/schrijven: zelfstandigheid 
(Vraag het de kinderen) 

MT + Wendy April 2021 i.a. 

Inspireren van het team met de handleiding 
“zelfstandigheid” (vraag het de kinderen).  

MT 
Team  

Mei 2021  

Observeren van zelfstandigheid in de groepen Teamleiders Juni 2021   
Studiedag: 

- Achter het gedrag van kinderen kijken. 
- Opstarten gouden weken (na de 

zomervakantie) in het verlengde van wat we 
hebben vastgelegd in de handleiding.  

Trainers 
Team  

23 juni 2021  

 

Succescriteria: 

In de groepen zie je structureel een hoge mate van zelfstandigheid bij kinderen en 

leerkracht, op organisatorisch vlak. 

Het team heeft een eenduidige (pedagogische) basishouding om de zelfstandigheid bij 

kinderen te stimuleren. Er is een zichtbare doorgaande lijn, gericht op een basisstructuur 

door de hele school voor bevordering van de zelfstandigheid.  

 

Evaluatie februari: 

Het activiteitenschema is ingevuld. 
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Evaluatie maart: 

De bouwen hebben gesproken over de zelfstandigheid van de bouw en wat zij graag willen 

zien als doorgaande lijn in de school. Het MT heeft deze punten naast elkaar gelegd en 

hierbij opgemerkt dat er geen struikelblokken zijn, maar vooral veel overeenkomsten. Een 

aantal overeenkomsten hebben nog extra aandacht nodig om dit goed uit te zetten. Dit is 

gedaan op de studiedag van 24 maart.  

 

De bouwen hebben gesproken over de aanschaf van nieuw meubilair. Iedere bouw heeft zijn 

wensen uitgesproken. Het MT maakt hiervan een bestellijst. Heutink maakt een offerte.   

 

Evaluatie april: 

Leerkrachten implementeren blokje, handje, weekplanning en experts in de stamgroepen. 

Meubels zijn uitgekozen, offerte wordt gemaakt. 

MT heeft document zelfstandigheid in concept klaar. 

 

Evaluatie mei: 

 

Evaluatie juni: 

 

Eindevaluatie: 
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Doelstelling 3: Schoolklimaat 

• Verbeteren van een veilig prettig pedagogisch klimaat, zowel onder lestijd als tijdens het 

overblijven, door voortzetting van de opleiding tot implementatie van de kanjertraining.  

 

Activiteitenschema:  

Werkgroep: Anne-Marie, Mirjam, Gaby, Sharon, Bernadette 

Activiteit Door wie Wanneer X 
Invullen van het activiteitenschema.  werkgroep Februari 2021 X 
Het leerlingvolgsysteem SEO wordt opengezet in 
Kanvas en alle middenbouw- en bovenbouwgroepen 
worden aangemaakt. 

Jeannet Maart 2021 X 

Werkwijze en afspraken rondom Kanjertraining 
worden geëvalueerd en beschreven per bouw 

Werkgroep + 
bouw  

Maart 2021 X 

We werken zoals is afgesproken in de vergadering Teamleden Maart 2021 X 
Protocol sociale veiligheid (samen spelen) wordt 
aangevuld met de werkwijze en afspraken van de 
Kanjertraining. 

Werkgroep April 2021 X 

Het MT krijgt instructie over het invullen van het 
leerlingvolgsysteem SEO (Kanvas) 

Sharon aan 
MT 

April 2021  

Uitzetten sociale-veiligheid-enquête Jeannet April 2021 X 
De sociale-veiligheid-enquête wordt afgenomen in de 
groepen 6 t/m 8. 

Leerkrachten 
bovenbouw 

Week 21 
Mei 2021 

 

Werkwijze en afspraken rondom Kanjertraining 
worden geëvalueerd 

Werkgroep Juni 2021  

Aanpassen veiligheidsplan naar aanleiding van de 
bevindingen 

Werkgroep Juni 2021  

Leerkrachten krijgen instructie over het invullen van 
het leerlingvolgsysteem SEO (Kanvas). 

MT Juni 2021  

De meetmomenten  voor het leerlingvolgsyteem 
worden in het toetskalender meegenomen, zodat de 
leerkrachten weten wanneer de lijsten ingevuld 
moeten worden.  

MT Juni 2021  

Plannen van cursus Kanjertraining 
TSO wordt meegenomen in het plannen van de 
cursus (Wendy)  

MT met 
teamleden 

Juni 2021  

Evalueren sociale-veiligheid-enquête en 
terugkoppelen aan team en externe.  

Werkgroep Juni 2021  

 

Succescriteria: 

Er is een nieuw leerlingvolgsysteem voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen 

(groep 3 t/m 8) ingericht en de leerkrachten hebben instructie gehad, zodat zij het kunnen 

gebruiken in het nieuwe schooljaar (2021-2022).  

De sociale-veiligheid-enquête van DUO wordt in week 21 afgenomen en behaald een score 

conform de Benchmark.  
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In de groepen en tijdens de TSO zie je dat er structureel wordt gewerkt aan de hand van de 

methode “Kanjertraining”. Het team heeft een eenduidige (pedagogische) basishouding op 

het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen, die aansluit bij de 

methode “Kanjertraining”. Per bouw plannen 1 á 2 mensen de cursus, zodat die gevolgd 

wordt in het schooljaar 2021-2022.  

 

Evaluatie februari: 

Het activiteitenschema is ingevuld. 

 

Evaluatie maart: 

De kanjertraining is in iedere bouw geëvalueerd en er is beschreven hoe de bouw werkt met 

de Kanjertraining. De bouw werkt nu op deze manier. Voor de middenbouw en bovenbouw is 

het leerlingvolgsysteem opengezet, zodat deze ingevuld kan worden.  

 

Evaluatie april: 

Het protocol “samen spelen” is aangepast. De werkwijze van de Kanjertraining wordt hierin 

beschreven. De sociale-veiligheid enquête is uitgezet, zodat deze in de maand Mei 

afgenomen kan worden. Het MT heeft instructie gekregen over de SEO-invullijsten, zodat dit 

overgedragen kan worden naar de middenbouw en bovenbouw.  

 

Evaluatie mei: 

 

Evaluatie juni: 

 

Eindevaluatie: 
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Doelstelling 4: Engels 

• Aanschaffen van nieuwe methode Engels voor de groepen 6 t/m 8, die vanaf volgend 

schooljaar (2021/2022) in gebruik zal worden genomen. 

 

Achtergrond: 

Engels is een verplicht vak voor de bovenbouw van een bassischool. In de maatschappij is 

het Engelse taalgebruik steeds meer een eis geworden en daarnaast ligt het niveau op de 

middelbare scholen ook hoger. Daarnaast moet er een nieuwe methode komen, omdat de 

oude methode niet meer geleverd wordt.  

 

Activiteitenschema:  

Werkgroep: Yannick, Femke, Jorinde, Gaby, Lisa 

Activiteit Door wie Wanneer X 
Visie uitwerken en op papier zetten Yannick en 

Femke 
Voor 15 jan 
2021 

X 

Uitzoeken welke methodes er zijn Lisa Voor 15 jan X 
Uitzoeken welke methodes aan onze criteria voldoen Jorinde en 

Yannick 
4 feb x 

Zichtzendingen aanvragen voor OB, MB en BB Jorinde en 
Yannick 

12 feb X 

Schema maken voor het uitproberen van de 
methodes 

Jorinde  25 februari i.a. 

Take it easy uitproberen in Tijgers en Uilen   8 maart – 19 
maart 

i.a. 

Join in uitproberen in Tijgers en Uilen  22 maart – 2 
april 

i.a. 

Sterk Engels uitproberen in Tijgers en Uilen  5 april – 16 
april 

i.a. 

Jorinde en Femke houden BB op de hoogte van 
ontwikkelingen rondom nieuwe methode + ruimte 
voor vragen vanuit BB 

Femke en 
Jorinde 

Feb, maart, 
april 

 

Zichtzendingen OB en MB analyseren  Lisa en 
Yannick 

Feb, maart, 
april 

X 

Uitgeprobeerde methodes evalueren en hieruit één 
methode kiezen 

Femke, 
Jorinde, 
Yannick en 
Lisa 

mei  

Definitieve keuze maken en bekendmaken  Femke, 
Jorinde, 
Yannick en 
Lisa 

Eind mei  

 

 
Succescriteria: 
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Er is met draagvlak van het bovenbouwteam, een methode Engels aangeschaft, die vanaf 

schooljaar 2021-2022 geïmplementeerd kan worden. Deze methode  is zo uitgekozen dat 

deze later eventueel uitgebreid kan worden naar de andere bouwen. Er is in het jaarplan 

2021-2022 een implementatieplan opgesteld dat ervoor zorgt dat de methode vanaf 

september 2021 eenduidig in gebruik genomen gaat worden. 

 

Evaluatie januari: 

Visie staat op papier. Bij het uitzoeken van welke methodes er zijn is eigenlijk al gelijk 

gekeken naar of het wat voor onze school zou kunnen zijn. Hieruit zijn 3 methodes gekomen 

die we nog even kritisch bekijken.  

 

Evaluatie februari: 

De gekozen methodes zijn kritisch bekeken. Daarvan vallen er twee binnen onze criteria. Dit 

zijn Take it Easy en Join in. Daarnaast kwamen we nog een andere methode (Sterk Engels) 

tegen die ons aansprak. Deze methode hebben we toegevoegd aan de lijst van methodes die 

de Tijgers en Uilen gaan uitproberen. Van Take it Easy was al een zichtzending aanwezig. 

Voor de methodes Join in en Sterk Engels zijn de zichtzendingen aangevraagd. 

Verder is er een actiepunt toegevoegd, omdat Jorinde een schema gaat maken voor de 

Tijgers en de Uilen om deze methodes uit te proberen. Per twee weken gaan we de methode 

geven aan de kinderen zoals we Engels normaal gesproken ook geven.  

 

Evaluatie maart: 

Join in en Take it Easy zijn door Yannick en Lisa bekeken of ze geschikt zijn voor de 

onderbouw. De methodes zien er allebei aantrekkelijk uit en zijn geschikt voor de onder- en 

middenbouw. Ook sluiten ze allebei aan bij de criteria die de werkgroep heeft opgesteld.  

 

Evaluatie april: 

De methodes worden op dit moment uitgeprobeerd in de groepen.  

 

Evaluatie mei: 

 

Evaluatie juni: 

 

Eindevaluatie: 
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Doelstelling 5: Begrijpend lezen 

• Aanschaffen van nieuwe methode Begrijpend lezen voor de groepen 4 t/m 8, die vanaf 

volgend schooljaar (2021/2022) in gebruik zal worden genomen. 

 

Activiteitenschema:  

Werkgroep: Wendy, Jolien, Diane, Inge 

Activiteit Door wie Wanneer X 
Uitzoeken welke methodes er zijn.  Wendy  Februari  x  
Visie uitwerken en op papier zetten  
Lijst met criteria maken waar onze nieuwe methode 
aan moet voldoen.  

Inge, Jolien en 
Diane  

10 maart  X 

Uitzoeken welke methodes aan onze criteria voldoen  Diane, Inge, 
Jolien en 
Wendy  

Eind maart   X 

Terugkoppelen naar het team om draagvlak te 
creëren.  

Inge, Jolien en 
Diane  

21 april   X 

Uitproberen van methodes in Vossen en Bevers 
(evt Lieveheersbeestjes)  

Diane en Inge 
(evt Jolien)  

Eind april   * 

Op de hoogte houden van ontwikkelingen  Diane, Inge, 
Jolien en 
Wendy 

Maart-april-
mei  

X  

Analyseren van de uitgeprobeerde methodes  Diane, Inge, 
Jolien en 
Wendy 

Eind mei   * 

Definitieve keuze maken en bekend maken aan team  Diane, Inge, 
Jolien en 
Wendy 

Eind 
mei/begin 
juni  

  

    
 

Succescriteria: 

Er is met draagvlak van het midden- en bovenbouwteam, een methode Begrijpend lezen 

aangeschaft, die vanaf schooljaar 2021-2022 geïmplementeerd kan worden. Er is in het 

jaarplan 2021-2022 een implementatieplan opgesteld dat ervoor zorgt dat de methode vanaf 

september 2021 eenduidig in gebruik genomen gaat worden. 

 

Evaluatie februari: 

Er zijn vier zichtzendingen aangevraagd en één methodiek is al op school aanwezig om te 

kunnen worden bekeken 

 

Evaluatie maart: De midden- en bovenbouwteams hebben hun visie op begrijpend lezen 

gegeven en hebben aangegeven wat ze de van de huidige methode vinden. Daarnaast 

hebben zij aangegeven meer voordelen te zien in het werken in de stamgroep dan in de 

jaargroep. We hebben een lijst van criteria opgesteld en aan de hand van deze punten de 
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methodes en methodiek bekeken. Belangrijk punt hierin is dat het team gezamenlijk een 

besluit moet nemen voor het werken in de stamgroep. Dat wordt op de teamvergadering 

van 21 april gevraagd. Daarnaast is er aangegeven dat er voor leerjaar 4 een methode voor 

voortgezet technisch lezen wordt gemist. Er zijn drie scenario's die we moeten gaan 

onderzoeken: 

1) Close Reading zou het beste passen bij onze visie. Hiervoor is echter een opleiding van 6 

bijeenkomsten nodig. Dit is voor nu te veel gevraagd. Close Reading zou wel op langere 

termijn ingevoerd kunnen worden, als het team dit wil; dan kijken we voor een paar jaar 

naar een goed alternatief. Vragen op teamvergadering van 21 april. 

2) Nieuwsbegrip Zilver (of Goud) kan in de stamgroep worden gegeven en is per jaar aan te 

schaffen; goed alternatief voor korte of langere termijn. 

3) Estafette is een methode voor begrijpend lezen en voortgezet technisch lezen. Werkt op 

de manier die Close Reading ook doet. Past minder goed bij de visie omdat de lessen al 

vaststaan, maar heeft wél voortgezet technisch lezen. Eventueel alleen voor leerjaar 4. 

 

Evaluatie april:  

Op de teamvergadering van 21 april heeft het team besloten om in de stamgroepen te 

blijven werken. Dat heeft gevolgen voor de keuze die we maken voor een methode; 

Estafette valt hierdoor af omdat dit moeilijk te combineren is in de stamgroep. In diezelfde 

vergadering hebben we het team twee keuzemogelijkheden gegeven; kiezen we een 

methode voor korte termijn en gaan we bij het volgend strategisch meerjarenplan ons 

richten op Close Reading met bijbehorende training, of kiezen we nu een methode voor 

lange termijn. Het team heeft gekozen voor korte termijn; dat betekent dat Nieuwsbegrip 

wordt aangeschaft voor groep 4 t/m 8. In de middenbouw wordt voor jaargroep 4 voor het 

eerste half jaar dat er geen begrijpend lezen is, gekeken wat zij kunnen doen op het gebied 

van voortgezet technisch lezen. 

Er moet nog wel een verantwoording geschreven worden naar het team, zodat men inzicht 

krijgt in de keuze die deze werkgroep (in samenspraak met het team) heeft gemaakt. 

 

*Er hoeven hierdoor geen verschillende methodes te worden uitgeprobeerd in de 

stamgroepen.  

 

Evaluatie mei: 

 

Evaluatie juni: 

 

Eindevaluatie: 
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Doelstelling 6: Didactiek 

• In kaart brengen van de didactische vaardigheden van leerkrachten, waaronder het 

stellen van lesdoelen, het differentiëren tijdens de les en het activeren van leerlingen 

 

Activiteitenschema:  

Activiteit Door wie Wanneer X 
Uitleg geven aan het MT + Wendy hoe didactiek bij 
een les geobserveerd kan worden 

Directie 
MT + Wendy 

Maart X 

Inplannen en uitvoeren van lesobservaties bij alle 
leerkrachten 

Directie 
MT + Wendy 
Team 

Maart-april X 

Opstellen van een analyse mbt de kwaliteit van de 
didactiek op schoolniveau 

Directie 
MT + Wendy 

April X 

Delen van de analyse met team en MR en besluiten of 
didactiek een ontwikkeldoel zal zijn voor schooljaar 
2021-2022 (dit afhankelijk van de geobserveerde 
kwaliteit) 

Directie 
Team 
MR 

Mei X 

 

Succescriteria: 

De kwaliteit van de didactische vaardigheden is, op schoolniveau, in kaart gebracht. Indien 

nodig is het verbeteren van didactische kwaliteiten opgenomen als ontwikkeldoel in het 

jaarplan 2021-2022. 

 

Evaluatie maart: 

Er is een uitleg geweest aan alle betrokken observatoren. Ook hebben alle lesobservaties 

plaatsgevonden. De bevindingen zullen worden, op schoolniveau, uitgewerkt en vervolgens 

gepresenteerd aan team en MR.  

 

Evaluatie april: 

De analyse is gemaakt en gedeeld met het team en MR. Uit de analyse is gekomen dat 

didactiek inderdaad nog onze aandacht nodig heeft. Het zal daarom een doel worden op het 

jaarplan 2021-2022 

 

Eindevaluatie: 

De kwaliteit van de didactische vaardigheden is, op schoolniveau, in kaart gebracht. Het 

verbeteren van didactische kwaliteiten opgenomen is als ontwikkeldoel in het jaarplan 2021-

2022. 
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