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Jaarplan 2019-2020 

 
In het jaarplan worden de doelstellingen en activiteiten beschreven waar wij het komend schooljaar aandacht aan gaan besteden. De onderwerpen komen uit 

het schoolplan, de evaluatie van het huidige jaarplan en onderwerpen die van buitenaf naar de school toekomen. Aan het einde van ieder schooljaar wordt op 

de evaluatievergadering het jaarplan geëvalueerd.  
 

Elk jaar is het weer lastig om prioriteiten op te stellen en keuzes te maken, maar we gaan er weer enthousiast mee aan de slag. De aandachtspunten van de 
inspectie zullen ook meegenomen worden in het plan. Daarnaast is borgen van gemaakte afspraken altijd aandachtspunt. 

 

 
 

In het organogram ziet uur de structuur van onze organisatie met leerwerkgroepen gevormd door leerkrachten. Zij bepalen samen de onderwijsinhoud. Er zijn 
3 hoofdthema’s. In het eerste thema laten we zien welke onderwerpen er door de verschillende leerwerkgroepen worden opgepakt. Daarna de ontwikkeling 

van leerkrachten en de samenwerking met andere instanties. 
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1: Kinderen en jongeren van nu: leren voor de toekomst 

 
Leerwerkgroep Taal 

 

 Kinderen passen de spellingregels en grammatica goed toe in vrij werk. 

 Kinderen leren de grammatica /woordsoorten goed herkennen. 

 Kinderen leren de werkwoorden goed vervoegen. 

 Kinderen leren de leestekens goed toepassen.   

 Klankgebaren van spelling worden gebruikt ter ondersteuning. 

 Voortgang maatjes lezen en duo-lezen. 

 Ouders lezen thuis met hun kind indien nodig. 

 Betere leesresultaten bij zwakke lezers. 

 Gebruik van Zinder bij slimme kinderen voor begrijpend lezen. 

 

 
Leerwerkgroep Rekenen 

 

 Leerrijke leeromgeving 1 t/m 8 creëren. 

 Groep 4 leert de WIG toets op de computer maken ( indien beschikbaar). 

 Analyseren van Cito scores en methodetoetsen om te kijken waar hiaten zijn. 

 Redactiesommen worden regelmatig geoefend in de groepen.  

 Coachen leerkrachten m.b.t. de leerlijnen van rekenen en de rekenmethode. (Gebruik van de CED leerlijnen met name de S1 en F2 doelen.) 

 Leerlingen die extra uitdaging nodig hebben maken de toets vooraf (gr 3 t/m 5 en 8). 

 Leerlingen uit groep 6 en 7 kunnen digitaal werken in de rekenmethode. 

 Bewegend leren. 

 
Leerwerkgroep Sport en Cultuur 

 

 Handhaven van cultuurroute (taak leerkracht).  

 Uitwerken groot schoolthema: Techniek in samenwerking met de cultuurcoach techniek (taak werkgroep). 

 Naschools aanbod handhaven in samenwerking met de buurtscholen (taak leerkracht). 

 Vignet Gezonde school: opnieuw aanvragen en nieuw: vignet sport en bewegen ( taak leerkrachten en vakleerkracht gym) 

 Kinderen bewegen meer (taak werkgroep samen met vakleerkracht gym). 

 Activiteiten met betrekking tot gezonde school organiseren. Kinderen drinken meer water. 

 
Leerwerkgroep Zorg (IB en directie) 
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 Kindgesprekken handhaven en leergroei zichtbaar maken in Social Schools. 

 Groepsdoelen vaststellen en zichtbaar maken in de klas.  

 Voortgang Top dossier. 

 Overdracht peuterspeelzalen + kinderdagverblijven.  

 Schoollijn handhaven. 

 Collegiale consultatie uitwerken. 

 Meerbegaafdheid + Thim. 

 Technisch lezen/spelling/rekenen. 

 LVS toetsen. 

 The Leader in Me. 

 Taal + rekencoördinatoren. 

 Teach en Taakspel. 

 
 

Leerwerkgroep ICT 

 

 Leegmaken ICT lokaal en verdeling computers over IB kamer en lokalen ( taak ICT-er). 

 Vervangen leerkrachtencomputers. En oude computers veilig verwijderen. (taak ICT-er). 

 Controleren en installeren van leerling computers ( taak ICT-er). 

 Indeling computerlokaal en laptopkasten, zowel onder als bovenbouw. (taak ICT-er). 

 Continueren groep 6 t/m 8 met het werken met Blink.  

 Groep 5 werkt met drie aparte vakken voor wereldoriëntatie. 

 Leerkrachten kunnen monitoren o.a. voor rapporten.  

 Inzetten onderwijsrobot bij de kleuters én groep 3. In samenwerking met groep 8. 

 Mediamasters groep 7 en 8. 

 Nieuwe software WIG groep 6 en 7 

 Nieuwe methode invoeren 3,4 en 5 

 Oude software groep 8 

 Aanschaf tablets/ laptops/ notebooks voor WIG5. 

 Uitzoeken of digitaal toetsen (rekenen) vanaf groep 5 mogelijk is. Groep 6 en 7 toetsen digitaal, groep 8 ook op de oude manier 

 Computercursus vanaf groep 4. Eenvoudige cursus word groep 4. Vervolg in groep 5 

 Portfolio maken van het hele schooljaar (voor 6 t/m 8) Dit kan in Leerlingenschijf L:/ 

 Leerkrachten weten dit ook te vinden. 

 Kleuters groep 2 maken kennis met het computerlokaal en omgaan met computers. 

 Spelenderwijs leren programmeren. 
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 Muiswerk toetsen en leerlingen stimuleren om thuis meer te gebruiken. 

 Gebruik tablets door de hele school. 

 Ozobots inzetten in alle klassen. Programmeren met stiften, tablets en laptops. 

 
2: experts in het onderwijs; passie, ambitie en inspiratie 

 

Team scholing:  

 Scholing : The Leader in Me. 

 Mentorentraining voor alle leerkrachten. 

 Begrijpend lezen: Implementeren van Diataal voor begrijpend lezen en woordenschat.  

 Leerkrachten groep 1/2 en IB scholing/verdieping Bosos (observatiesysteem voor kleuters). 

 Scholing voor Lijn 3 ( leerkrachten OB). 

 Scholing rekenmethode WIG 5 (leerkrachten groep 3 t/m 8). 

 Eigen scholing: elke leerkracht kiest naar behoefte en in overleg met directie zijn/haar eigen scholing. 

 Vervolg gesprekkencyclus via de digitale gesprekkencyclus van Ronduit. 

 
3: Maatschappelijk relevant; samen ondernemen 

 

 Samenwerking: Clusius College en van de Meij college voortzetten. 

 Mogelijkheden met Heliomare  bespreken voor inzet stagiaires. 

 Samenwerking: peuterspeelzalen en warme overdracht continueren. 

 Samenwerking VO scholen continueren. 

 Voortgang inzet  van CJG coach bij zorgleerlingen en MDO’s . 

 In overleg met de Gemeente Alkmaar over het gescheiden inzamelen van afval. 

 Drinkwaterpunt voor op het plein realiseren in samenwerking met JOGG. 

 Kwaliteitsvragenlijst: Plan van aanpak uitwerken. 

 Opstarten van een ouderkamer. 

 

 
 

 
 

 

1: Kind van de 21ste eeuw; leren voor de toekomst 

Doel Te ondernemen acties Periode van 

uitvoering 

Instrument om te meten  Resultaat 
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Leerwerkgroep Taal 

 

    

Kinderen leren de spellingre-
gels/categorieën goed toepas-

sen tijdens het vrije/zelfstandig 
werken. 

Schrijven: 
-Groep 3 start na voorjaarsvakantie 

met het aanbieden van enkele ca-
tegorieën uit STAAL gr. 4. 

-Groepen 4 t/m 8 maken teksten 
waarbij gelet wordt op spelling.  

-Inoefenen EI- en AU rap, Staallied 

en hulprijtjes. 

Sept/jan. Verhaal, nieuwsbrief. -Kinderen worden zich bewuster van het 
toepassen van de categorieën bij alle 

talige activiteiten.  

Kinderen leren de grammati-

ca/woordsoorten goed herken-

nen. 

-leerkrachten gr. 1 t/m 3 wijzen de 

kinderen mondeling en schriftelijk 

op het gebruik van lidwoorden en 
zelfstandige naamwoorden. 

-Gr. 4 t/m 8 aanbod via de metho-
de STAAL. 

Sept/jan. Alle zichtbare geschreven teksten 

in het klaslokaal. 

 
 

 
Methodetoetsen. 

--De kinderen gebruiken in hun monde-

ling taalgebruik het juiste lidwoord bij 

een zelfstandig naamwoord. 
 

-Bij de methodetoetsen gaan de scores 
omhoog. 

Kinderen leren de werkwoorden 

goed vervoegen. 

-Groepen 1 t/m 5 wijzen de kin-

deren mondeling op het juiste ge-
bruik van de werkwoorden. 

-Groepen 6 t/m 8 begint één keer 
per week met een startop-

dracht/coöperatieve werkvorm ver-

voegen. 

Sept/jan. Methodetoetsen. -Kinderen worden zich bewuster van het 

toepassen van de werkwoordvormen bij 
alle talige activiteiten. 

Kinderen leren de leestekens 

goed toepassen.   

-Groepen 4 t/m 8 aanbod via de 

methode STAAL. 

Sept/jan. Methodetoetsen. -Kinderen worden zich bewuster van het 

toepassen van de leestekens bij alle 
talige activiteiten. 

 

-Ieder kind vanaf groep 5 schrijft struc-
tureel alle eigennamen met een hoofd-

letter. 
Ieder kind van gr. 7 en 8 past de hoofd-

letters toe, waar nodig. 

Maatjes lezen en duo-lezen 
krijgt voortgang. 

 

Groep 3 start na de voorjaars-
vakantie. 

-Groepen 4 en 6. 
-Groepen 5 met 7/8. 

 

 
-Groepen 3 met 5. 

Okt/jan. 
 

 

 
Maart/juli 

N.a.v AVI toetsen worden kin-
deren ingedeeld. 

-Kinderen vinden het leuk om te helpen 
bij het lezen en het leesniveau wordt 

vergroot. 



6 

Jaarplan 2019-2020 

 

 
 

 

 

-Groepen 4 met 6. 

-7/8 duolezen. 
-Groep 8 leest voor bij de peu-

ters/kleuters 

1 X per week 

2e helft van 

het schooljaar. 

Ouders lezen thuis met leer-

lingen die dat nodig hebben. 
 

-Ouders worden gestimuleerd om 

thuis vaker met hun kind te lezen. 
 

Sept/jan. Avi lezen november. -Leerlingen laten betere resultaten zien 

t.a.v. het technisch lezen. 

Leerlingen met extra onder-

steuningsbehoefte laten betere 
resultaten zien t.a.v. het tech-

nisch lezen. 

 
 

-Pre teaching voor gr 4 t/m 8  

kijken naar computerprogramma, 

want werkt vaak niet. Hoe kunnen 
we dit goed inzetten? 

 
-Meegeven leesstrategieën aan 

groep 5. en tijdens kennismakings-

gesprek met ouders en leerling 
bespreken dat er thuis geoefend 

moet worden. 
 

-Muiswerk Begrijpend lezen voor 

thuis stimuleren. 

Sept/jan. Cito begrijpend lezen in janua-

ri/februari. 
 

-Cito Begrijpend lezen is vooruit gegaan 

en lln. kunnen leesstrategieën toepassen 
bij andere vakken. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Zinder wordt vaker gebruikt 

voor slimme leerlingen 

-Collega’s informeren over de inzet 

van Zinder 

Sept.  -Slimme kinderen gebruiken Zinder 

naast begrijpend lezen als extra uitda-
ging. 

 

 
Leerwerkgroep rekenen 

 

Doel Te ondernemen acties Periode van 
uitvoering 

Instrument om te meten Resultaat 

Leerrijke leeromgeving 1 t/m 

8 creëren. 

-Meer groep overstijgende activiteiten 

op rekengebied. 

Sept-juli. Feedback van kinderen, ouders en 

collega’s. 

De volgende rekenactiviteiten zijn uitge-

voerd: 
-Kangoeroewedstrijd   

-de Grote Rekendag 
-hoeveelheid paaseieren schatten 
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-Sinterklaasfeest: hoe zwaar is…. 

-deelname aan week van het geld 
 

Activiteiten zijn in de klas of school-

breed. Wordt nader bepaald/besproken. 

Groep 4 leert de WIG toets 

op de computer maken 

-Bekijken van WIG 5. Sept/okt. De toets. -Nog nader te bepalen afhankelijk van 

de mogelijkheden van de methode. 

Analyseren van Cito scores 
en methodetoetsen om te 

kijken waar hiaten zijn. 
 

-Plan van aanpak maken n.a.v. de 
analyses. 

 
 

Sept (juni 
toetsen) 

Febr. 

Cito en methode toetsen. -De trendanalyse laat een stijging zien. 

Redactiesommen worden 

regelmatig geoefend in de 
groepen.  

 

-Dagelijks aanbieden aan de hand van 

het stappenplan. 
In een teamvergadering wordt het 

stappenplan besproken. 

Sept/juli. 

 
 

Feedback collega’s, zichtbaar in 

de dagplanning en in de beginta-
ken. 

Kinderen maken de som en de 
berekening op het wisbordje. 

Stappenplan hangt zichtbaar in de 

klas in de groepen 3 t/m 8. 

-Redactiesommen (en dus Cito) worden 

beter gemaakt. 

Coachen leerkrachten m.b.t. 

de leerlijnen van rekenen en 

de rekenmethode. (Gebruik 
van de CED leerlijnen met 

name de S1 en F2 doelen.) 
 

 

-Sturen op het maken van een plan 

van aanpak (planning) en daarna 

d.m.v. het plan van aanpak per groep 
controleren, begeleiden en eventueel 

aanpassen. 
 

 

Sept/juli. Feedback collega’s, Cito en me-

thodetoetsen. 

-De trendanalyse laat een groei zien. 

Leerlingen die extra uitda-
ging nodig hebben maken de 

toets vooraf (gr 3 t/m 5 en 
8). 

 

-Vinger aan de pols houden dat dit 
gebeurt en navragen wat er met de 

resultaten gedaan wordt. 
(zoals: gebruiken deze leerlingen wel 

de juiste strategie?) 

 

Sept/juli. Feedback collega’s. -Alle pluskinderen vooruit toetsen met 
de methodetoetsen WIG. Plan van aan-

pak maken n.a.v. 
de gegevens. 

Leerlingen uit groep 6 en 7 

kunnen digitaal werken in de 

rekenmethode 

-Leerlingen goed monitoren Hele school-

jaar. 

Binnen het systeem van Wig -Kinderen laten vooruitgang zien binnen 

WIG en hebben zicht op hun eigen han-

delen 

Bewegend leren -Wekelijks geeft de leerkracht een 

bewegend-leer-activiteit. (Doe vrijdag 
op FB of Pinterest) 

Sept./juli. Feedback collega’s. -Verbeterde concentratie bij de leer-

lingen. 
-Betere rekenresultaten. 
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Leerwerkgroep  Sport en Cultuur 
 

Doel Te ondernemen acties Periode van 
uitvoering 

Instrument om te meten resultaat 

Kinderen krijgen een breed 

aanbod aan culturele activi-
teiten. 

-Overzicht maken voor leerkrachten 

en poster voor ouders. 

Sept/okt. 

 
 

Poster hangt in de school. -De cultuurroute is bekend bij ouders en 

leerkrachten. 
 

 

 
 

Het organiseren van een 
groot thema in samenwer-

king met cultuurcoach tech-

niek 
 

 

-Overleg plannen met werkgroep en 
cultuurcoaches over het thema: 

Techniek 

Nov. Draaiboek opstellen. -Kinderen hebben samen met het team 
en cultuur coachen een groot thema 

uitgewerkt en werken toe naar een pre-

sentatie. 

Meer bekendheid geven over 
het naschools aanbod, zodat 

meer kinderen gebruik ma-
ken van dit aanbod 

-In overleg met de drie buurtscholen 
wordt een naschools aanbod inge-

kocht en leerkracht brengt het onder 
de aandacht in de groepen. 

Sept/nov/febr. Kinderen schrijven in via de web-
site stadskidsalkmaar.nl 

-Per activiteit doen minimaal 8 kinderen 
mee. 

 
 

De eigen bijdrage wordt 

voor de eerste week door 
ouders/ kinderen betaald. 

 

-Leerkracht int het geld voor de ei-

gen bijdrage. 

Okt/febr. Aftekenlijst opstellen. -Elk kind heeft betaald. Kan ook met 

Alkmaarpas. 

Activiteiten met betrekking 
tot gezonde school organise-

ren. 
Kinderen drinken meer wa-

ter. 

-Smaaklessen in de kalender opne-
men en 2 keer per jaar wedstrijd 

uitzetten welke klas het meeste wa-
ter drinkt. 

Sept/mei. Poster om te meten van elke 
groep. 

-Kinderen drinken meer water. 
Smaaklessen zijn ingepland. 

Kinderen bewegen meer. -Aan het begin van het jaar staan de 
pleinspelen weer centraal en zullen 

regelmatig in de gymles aandacht 
krijgen. 

Sept. Middels observaties. 
 

 
 

 

 

-Kinderen zijn actief tijdens de pauzes en 
gymlessen. 
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Leerwerkgroep ICT 
 

Doel Te ondernemen acties Periode van uit-

voering 

Instrument om te meten  Resultaat 

Groep 6 t/m 8 continueren 

met het werken met Blink.  
Leerkracht groep 6 onder-

steunen bij het gebruik van 

Blink. 
 

Groep 5 werkt met aparte 
vakken voor WO. 

 

-Met Blink werken. Lessen uit Blink 

geven.  

Hele schooljaar. Blink -Leerlingen weten hoe ze moeten wer-

ken met Blink. Zelfstandig les maken. 
Hoeft niet meer leerkracht gestuurd 

vanaf groep 6.  

Leerkrachten kunnen Mo-
mento gebruiken o.a. voor 

rapporten.  

-Inzetten Momento Hele schooljaar. Momento resultatenmonitor. -Snel en overzichtelijk zien welke kin-
deren moeite hebben met een bepaald 

vakgebied. 

Inzetten onderwijsrobot bij 
de kleuters én groep 3. In 

samenwerking met groep 8. 

-Lessen maken en deze uitvoeren. Schooljaar. Eddy de onderwijsrobot 
Gemaakte lessen. 

-Kleuters leren op een speelse manier 
via de robot. Inzetten op diverse leerge-

bieden, m.n. woordenschat. 

Mediamasters groep 7 en 8. -Groep 7 en 8 doen mee aan de 
Mediamasters. Leerkrachten melden 

zich zelf aan. 
 

8 t/m 15 november. Mediamasters spel. -Kinderen zijn kritisch m.b.t. gebruik 
internet, media etc. 

Nieuwe software WIG groep 

6 en 7 
Nieuwe methode invoeren 

3,4 en 5 
Oude software groep 8 

-Cursus nieuwe methode WIG5 en 

ondersteuning vanuit ICT hierbij. 

Direct aan de start 

van het schooljaar. 

WIG5 gebruiken. -Leerkrachten weten hoe ze met WIG5 

moeten werken. Uiteindelijk gaan de 
resultaten van rekenen omhoog. 

 

Aanschaf tablets/ laptops/ 

notebooks voor WIG5 

-Overleg ICT werkgroep en directie 

m.b.t. aanschaf.  

Eind schooljaar.  -Alle kinderen van groep 6 en 7 kunnen 

digitaal werken met WIG5 

Uitzoeken of digitaal toetsen 
(rekenen) vanaf groep 5 

mogelijk is. Groep 6 en 7 
toetsen digitaal, groep 8 ook 

op de oude manier 

-Toetsen op de computer 
-Laptops in de klas. 

-Groep 5 in het ICT lokaal. 
 

Gehele schooljaar. Toetsen via WIG, resultaat in 
WIG en toetsmap. 

-Leerkrachten hoeven toetsen niet meer 
zelf na te kijken. Sneller over naar her-

haling of verrijking na de toets. 

Computercursus vanaf groep -Ruben geeft instructie over hoe een 4: einde schooljaar. Alle kinderen laten zien dat ze -Kinderen kunnen op een verantwoorde 
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4. Eenvoudige cursus Word 

groep 4. Vervolg in groep 5. 

computer/Word te gebruiken in 

groep 4. Eenvoudige versie van de 
cursus (in vergelijking met groep 5). 

 

 

5: Start schooljaar. weten hoe ze een computer. 

moeten gebruiken en afsluiten. 

manier werken met de computers. 

Portfolio maken van het hele 

schooljaar (voor 6 t/m 8) Dit 
kan in Leerlingenschijf L:/ 

 

Leerkrachten weten dit ook 
te vinden. 

 

-Leerkrachten stimuleren om compu-

terproducten te verzamelen per kind 
op één duidelijke plek. 

Gehele schooljaar. Portfolio leerlingen. 

Leerkrachten beoordelen. 

-Kinderen kunnen hun werk opslaan in 

mapjes. 

Kleuters groep 2 maken 
kennis met het computerlo-

kaal en omgaan met compu-
ters. 

 

-Groep 1 wordt opgevangen. Ruben 
ondersteunt op dinsdag. 

1x per kwartaal. Jennifer (2a) 
Roos/Martje (2b) 

Tessa (2c) 

-Kinderen maken kennis met het compu-
terlokaal, omgaan met computers. 

Spelenderwijs lerenpro-
grammeren. 

-Code.org introduceren. Vanaf herfstvakan-
tie. 

Alle klassen. -Alle kinderen kennen de beginselen van 
programmeren en kunnen 

spelenderwijs kennis maken met pro-
grammeren. 

Muiswerk toetsen op school 

zodat kinderen er thuis op 
kunnen werken. 

-Toetsen. Voor elke vakantie. 3 t/m 8 -Kinderen kunnen thuis verder met 

muiswerk als er op school getoetst 
wordt op eigen niveau. 

Gebruik tablets door de hele 

school. 

-Worden dagelijks gebruikt door de 

kleuters. Rooster maken voor ge-
bruik andere klassen. In overleg met 

kleuterleerkrachten wanneer dit mo-
gelijk. 

 Alle klassen (twee middagen in 

de week zijn tablets ter be-
schikking voor andere klassen) 

-Kinderen kunnen werken met een ta-

blet. 

Ozobots inzetten in alle klas-

sen. Programmeren met 
stiften, tablets en laptops. 

 

-Rooster maken 

Leerkrachten moeten het zichzelf 
eigen maken. 

Hele schooljaar. Per 

drie weken roule-
rend. 

Alle klassen 

 
Kleutergroep eventueel o.l.v. 

groep 8 (ondersteuning) 

-Kinderen ontwikkelen een positieve 

houding ten opzichte van robots en 
programmeren. 

 
Leerwerkgroep Zorg 

 

Doel Te ondernemen acties Periode van meting Instrument op te meten resultaat 
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Kindgesprekken handhaven 
en leergroei zichtbaar maken  

Social Schools. 

-  ‘Trots’ op gesprekken plannen 
- Leergroei zichtbaar maken in 

Social Schools (uitzoeken welke 

mogelijkheden er zijn.   

Nov/febr. We werken met formulieren 
om de vorderingen te meten. 

- Kinderen zijn meer betrokken bij 
hun eigen ontwikkeling. Ouders zijn 

op de hoogte via Social Schools 

over de leervorderingen van hun 
kind.  

- Ouders kunnen in Social Schools de 
Citogegevens inzien. 

Groepsdoelen vaststellen en 

zichtbaar maken in de klas.  
 

- 4 keer per jaar worden er 

groepsdoelen vastgesteld, uit-
gevoerd en zichtbaar opgehan-

gen in de klas en aan ouders 
kenbaar gemaakt.  

Okt/dec/febr/ 

April. 

Elke klas bedenkt zelf hoe 

dingen zichtbaar gemaakt 
worden voor kinderen en hoe 

ouders daarin worden betrok-
ken.   

- Kinderen zijn meer betrokken om 

de doelen te halen.  
 

 

Voortgang Top dossier. - Leerkrachten vullen gedeeltes in 

van het Top Dossier en bereiden 
zich op deze manier voor op het 

MDO 
- Uitleg Top Dossier tijdens een 

IB week.  

- Individuele scholing Top Dossier 
- Schooljaar 2020-2021 team-

scholing plannen 

Sept + schooljaar 

2020-2021. 

Leerwinst + evalueren. - Leerkrachten vullen de belemme-

rende en bevorderende factoren in 
voor een MDO 

- Leerkrachten kunnen het TOP Dos-
sier aanvullen/aanpassen en uit-

voeren. 

- Leerkrachten weten wat er in het 
Top Dossier staat van het kind.  

 

Overdracht peuterspeelzalen 
+ kinderdagverblijven.  

- De afspraken uitvoeren die zijn 
gemaakt tijdens de Ambitie tafel 

met Kinderdagverblijven, Peu-
terspeelzalen en CJG over de 

zorgleerlingen die naar de basis-
scholen gaan (i.v.m. de warme 

overdracht). Er zijn afspraken 

gemaakt bij de Ambitietafel met 
de SKOA.  

- Afspraak maken met Rollebol 
over de warme overdracht. 

 

- SKOA vanaf 
schooljaar 2019-

2020 
- Rollebol begin 

schooljaar afspra-
ken maken 

- Evalueren met alle be-
trokkenen.  

- De warme overdracht verloopt 
soepel en peuters waarvan gedacht 

wordt niet te kunnen starten op 
een reguliere basisschool worden 

op tijd verwezen naar ander soort 
onderwijs.  

Schoollijn handhaven. - Elke periode staan een aantal 
afspraken centraal! 

- De schoollijn wordt 2x per jaar 

Augustus 2019. Schoollijn en afspraken - Afspraken op elk gebied staan bo-
ven de werkgroepborden. 

- Afspraken worden uitgevoerd. 
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geëvalueerd. 

- Afspraken t.a.v. groepsplannen, 
Top Dossier, zorgniveaus wor-

den toegevoegd. 

- Afspraken t.a.v. groepsplannen, 

Top Dossier, zorgniveaus staan in 
de schoollijn.    

Collegiale consultatie. - Collegiale consultatie tussen 
scholen.  

 Plan Ronduit over collegiale 
consultatie.  

Evalueren Ronduit breed.  

- Er is minimaal 1x een collegiale 
consultatie geweest. 

Meerbegaafdheid + Thim - Aanpassing t.a.v. de extra bege-
leiding/uitdaging op Jules Verne 

 

Oktober 2019. - Plan hoogbegaafdheid op 
Jules Verne  

- Evalueren met alle be-
trokkenen. 

- Er is een nieuw plan voor de extra 
begeleiding 

- Plan wordt uitgevoerd.   
- Thim wordt voortgezet.  

Technisch lezen/spelling en 

rekenen. 

- We oriënteren ons op het af-

schaffen van de DMT in midden 
groep 3 en verantwoorden ons 

met de AVI eind groep 3. Dit 
moet nog bevestigd worden 

vanuit het bestuur. 

- Methode Lijn 3 wordt aange-
schaft. 

- Scholing lijn 3 inplannen 
- Individuele scholing Vloeiend en 

Vlot 

- Individuele scholing Staal spel-
ling 

- Methode WIG 5 wordt aange-
schaft (t/m groep 5 op papier 

en t/m groep 7 digitaal).  
- Scholing WIG 5 

Schooljaar 2020-2021 

Augustus scholing lijn 
3 (weer voor de start 

van het nieuwe 
schooljaar). 

- Evalueren met alle be-

trokkenen t.a.v. de DMT. 
- AVI. 

- LVS toetsen. 
- Evaluatie Lijn 3 + WIG 5. 

- Duidelijkheid over het wel/niet 

afnemen van de DMT in groep 3 
voor schooljaar 2020-2021. 

- Scholing is afgerond. 
- Lijn 3 is geïmplementeerd.  

- De scores van de AVI E3 zijn om-

hoog.  
- Afspraken school breed over Vloei-

end en Vlot. 

LVS toetsen - Oriënteren op verschillende LVS 

toetsen (Diataal en IEP). 

Januari 2019-juni 

2020. 

- Evaluatie mei 2020. - Keuze is gemaakt t.a.v. de LVS 

toetsen.  

The Leader in Me - Scholing leerkrachten. Schooljaar 2019-2020. - Evalueren. - Er is in mei 2020 introductie met de 
leerlingen t.a.v. The Leader in Me.  

- Traject 2020-2021 is gepland. 
 

Taal + rekencoördinatoren - Er wordt een reken en een taal 

coördinator aangewezen die ex-
tra uren krijgen om onderzoek-

Schooljaar 2019-2020. - Evalueren feb 2020. - De taken van de coördinatoren zijn 

duidelijk en worden uitgevoerd.  
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jes te doen. Zij zijn ook de voor-

zitters van de werkgroepen.  

Teach en Taakspel - Het beleidsplan Teach wordt 
besproken in het team. 

- Taakspel wordt ingezet in de 
eerste 3 weken van het school-

jaar.  
- Observaties door IB en directie 

- Taakspel introduceren in gr.5. 

- Ondersteuning bieden in gr.6. 
 

Schooljaar 2019-2020. - Evalueren feb 2020. - Het beleidsplan wordt uitgevoerd. 
- De eerste 3 weken is in groep 5 

t/m 8 Taakspel ingezet. 
- Taakspel is ingezet wanneer de 

taakgerichtheid van de leerlingen 
weer minder wordt.  

 

 

2: experts in het onderwijs; passie, ambitie en inspiratie 

 

 

Doel Te ondernemen acties Periode 
van 

uitvoe-
ring 

Instrument om te meten Resultaat Evaluatie  

Eigen maken van de 7 

gewoonten van Covey. 

-Scholing aanvragen en uit-

werken (The Leader in Me) 

Okt/mrt/

juni. 

Scholing. -Men hanteert de 7 gewoonten  

Men weet welke eisen 
er gesteld kunnen wor-

den aan PABO en Hori-
zon stagiaires. 

 

-Scholing aanvragen. Sept en 
maart. 

Scholing. --Leerkrachten begeleiden de 
stagiaires volgens afspraak 

 

Implementeren van Dia 
taal voor begrijpend 

lezen en woordenschat. 

-In overleg met de werk-
groep Taal een besluit ne-

men. 

Nov. Overleg. -Er ligt een besluit 
 

 

Bosos verdiepen. 
 

 

-Scholing aanvragen in over-
leg met andere scholen. 

Sept. Scholing. -Men kan Bosos nog beter inzet-
ten. 

 

Implementeren van Lijn 

3. 

 

-Scholing bij aanvang school-

jaar. 

Aug. Scholing. -Lijn 3 een methode voor aan-

vankelijk lezen wordt goed ge-

bruikt en resultaten zijn hoger. 
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Implementeren van 

WIG 5. 
 

 

 

-Scholing bij aanvang school-

jaar. 

Aug. Scholing. -De werkwijze van WIG 5 is 

bekend en wordt goed gebruikt. 
-Groepen 3,4 en 5 in werkboe-

ken en groep 6.7 digitaal. 

-Groep 8 werkt nog met de oude 
methode. 

  

 

Leerkrachten blijven in 

ontwikkeling door eigen 

scholing te kiezen. 
 

-Via de Ronduit Academie of 

via een andere aanbieder. 

Aug. Scholing in overleg met di-

rectie. 

-De scholing die gevolgd is, 

geeft een extra bijdrage in de 

school. 

 

Er worden functione-

ringsgesprekken gedaan 
om de competenties 

van leerkrachten te 
meten. 

 

-Directie nodigt uit via een 

systeem 

Okt. Gesprek met directeur. -Het is helder wat we van elkaar 

kunnen/mogen verwachten. 

 

 
 

3: Maatschappelijk relevant; samen ondernemen 

 

Doel Te ondernemen acties Periode van 

uitvoering 

Instrument om te 

meten 

Resultaat Evaluatie  

De samenwerking met het Clusius 
en vd Meij krijgt voortgang. 

 

-Overleg plannen wan-
neer welke activiteiten 

voor gedaan. 

Schooljaar. Overleg. -Het is duidelijk welke activitei-
ten we samen gaan opzetten. 

 

Voortgang onderzoeken of we 
kunnen samenwerken met Helio-

mare. 
 

-Directie zoekt contact. Okt. Overleg. -Leerlingen vanuit Heliomare 
gaan onderhoud plegen aan 

het schoolplein indien moge-
lijk. 

 

Overleg met Peuteropvang en de 

warme overdracht van peuters, 
zodat we weten welke onderwijs-

behoefte een peuter heeft. 
 

-De OB-coördinator gaat 

dit uitzetten in overleg 
met de directeur. 

Sept. Overleg. -Het is duidelijk welke peuters 

er in de school komen en/of er 
zaken zijn waar we rekening 

mee moeten houden. 

 

De overgang naar het VO ver-

loopt naar wens. 

-Evalueren van schooljaar 

18/19 en terugkoppelen 

Sept. Overleg.. -De plaatsing van kinderen in 

het VO verloopt naar wens. 
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 naar bestuur voor PO/VO 

overleg. 
 

De CJG coach wordt ingezet bij 

MDO’s of gesprekken met ouders 
van zorgleerlingen, zodat ze eer-

der in gesprek kan gaan met 
ouders. 

 

-De ib-er nodigt de CJG 

coach uit als er gesprek-
ken zijn waar dit gewenst 

is. 

Schooljaar. overleg -De CJG coach is vaker in de 

school en is een deel van het 
zorgteam. 

 

Kinderen leren vuilnis gescheiden 
in te zamelen in het kader van 

duurzaamheid. 

Overleg met de Gemeente 
Alkmaar. 

Juli. Overleg. Het afval wordt gescheiden en 
groen en plastic wordt opge-

haald door de gemeente. 

 

 

Kinderen kunnen bij het buiten-

spelen waterdrinken. 

Samen met JOGG een 

plan indienen bij het mi-
nisterie. 

Sep. Samen met Jogg een 

plan indienen om in 
aanmerking te komen 

voor een drinkwater-

punt.  
 

Er is een drinkwaterpunt op 

het plein. 

 

Het plan van aanpak vanuit de 

kwaliteitsmeter wordt uitgewerkt 
in 2 jaar. 

 

Plan van aanpak maken 

en uitvoeren. 

Gedurende 

het jaar op 
de agenda. 

Tijdens TV. Over 2 jaar zijn de cijfers ho-

ger dan 7,6. 

 

Betrokkenheid van ouders vergro-

ten op een informele manier. 

Ouderkamer opstarten 

door koffie/thee ochten-

den te organiseren. 

8 x per jaar. De OB coördinator 

organiseert dit samen 

met CJG en 
Mee/Weering. 

 

De koffieochtenden worden 

goed bezocht. 

 

    


