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Aanleiding 

Voor u ligt het jaarplan van schooljaar 2022-2023 van Jenaplanbasisschool De Hoeve. 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. 

 

 

 

Hoevelaken, 4 juli 2022 

 

 

Peter Möhlmann 

Interim directeur bestuurder 

Stichting Onderwijsgemeenschap De Hoeve 
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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: Didactiek 

Doelstelling 3: Afstemming en opbrengstgericht werken 

Doelstelling 4: Engels 

Doelstelling 5: Begrijpend lezen / Technisch lezen 

Doelstelling 6: Rekenen 

Doelstelling 7: Wereldoriëntatie 

Doelstelling 8: Schrijfonderwijs 

Doelstelling 9: Bewegingsonderwijs 

Doelstelling 10: Spelling 

Doelstelling 11: Leerlingvolgsysteem ParnasSys 

Doelstelling 12: Schoolklimaat  / Sociale veiligheid en zelfstandigheid 

 

Daarnaast zijn nog enkele doelen op managementniveau 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 
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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.  

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

behouden blijven voor de school. 

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-bestuurder 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 de Raad van Toezicht 

Om 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 

Activiteitenschema:  

Activiteit Door wie Wanneer X 
Het planmatig begeleiden van startende leerkrachten MT 

Startende 
leerkrachten 

Augustus e.v.  

Opstellen van het jaarplan op basis van de vorig jaar 
vastgestelde doelen 

MT 
Team 

September X 

In het kader van de Wet Bestuur en Toezicht 
rechtspersonen (WBTR); Agenderen check WBTR 
voor RvT vergadering. 

Bestuur 
Jeannet 

September  

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

Betrokken 
leerkrachten 

September 
e.v. 

 

Het opstellen van de begroting 2023 Directie 
MR 

Oktober-
Januari 

 

Het opstellen van het vakantierooster (inclusief 
studiedagen) 2023-2024 

Directie 
MR 

April  

Het opstellen van het formatieplan 2023-2024 Directie 
Team 
MR 

April  

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

MT Eind 
maart/april 

 

Het opstellen van (verbeter) doelen voor de komende 
schooljaren, op basis van het meerjaren strategisch 
beleidsplan 

Directie 
Team 
MR 

Mei  

Het opstellen van de schoolgids 2023-2024 Directie 
MR 

Mei  

Het opstellen van het werkverdelingsbeleid en de 
jaartaken 2023-2024, en het voeren van gesprekken 
hierover met de individuele teamleden 

Directie 
Team 
PMR 

Juni  

Het maken van een jaarverslag 2022-2023 Directie 
MR 

Juni  

Het opstellen van een schoolkalender 2023-2024 Directie/ MT 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.  

 

Evaluatie: 
 
 
 



 

Jenaplanbasisschool De Hoeve - Jaarplan 2022-2023 
8 

Doelstelling 2: Didactiek Jenaplanonderwijs 

Verbeteren van de didactische vaardigheden van leerkrachten: 

Midden- en bovenbouw 
- Inhoud versus vorm. 

- Kennis van ontwikkelingslijnen en didactiek: kennismaking met onderliggende modellen rekenen met wat 

dit vraagt bij de voorbereiding van het leergesprek. 

- Nieuwsgierig zijn: gebruik en inzet van gedachtenposters. 

- Kinderen leren goede vragen stellen. 

- Werken als proces: Ga het gesprek aan en vraag het de kinderen. 

- Uitgaan van verschillen bij kinderen.  

Onderbouw 
Binnen de onderbouw zullen we aan de slag gaan met de 10 ankers voor kindgericht werken en het beredeneerd 

aanbod met daarbij inhoudelijke interventies. HetKan! biedt dit traject aan en begeleid de leerkrachten hierbij.  
Schoolbrede doelen: 

- Kennis van ontwikkelingslijnen en didactiek: Dieper op de verschillende ontwikkelingsgebieden in gaan en 

de basisaanpak uitwerken binnen een onderwijsplan. 

- Instructiemodellen passend inzetten: Naast het EDI zijn er nog hele mooie andere instructiemodellen die je 

op verschillende momenten bij verschillende kinderen in verschillende situaties zou kunnen inzetten. 

- Leren van en met elkaar. 

- Uitgaan van verschillen: Verdieping nodig: Onderwijsplannen waarbij je uitgaat van verschillen, wat 

betekent dit voor je roosterspanning, je dagelijkse leergesprekken en de weekplanners van de kinderen? 

- Hoe daag je kinderen uit? 

- Hoe zet je evalueren optimaal in? (Als motor van het leven) 

- Alle leerkrachten worden 10 keer per jaar bezocht (groepsbezoek) door MT. 

 

Werkgroep: MT 

Activiteitenschema:  

Activiteit Door wie Wanneer X 
Studiedag 1: Jenaplanonderwijs 
 

Team 
Schoolbegeleiders 

Maandag 26 
september 
2022 

 

Lesobservaties Team 
Schoolbegeleider 

n.t.b.   

Collegiale consultaties: leraren observeren elkaars 
didactische vaardigheden 

Team September - 
oktober 

 

Jenaplanopleiding en begeleidingsgesprekken Opleidings-
groep 

Woensdag 2 
november 
2022 (14.30u-
17.30u) 

 

Studiedag 2: Team 
Schoolbegeleiders 

Donderdag 24 
november 
2022 
(ochtend) 

 

Lesobservaties Team 
MT 

November/ 
december 
2022 
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Lesobservaties Team 
Schoolbegeleiders 

November/ 
december 
2022 

 

Collegiale consultaties: leraren observeren elkaars 
didactische vaardigheden 

Team November- 
december 

 

Jenaplanopleiding en begeleidingsgesprekken Opleidings-
groep 

Donderdag 2 
februari 2023 
(14.30u-
17.30u) 

 

Studiedag 3: Team 
Schoolbegeleiders 

Dinsdag 7 
februari 2023 
(middag) 

 

Lesobservaties Team 
Schoolbegeleider 

Februari / 
maart 2023 

 

Lesobservaties Team 
MT 

Februari / 
maart 2023 

 

Studiedag 4: Team 
Schoolbegeleiders 

Donderdag 6 
april 2023 
(ochtend) 

 

Jenaplanopleiding  Opleidings-
groep 

Donderdag 6 
april 2023 
(middag) 

 

Lesobservaties Team 
Schoolbegeleiders 

April / mei 
2023 

 

Lesobservaties Team 
MT 

April / mei 
2023 
 

 

Collegiale consultaties: leraren observeren elkaars 
didactische vaardigheden 

Team April / mei 
2023 
 

 

Afstudeergesprekken Opleidings-
groep 

15 en 16 mei 
2023 

 

Afstudeerprestentaties Opleidings-
groep 
 

Donderdag 8 
juni 2023 
(15.00u - 
20.00u) 

 

Lesobservaties Team 
MT 

Juni en juli  

 
Begeleidingsgesprekken 2 uur per deelnemer 
opleidingsgroep  

Opleidings-
groep 
 

Nog inplannen  

 

Succescriteria: 

• Leerkrachten van de onderbouw passen dagelijks waarneembaar de 10 ankers voor 

kindgericht werken toe en verzorgen zo per kind het beredeneerde aanbod. 
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• Leerkrachten van de midden- en bovenbouw passen dagelijks waarneembaar en op 

éénduidige wijze het directe instructiemodel toe bij de vak- en deelgebieden van taal 

en rekenen. Hierbij worden leerlingen geactiveerd middels controle van begrip.   

• Leerkrachten in de opleidingsgroep behalen hun certificaat ‘Jenaplanonderwijs' en 

kunnen op basis hiervan hun onderwijs vormgeven. 

 

Evaluatie: 
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Doelstelling 3: Afstemming en opbrengstgericht werken 

• Verbeteren van de afstemming van het onderwijs op de onderwijsbehoeften; 

• Vaststellen van passende streefresultaten voor alle basisvakken;  

• Verhogen van de leerresultaten van de vakgebieden spelling en rekenen tot het 

vastgestelde streefdoel. 

 

Werkgroep: MT 

Activiteitenschema:  

Activiteit Door wie Wanneer X 
Opstellen van groepsoverzichten. 
Het maken van analyses bij risico-leerlingen. 

Team September  

Opstellen van een resultatenanalyse. 
Vaststellen van passende streefdoelen voor alle 
basisvakken. 

MT September  

Bespreken groepsoverzichten in de bouw, werkwijze 
en inhoud, terugkoppeling in het MT 

Bouwteam Oktober  

Opstellen van een roosterplanning op basis van de 
gemaakte groepsoverzichten 

Team Oktober e.v.  

Afnemen, registreren en analyseren van de 
methodegebonden toetsen, zoals de methode 
aangeeft 

Team Oktober e.v.  

Continu doorplannen en uitvoering geven aan de 
roosterplanning 

Team Oktober e.v.  

Afnemen van Cito-toetsen volgens het toetsrooster Team Februari  
Opstellen van groepsoverzichten. 
Het maken van analyses bij risico-leerlingen. 

Team Februari  

Bespreken groepsoverzichten in de bouw, werkwijze, 
inhoud en opbrengsten, terugkoppeling in het MT 

Bouwteam Februari, 
Week 8 

 

Opstellen van een roosterplanning op basis van de 
gemaakte groepsoverzichten 

Team Februari e.v.  

Afnemen, registreren en analyseren van de 
methodegebonden toetsen, zoals de methode 
aangeeft 

Team Februari e.v.  

Continu doorplannen en uitvoering geven aan de 
roosterplanning 

Team Februari e.v.  

Afnemen van Cito-toetsen volgens het toetsrooster Team Juni  

Evalueren groepsoverzichten, opbrengsten en 
werkwijze per stamgroep, bouw en schoolniveau. Zijn 
streefdoelen behaald? 

Bouwteam en 
Team 

Juni  

 

Succescriteria: 

• De leerinhouden worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van de individuele 

leerlingen;  

• De passende leerinhouden worden effectief ingepland en uitgevoerd in de dagelijkse 

lespraktijk; 
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• Bij alle deelgebieden van de vakken taal en rekenen worden op schoolniveau 

vastgestelde streefdoelen behaald. 

 

Evaluatie: 
 
 
 
  



 

Jenaplanbasisschool De Hoeve - Jaarplan 2022-2023 
13 

Doelstelling 4: Engels 

• Eenduidig borgen van de nieuwe methode Engels in de groepen 6 t/m 8.  

• Onderzoeken mogelijkheden om Engels voor te bereiden in de middenbouw. 

 

Werkgroep: MT / BB / MB 

 

Achtergrond:  

In september 2021 is de bovenbouw gestart met de nieuwe methode Join in. Om te zorgen 

dat de methode juist geïmplementeerd is zijn er evaluatiemomenten ingepland om afspraken 

te borgen. Daarnaast willen we in het schooljaar 2022-2023 onderzoeken hoe we de 

kinderen in de middenbouw al kunnen voorbereiden op Engels in de bovenbouw. 

 

Activiteitenschema:  

Activiteit Door wie Wanneer x 
Evalueren werkwijze / inzet methode Engels BB op 

vergadering 
November  

Onderzoeken mogelijkheden voorbereiden Engels 
in de middenbouw 

MB op 
vergadering 

November  

Opzetten werkwijze voorbereiden Engels in de 
middenbouw 

MB op 
vergadering 

Januari  

Evalueren werkwijze / inzet methode Engels BB op 
vergadering 

maart  

Concrete afspraken vaststellen omtrent 
voorbereiding Engels in de middenbouw 

MB op 
vergadering 

Maart  

Afspraken maken over komend schooljaar Lisa, Femke en 
Jorinde 

Juni/juli   

 

Succescriteria: 

• Met draagvlak van het team is in schooljaar 2021-2022 de nieuwe Engelse methode 

in de bovenbouw geïmplementeerd.  

• De manier van werken is geëvalueerd en vastgesteld in de bovenbouwgroepen.  

• De tussen- en einddoelen van de jaargroepen zijn in kaart gebracht en zijn na iedere 

unit geëvalueerd.  

 

Evaluatie: 
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Doelstelling 5: Begrijpend lezen / Technisch lezen 

• Eenduidig kiezen van de nieuwe methode Begrijpend- en Technisch lezen 

 

Werkgroep: Amber, Jorinde, Milena, Wendy 

 

Activiteitenschema:  

Activiteit Door wie Wanneer X 
Visie uitwerken en op papier zetten voor zowel 
Begrijpend- als Technisch lezen 

Werkgroep September  

Uitzoeken welke methodes er zijn Werkgroep Oktober  
Uitzoeken welke methodes aan onze criteria voldoen Werkgroep Oktober  
Zichtzendingen aanvragen voor MB en BB  Werkgroep December  
Zichtzendingen bekijken en analyseren. Keuze maken 
welke methode(s) we gaan uitproberen. 

Werkgroep Januari  

Schema maken voor het uitproberen van de 
methodes 

Werkgroep Januari  

De methodes uitproberen in stamgroep OB, MB, BB Team Vanaf februari  
Werkgroep houden team op de hoogte van 
ontwikkelingen rondom nieuwe methode + ruimte 
voor vragen vanuit de stamgroepen 

Werkgroep 
Team 

Maart-april  

Uitgeprobeerde methodes evalueren en hieruit één 
methode kiezen.  
Definitieve keuze maken en bekendmaken  

Team Voor 
meivakantie 

 

Bestellen van methode Werkgroep Mei  
Afspraken maken over de implementatie en 
werkwijze in het nieuwe jaar 

Team Juni  

 

Succescriteria: 

• In het schooljaar 2021-2022 is gewerkt met een tijdelijke methode voor Begrijpend 

lezen. Er is draagvlak voor het aanschaffen van een nieuwe methode die vanaf 

schooljaar 2023-2024 geïmplementeerd wordt.  

• De opbrengsten van Technisch lezen stagneren. Hierdoor is het team van mening dat in 

beeld moet worden gebracht welke methodes op de markt zijn en aansluit bij de 

werkwijze / visie van de school. Deze methode zal, nadat een keuze is gemaakt, z.s.m. 

worden geïmplementeerd.  

• Er is veel draagvlak vanuit de midden- en bovenbouw om het leesplezier bij de kinderen 

te vergroten.   

 

Evaluatie: 
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Doelstelling 6: Rekenen 

• Het implementeren van een nieuwe rekenmethode 

 

Werkgroep: Yvette, Gaby, Fleur en Wendy 

 

Activiteitenschema:  

Activiteit Door wie Wanneer X 
Opstellen van een stappenplan voor de gewenste 
werkwijze 

Werkgroep September  

Training voor MB/BB van Pluspunt 4 MB/BB September  
Lesobservaties inplannen/collegiale consultatie in 
stamgroep en bouw doorbroken (bedoeld wordt: de 
al afgesproken collegiale consultatie die zich nu dus 
richt op begrijpend lezen) 

In de bouw November/ 
december 

 

Evalueren en reflecteren op observaties In de bouw Januari  
Bijstellen van werkwijze en uitvoeren gewenste 
werkwijze 

Werkgroep Februari  

Lesobservaties inplannen/collegiale consultatie In de bouw Maart/april  
Evalueren en reflecteren op observaties In de bouw Mei  
Bijstellen van werkwijze en uitvoeren gewenste 
werkwijze 

Werkgroep Juni  

Definitief maken stappenplan werkwijze Nieuwsbegrip Werkgroep Juni  
 

Succescriteria: 

Er is met draagvlak van het onder-, midden- en bovenbouwteam, een methode rekenen 

aangeschaft, die vanaf schooljaar 2022-2023 geïmplementeerd kan worden. Er is in het 

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

september 2022 eenduidig in gebruik genomen gaat worden. 

 

Evaluatie: 
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Doelstelling 7: Wereldoriëntatie 

• Eenduidig kiezen van de nieuwe WO-aanpak (waaronder cultuur) 

 

Werkgroep: Marijke, Rika, Femke, Anne-Marie 

 

Activiteitenschema:  

Activiteit Door wie Wanneer X 
Huidige WO-aanpak in beeld brengen  Werkgroep September  
Inventariseren wensen aanpak/ visie op WO vanuit 
het team/ de school 

Werkgroep Oktober  

Visie + aanpak uitwerken en op papier zetten Werkgroep Oktober/ 
november 

 

Presenteren concept nieuwe aanpak aan team  November  
Uitzoeken welke aanpak/ methode hierbij past Werkgroep Oktober  
Uitzoeken welke aanpak aan onze criteria voldoen Werkgroep Oktober  
O.v.b: Zichtzendingen aanvragen voor MB en BB  Werkgroep December  
O.v.b: Zichtzendingen bekijken en analyseren. Keuze 
maken welke methode(s) we gaan uitproberen. 

Werkgroep Januari  

O.v.b: Schema maken voor het uitproberen van de 
methodes 

Werkgroep Januari  

O.v.b: De methodes uitproberen in stamgroep OB, 
MB, BB 

Team Vanaf februari  

O.v.b: Aanpak uitvoeren in de stamgroep OB, MB, BB    
Werkgroep houden team op de hoogte van 
ontwikkelingen rondom nieuwe aanpak/ methode + 
ruimte voor vragen vanuit de stamgroepen 

Werkgroep 
Team 

Maart-april  

O.v.b: Uitgeprobeerde methodes evalueren en hieruit 
één methode kiezen.  
Definitieve keuze maken en bekendmaken  

Team Voor 
meivakantie 

 

O.v.b: Bestellen van methode Werkgroep Mei  
Afspraken maken over de implementatie en 
werkwijze/aanpak in het nieuwe jaar 

Team Juni  

 

Succescriteria: 

• Er is draagvlak voor een doorgaande lijn m.b.t. het aanbod en de werkwijze van 

wereldoriëntatie in alle groepen. 

• Leerkrachten werken samen en bereiden samen hun lessen voor. Hierdoor wordt er van- 

en met elkaar geleerd.  

 

 

Evaluatie: 
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Doelstelling 8: Schrijfonderwijs 

• Kiezen en implementeren nieuwe methode schrijfonderwijs 

 

Werkgroep: Sharon, Hilde, Jorinde, Anne-Marie, Marijke 

Activiteitenschema:  

Activiteit Door wie Wanneer X 
Visie uitwerken en op papier zetten  Werkgroep September  
Uitzoeken welke methodes er zijn en aan onze 
criteria voldoen 

Werkgroep Oktober  

Zichtzendingen aanvragen en uitproberen voor MB en 
BB  

Werkgroep November t/m 
januari 

 

Uitgeprobeerde methodes evalueren en hieruit één 
methode kiezen.  
Definitieve keuze maken en bekendmaken  

Team Februari  

Bestellen van methode Werkgroep Mei  
Afspraken maken over de implementatie en 
werkwijze in het nieuwe jaar 

Team Juni  

 

Succescriteria: 

• Er is een doorgaande lijn m.b.t. het schrijfonderwijs vanaf het derde- tot achtste jaar. 

• Er wordt een methode gekozen die aansluit bij de visie en werkwijze van de school zodat 

het schrijfonderwijs optimaal kan worden aangeboden.  

 

Evaluatie: 
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Doelstelling 9: Bewegingsonderwijs 

• Het kiezen van een methode bewegingsonderwijs in de onderbouw en wellicht in de 

midden- en bovenbouw. 

 

Werkgroep: Anita, Yannick, Rutger, Anne-Marie 

Activiteitenschema:  

Activiteit Door wie Wanneer X 
Visie op bewegingsonderwijs (OB-MB/BB) en criteria 
methodes uitwerken en op papier zetten 

Werkgroep  September  

Presenteren visie en criteria aan team  Oktober  
Uitzoeken welke methodes er zijn a.d.h.v. onze visie 
en criteria 

Werkgroep Oktober  

Zichtzendingen aanvragen voor MB en BB  Werkgroep November  
Zichtzendingen bekijken en analyseren. Keuze maken 
welke methode(s) we gaan uitproberen. 

Werkgroep December  

Schema maken voor het uitproberen van de 
methodes 

Werkgroep Januari  

De methodes uitproberen in stamgroep OB, MB, BB Team Vanaf februari  
Werkgroep houden team op de hoogte van 
ontwikkelingen rondom nieuwe methode + ruimte 
voor vragen vanuit de stamgroepen 

Werkgroep 
Team 

Maart-april  

Uitgeprobeerde methodes evalueren en hieruit één 
methode kiezen.  
Definitieve keuze maken en bekendmaken  

Team Voor 
meivakantie 

 

Bestellen van methode Werkgroep Mei  
Afspraken maken over de implementatie en 
werkwijze in het nieuwe jaar 

Team Juni  

 

Succescriteria: 

• Middels het implementeren van een nieuwe methode voor de bovenbouw wordt naast 

plezier ook ingezet op de ontwikkeling van verschillende vaardigheden van de kinderen. 

• Door ook in te zetten op de middenbouw ontstaat een doorgaande lijn waarin alle 

kerndoelen aan bod komen tijdens de lessen bewegingsonderwijs.  

• Leerkrachten helpen elkaar bij het aanbod bewegingsonderwijs. Ze bereiden samen 

lessen voor, zorgen voor een goede startopstelling en evalueren processen met elkaar.  

 
Evaluatie: 
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Doelstelling 10: Spelling 

• Eenduidig gebruiken van de huidige spellingmethode Spelling in Beeld, zoals de methode 

aangeeft, in de groepen 4 t/m 8 (groep 3 werkt met Veilig Leren Lezen) 

 

Werkgroep: MT / BB / MB 

Activiteitenschema:  

Activiteit Door wie Wanneer X 
Opnieuw werken met de methode zoals deze bedoeld 
is. 

MB/BB September  

Werkwijze bepalen en afspraken vastleggen MB/BB September  
EDI Spellinginstructies observeren Werkgroep   
Evaluatie werkwijze MB/BB November  
Opbrengsten M-toets analyseren MB/BB Februari  
Evaluatie werkwijze MB/BB Maart  
Spelling instrumenten evalueren MB/BB Maart  
Opbrengsten E-Toets analyseren MB/BB Juni  
Afspraken vastleggen voor nieuwe schooljaar Werkgroep Juni  

 

Succescriteria: 

• Leerkrachten zijn bekend met de materie en werkwijze van de spellingmethode. 

• Door eenduidig gebruik ontstaat een doorgaande lijn van midden- naar bovenbouw. 

Hierin weten zowel leerkrachten als kinderen wat er van hen wordt verwacht.  

 

Evaluatie: 
 
  



 

Jenaplanbasisschool De Hoeve - Jaarplan 2022-2023 
20 

Doelstelling 11: ParnasSys (leerlingvolgsysteem) 

• Concrete schoolbrede afspraken maken over het werken met ParnasSys (invoeren 

resultaten, verslaglegging en plannen) 

 

Werkgroep: MT, Directie 

Activiteitenschema:  

Activiteit Door wie Wanneer X 
Concrete afspraken maken over de inzet van 
ParnasSys  

MT September  

Afspraken delen in het team MT September  
Evalueren afspraken MT / Team Januari  
Evalueren afspraken + borgen MT / Team Juni  

 

Succescriteria: 

• Middels het opstellen van een beleidsplan zijn alle afspraken rondom het werken met 

ParnasSys duidelijk en werkt iedereen op dezelfde manier.  

 

Evaluatie: 
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Doelstelling 12: Schoolklimaat / Sociale veiligheid en Zelfstandigheid 

• Het borgen van de gemaakte afspraken en werkwijzen, zoals deze in schooljaar 2020-

2021 / 2021-2022 zijn vastgelegd.  

 
Werkgroep: Sharon, Rika, Fleur 
 
Activiteitenschema:  
Activiteit Door wie Wanneer x 
    
Overleg met TSO over Schoolklimaat / Pleinwacht MT Augustus  
Het invullen van de succescriteria en activiteiten 
voor de werkgroep schoolklimaat 

Werkgroep September  

Kringgesprek in BB over de gedragsregels van de 
stamgroep, deze afspraken zichtbaar maken in 
de groep en met elkaar naleven. 

Stamgroepleiding Oktober  

Invullen LOVS SEO Kanvas Stamgroepleiding November  
Evalueren afspraken en werkwijze Kanjertraining 
in de stamgroepen 

Werkgroep November  

Overleg met TSO over Schoolklimaat / Pleinwacht MT November  
Afname van de leerlingentevredenheids-senquête Leerlingen April   
Deelname ‘Week van de Mediawijsheid’ Bovenbouw Voorjaar   
Voorlichting Bureau Halt over Onlineveiligheid Werkgroep Voorjaar  
Invullen LOVS SEO Kanvas Stamgroepleiding Mei  
Evalueren afspraken en werkwijze Kanjertraining 
in de stamgroepen 

Werkgroep Mei  

 
 
Succescriteria: 

• De tevredenheid bij de sociale veiligheid enquête is bij bovenbouwers gepeild. De 

Hoeve scoort in alle opzichten op of boven de benchmark.  

• De tevredenheid over het naleven van de gemaakte gedragsregels is in april 2023 

verbeterd. 

• De pleinwacht hanteert de terminologie van de Kanjertraining structureel in het 

oplossen van conflicten en bij het aanspreken van de kinderen op hun gedrag. 

• Borging van: In de stamgroepen wordt er structureel aandacht gegeven aan de 

Kanjertraining door het aanbieden van de lessen en het toepassen van het geleerde 

in het dagelijks handelen. De gedragsregels zijn zichtbaar in de school.  

• Borging van: Het invullen van het sociaal emotioneel leerlingvolgsysteem in 

november 2022 en mei 2023. 

 
Evaluatie: 
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