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Jaarplan 2020-2021 

 
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 categorie 10 goed toe. 

 Kinderen leren de leestekens goed toepassen.   

 Voortgang maatjes lezen en duo-lezen. 

      • Betere leesresultaten. 

 Betere leesresultaten door vergroten van de leesmotivatie. 

 Spelen met taal met als doel meer plezier in taal. 

 

Leerwerkgroep Rekenen 
 

 Leerrijke leeromgeving 1 t/m 8 creëren. 

 Kleuters: Dagelijks bewust rekentaal inzetten 

 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).  

 Bewegend leren 

 Betere aansluiting bij de Cito, d.m.v. de methode WIG5. 

 Inzet rekenrek om 10-structuur en 5-structuur eigen te maken. 

 rekenspelletjes 

 Rapport aanpassen aan WIG5 

 
Leerwerkgroep Sport en Cultuur ( taak leerkrachten) 

 

 Er staat een jubileum gepland in de week van 14 juni 2021 

 Aanvraag docent musical/ theater bij Artiance 

 Aanvraag vignet sport en bewegen 

 Cultuurroute  thema multimedia en literatuur 

 

Leerwerkgroep Zorg (IB en directie) 
 

 Leergroei zichtbaar maken in Social Schools 

 Na elke vakantie worden de doelen gestuurd naar ouders waar de komende periode aan gewerkt wordt (4x per jaar) voor rekenen, begrijpend lezen en spelling 
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 Groepsdoelen vaststellen en zichtbaar maken in de klas voor rekenen. 

 Technisch lezen, spelling en rekenen: 
- Starten met WIG V digitaal voor groep 8 

- Starten met Bouw groep 3, half groep 2 en enkele leerlingen groep 4. Plan wordt geschreven door bouwcoördinator en IB. 
- Scholing t.a.v. rekenen.  

- Afschaffen DMT groep 3 (alleen voor eventuele dyslectische leerlingen) 

 Schoollijn handhaven en 2x per jaar aanvullen/bijstellen.  

 Plan meerbegaafdheid op OBS Jules Verne. Protocol Meerbegaafdheid aanpassen.  

 Oriëntatie t.a.v. LVS toetsen. Keuze maken welke LVS toetsen Jules Verne gaat gebruiken.  

 The Leader in me 

 Taakspel groep 4 t/m 8 en Teach uitvoeren. 

 Nieuwe vorm t/m groepsplannen/overzichten en weekplanning ontwikkelen en uitvoeren. 

 

 
 

Leerwerkgroep ICT 
 

 ICT lokaal installeren en gebruiken met alle klassen 

 Indeling gebruik laptops bovenbouw: groep 6 t/m 8 (m.n. WIG5) 

 Kinderen leren werken met een eigen onderzoeksvraag d.m.v. het werken met Blink 

 Kinderen ontwikkelen een kritische denkhouding t.o.v. Media en Maatschappij 

o Mediawijsheid in alle groepen 

o Mediamasters in groep 7 en 8 

 Kinderen uit groep 6 t/m 8 werken in een digitaal portfolio 

 Kinderen uit groep 2 maken kennis met het computerlokaal 

 Kinderen leren spelenderwijs omgaan met de ICT mogelijkheden op school 

 Doorlopende leerlijn ICT is opgesteld door ICT werkgroep/coördinator en wordt actief mee gewerkt door leerkrachten 

o Leerkrachten zijn op de hoogte van de doorlopende leerlijn ICT 

 Deskundigheid van collega’s op gebied van de ICT mogelijkheden is vergroot 

 Computercursus vanaf groep 4. Eenvoudige cursus Word groep 4. Vervolg in groep 5. Uitbreiding naar overige Office programma’s vanaf groep 6 

 Oordopjes vanaf groep 3 uitdelen, voor het gebruik van de laptops. 

(eigen koptelefoon meenemen van huis mag ook!) 
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2: experts in het onderwijs; passie, ambitie en inspiratie 

 

Team scholing:  

 Scholing en coaching voor rekenen 

 Scholing Leader in Me vervolg 

 Implementeren van methode begrijpend lezen: Nieuwsbegrip 

 Uitwerken leerlijnen 

 Presentaties vanuit het team over bewegend leren en talentfluisteraar 

 Technieklessen in de groepen 1 t/m 4 

 Technieklessen in de groepen 5 t/m 8 

 Eigen scholing wordt ingezet naast teamscholing 

 

3: Maatschappelijk relevant; samen ondernemen 

 

 Samenwerking peuteropvang continueren 

 Samenwerking Clusius continueren 

 Werken in de schooltuin 

 Samenwerking VO scholen 

 PR van de school versterken 

 Plan van aanpak KMPO uitvoeren 

 Brede school activiteiten worden uitgevoerd 

 Leerlingen  

 
 

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

Doel Te ondernemen acties Periode van 
uitvoering 

Instrument om te meten  Resultaat 

Leerwerkgroep Taal 

 

    

Kinderen passen de spellingre-

gel/categorie 10 op een juiste 

manier toe. Ook tijdens vrij en  
zelfstandig werken. 

Bij taalactiviteiten (denk aan WO) 

hier aandacht aan geven. 

 

Hele jaar door. Methodetoetsen en Cito. Kinderen zich bewuster van het toe-

passen van de categorie. 

Kinderen leren de leestekens Bij taalactiviteiten (denk aan WO) Hele jaar door. Methodetoetsen. Naast het werken in de methode zien 
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goed toepassen Ook tijdens vrij 

en  
zelfstandig werken vanaf groep 

4. 

hier aandacht aan geven. 

 

we het ook terug in het vrije werk. 

Voortgang maatjes  
lezen en duolezen 

De oudere leerling noteert observa-
ties in een schriftje en evalueert met 

de leerling die leest. 
 

-Groepen 4 en 6. 

-Groepen 5 met 7. 
 

-Groepen 3 met 5. 
-Groepen 4 met 6. 

-Groep 8 leest voor bij de peu-

ters/kleuters 1 X per week 

Herfst/kerst. De taalwerkgroep ontwerpt een 
stappenplan voor de leesonder-

steuning. 

Leesbetrokkenheid is vergroot en 
reflectieve vaardigheden. 

Betere leesresultaten  

Door vergroten van de                   
leesmotivatie.  

Boekpromoties, inventariseren biblio-

theek boeken van school/  centrale 
rol bibliotheek, de Mare/stad. Voort-

zetten voorleeswedstrijd. 

Eerste half jaar. Evaluatie onder de collega’s. Leesmotivatie is vergroot. 

Spelen met taal met als doel 
meer plezier in taal.  

Op een speelse manier taal aanbie-
den: spreekwoorden uitbeelden, 

taakverdelend lezen, gedichten voor-

dragen. Voortzetten schrijfwedstrijd. 

Eerste half jaar. Evaluatie onder de collega’s. Plezier in taal  is vergroot. 

 

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 
Sinterklaasfeest: hoe zwaar is…. 
deelname aan week van het geld. 
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Activiteiten zijn in de klas of schoolbreed. 
Wordt nader bepaald/besproken. 
 

Kleuters: Dagelijks bewust 

rekentaal inzetten  

Lieke sluit 2x per jaar aan bij de kleuter-
werkgroep om het over rekentaal te heb-
ben.  

Sept/febr In gesprek blijven met kleuterleer-
krachten 

Betere aansluiting met groep 3 
 

Analyseren van Cito-scores 
en methodetoetsen om te 

kijken waar hiaten zijn. 
 

Plan van aanpak maken n.a.v. de analyses. 
Lieke stuurt een mail, waarop alle collegae 
moeten reageren of ze de analyse hebben 
gedaan.  
 
 

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 om het weer 
even warm te maken. 

Sept/juli 
 
 

Feedback collega’s, zichtbaar in de 
dagplanning en in de begintaken. 
Kinderen maken de som en de bere-
kening 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 contro-
leren, begeleiden en eventueel aan-

passen. 

febr/juli Feedback collega’s, Cito en methode-
toetsen. 

De trendanalyse laat een groei zien. 

Leerlingen die extra uitda-

ging nodig hebben maken de 
toets vooraf (gr 3 t/m 5).  

 

Vinger aan de pols houden leerkracht met 
Gonneke, zij bekijkt per groep met welke 
kinderen dit gaat gebeuren.  
Alle kinderen volgen sowieso (een deel 
van) de instructie, vanwege het aanleren 
van de juiste strategie. Lk bekijkt dit goed.  

Sept./juli Feedback collega’s. Alle pluskinderen (in overleg met Gonne-
ke) vooruit toetsen met de methodetoet-
sen WIG5. Plan van aanpak maken n.a.v.  
de gegevens. 

Bewegend leren Wekelijks geeft de leerkracht een bewe-
gend-leer-activiteit. (Doe vrijdag op FB of 
Pinterest, boekje Gonneke/Anne vanuit de 
cursus om te lenen (wordt wellicht een 
kopie van gemaakt als inkijkexemplaar) 

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

Betere aansluiting bij de 

Cito, d.m.v. de methode 
WIG5. 

Cito vergelijken met WIG5, clusteren 

van lessen die eerder aangeboden 
moeten worden. 

Advies vragen bij rekendeskundige van 
de OBD..  

Sept/jan Resultaten van Cito.  Betere rekenresultaten.  
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Inzet rekenrek om 10-

structuur en 5-structuur 
eigen te maken.  

Groep 3 en 4 verplicht rekenrek op 

tafel. 
In de eerste teamvergadering benoe-

men.  

 

Sept/april actief 
inzetten 
Vanaf april: alleen 
naar kijken 

In gesprek met leerkracht  Kinderen kunnen beter de strategie toe-
passen.  

rekenspelletjes     

Rapport verbeteren Rapport aanpassen aan WIG5 Sept/okt Goed rapport Rapport sluit aan bij de rekenmethode.  

 
Leerwerkgroep  Sport en Cultuur 

 

Doel Te ondernemen acties Periode van 
uitvoering 

Instrument om te meten resultaat 

Een geweldige feestweek 

organiseren in de week van 
14 juni 2021. 

Er wordt een werkgroep gemaakt die 

de lijnen gaat uitzetten om 5 dagen te 
plannen met leuke activiteiten. 

Jan/ juni Er wordt een programmaboekje 

gemaakt. 

De feestweek is een succes. 

Kinderen komen in aanra-

king met dans en musical-
lessen. 

De aanvraag bij Artiance is gedaan. Sept/dec 

Jan/mei 

De OB werkt toe naar een presen-

tatie voor de kerstvakantie en de 
BB naar een presentatie eind mei. 

Een mooie presentatie waar ouders 

voor uitgenodigd worden. 

We hebben het vignet Sport 
en bewegen op de muur 

hangen. 

De aanvraag wordt gedaan door een 
werkgroep. 

Aug/sept. De goedkeuring is binnen. Het bordje hangt aan de gevel van 
de school. 

De kinderen komen in aan-
raking met verschillende 

vormen van cultuur. 

Een leerkracht vraagt lessen aan ge-
richt op multimedia en literatuur. 

Aug/sept Aanvraag wordt gedaan. Gedurende het jaar hebben kinderen 
lessen gehad of presentaties vanuit 

Artiance. 

 

 

 
 

Leerwerkgroep ICT 

 

Doel Te ondernemen acties Periode van 

uitvoering 

Instrument om te meten  Resultaat 

ICT lokaal installeren en 
gebruiken met alle klassen. 

- Nieuw ICT lokaal inrichten als 
ICT lokaal. 

- Kabels en switch aanschaffen. 

- Computermuizen bestellen (20x). 

Start schooljaar. Indeling ICT lokaal. ICT lokaal is klaar om gebruikt te 
worden door de kinderen. 
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Indeling gebruik laptops 

bovenbouw: groep 6 t/m 8 
(m.n. WIG5). 

Schema maken. 

Overleg met collega’s wie wanneer 
laptops/Chromebooks nodig heeft. 

Start schooljaar. Lijst. 

 

Iedereen kan werken met laptops en 

Chromebooks op zijn/haar tijden. 

Kinderen leren werken met 

een eigen onderzoeksvraag 
d.m.v. het werken met Blink. 

Kinderen volgen lessen in Blink en 

kunnen aan de hand van “het vra-
genmachientje” een kritische onder-

zoeksvraag bedenken  
Vragenmachientje uitleggen. 

Start schooljaar, 

bij start lessen 
Blink. 

Vragenmachientje . Aan het eind van het thema in Blink 

hebben de kinderen een onderzoeks-
vraag opgesteld en hebben ze onder-

zoek gedaan. 

Kinderen ontwikkelen een 

kritische denkhouding t.o.v. 
Media en Maatschappij. 

Mediawijsheid in alle groepen (Cu-

biss, 2 lessen). 
Mediamasters in groep 7 en 8. 

Lessen Cubiss: 

- Na de 
herfstvakan-

tie. 

- Voor de 
meivakantie. 

Mediamasters: 
- 6 t/m 13 

november. 

Invullijst op het ICT bord. Kinderen zijn kritisch met betrekking 

tot het gebruik van internet, sociale 
media. 

Kinderen weten wat nepnieuws is. 

 
 

Kinderen uit groep 6 t/m 8 
werken in een digitaal port-

folio. 

Mappen aanmaken/kopiëren voor 
kinderen (L-schijf). 

Leerkrachten stimuleren kinderen om 
producten op één plek in mappen op 

te slaan. 

Start schooljaar. Duidelijke mappenstructuur per kind. 
Kinderen maken zelf ook mappen 

(per vakgebied bijv.). 

Al het werk van de kinderen is een-
voudig terug te vinden op de L-schijf. 

Kinderen uit groep 2 maken 
kennis met het computerlo-

kaal. 

Groep 1 in de klas, groep 2 in kleine 
groepjes naar het ICT lokaal. ICT 

coördinator ondersteunt, waar mo-
gelijk. 

1x per kwartaal. Afvinklijst in computerlokaal. 
Hulp van Anne en Jennifer (1/2a), 

Tessa (1/2b). 

Kinderen uit groep 2 kunnen zelf-
standig of onder begeleiding van ICT 

coördinator werken op de computer 
met verschillende programma’s als 

code.org of kleuterplein. 

Kinderen leren spelenderwijs 
omgaan met de ICT moge-

lijkheden op school. 

Gebruik van tablets. 
Gebruik van Ozobots (& 

ozoblockly.com). 

Gebruik van code.org. 
Gebruik van Lego WeDo. 

Gebruik van Eddy de onderwijsrobot. 
MicroBits.ScratchJr. 

Hele schooljaar. Afvinklijst per klas. 
 

Kinderen ontwikkelen een positieve 
houding t.o.v. robotjes en program-

meren. 

Doorlopende leerlijn ICT is 

opgesteld door ICT werk-
groep/coördinator en wordt 

Leerkrachten zijn op de hoogte van 

de doorlopende leerlijn ICT. 
 

Leerlijn klaar: 

Begin septem-
ber. 

Document Leerlijn ICT. De leerlijn ICT staat op papier. 

Leerkrachten maken leerlijn zich 
eigen. 
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actief mee gewerkt door 

leerkrachten. 

Leerkrachten werken actief aan de 

doelen voor de kinderen van hun 
groep. 

 

Actief werken: 

Start schooljaar. 

Leerkrachten weten wat de kinderen 

in het betreffende jaar moeten be-
heersen. 

Deskundigheid van collega’s 
op gebied van de ICT moge-

lijkheden is vergroot. 

Informatie geven op ICT proeverij: 
kennismaken en kennis uitbreiden 

m.b.t. alle mogelijkheden die onze 
school geeft (zie lijst hierboven*). 

4x per jaar. Alle leerkrachten doen mee met een 
circuit. 

Alle leerkrachten werken actief aan 
de vergroting van hun ICT kennis. 

Instructie geven m.b.t. ICT mogelijk-
heden gaat makkelijker. 

Leerkrachten kennen de ICT moge-
lijkheden en willen deze inzetten in 

de klas. 

Computercursus vanaf groep 
4. Eenvoudige cursus Word 

groep 4. Vervolg in groep 5. 

Uitbreiding naar overige 
Office programma’s vanaf 

groep 6. 

ICT coördinator (of ouder) geeft 
instructie hoe een computer te ge-

bruiken. Eenvoudige 

start/kennismaking met Word. 
Word cursus die in groep 5 gegeven 

wordt.  
Powerpoint in groep 6. 

 

4: einde school-
jaar. 

5: start school-

jaar. 

Kinderen weten hoe ze word kunnen 
gebruiken. 

Dit o.a. ter voorbereiding op het 

maken van werkstukken in groep 6 
t/m 8. 

Kinderen in groep 5 behalen certifi-
caat Word. 

Kinderen kunnen werkstukken maken 

op de computer. 

Oordopjes vanaf groep 3 
uitdelen, voor het gebruik 

van de laptops. 
(eigen koptelefoon meene-

men van huis mag ook!) 

Aangeschafte doosjes met oordopjes 
uitdelen in groep 3 t/m 6 (groep 7 

en 8 heeft al eerder ontvangen). 

Start schooljaar.  Alle kinderen hebben eigen oordop-
jes (in blauw bakje) in hun la liggen. 

Tijdens werken met laptop kunnen 
kinderen oordopjes gebruiken. 

 
Leerwerkgroep Zorg 

 

Doel Te ondernemen acties Periode van 
meting 

Instrument om te meten resultaat 

Leergroei zichtbaar maken in 

Social Schools voor ouders.  

Er wordt per kind betaald om dit 

zichtbaar te maken.  
ICT’er zet deze mogelijkheid open. 

Februari 2021  Ouders zien de resultaten van hun 

kinderen in Social Schools.  

Na elke vakantie worden de 

doelen gestuurd naar ouders 
waar de komende periode 

aan gewerkt wordt (4x per 
jaar) voor rekenen, begrij-

pend lezen en spelling 

Alle leerkrachten maken voor hun 

groep een overzicht met de doelen 
waaraan die periode gewerkt wordt. 

De jaren daarna kunnen deze doe-
len weer gebruikt worden.  

Doelen t/m de herfstvakantie 
Doelen vanaf herfstvakantie t/m 

Begin van het 

schooljaar.  

Er is een blad dat opgestuurd kan 

worden naar ouders voor elke perio-
de.  

Ouders weten aan welke doelen er 

gewerkt wordt per periode.  
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kerstvakantie.  

Doelen vanaf de kerstvakantie t/m 
meivakantie. 

Doelen vanaf de mei vakantie t/m 

de zomervakantie.  

Groepsdoelen vaststellen en 

zichtbaar maken in de klas 
voor rekenen. 

De doelen t.a.v. Wereld in getallen V 

is duidelijk. Deze hangen per blok 
zichtbaar in de klas.  

Begin van het 

schooljaar 

Deze zijn zichtbaar in de klas. Kinderen weten aan welke doelen 

er gewerkt wordt per blok.  

Technisch lezen, spelling en 

rekenen: 
- Starten met WIG V digi-

taal voor groep 8 

- Starten met Bouw groep 
3, half groep 2 en enkele 

leerlingen groep 4. Plan 
wordt geschreven door 

bouwcoördinator en IB. 
- Scholing t.a.v. rekenen.  

- Afschaffen DMT groep 3 

(alleen voor eventuele 
dyslectische leerlingen) 

Deze doelen zijn opgenomen bij de 

reken en taalgroep en worden daar 
ook geëvalueerd.  

   

Schoollijn handhaven en 2x 

per jaar aanvullen/bijstellen.  

IB vult de schoollijn 2x per jaar aan. 

Het team controleert op alles klopt 
wat er in de schoollijn staat.  

Feb/mrt en ju-

li/aug 

Tijdens een teamvergadering wordt 

de schoollijn weer door het team 
goedgekeurd.  

Alle afspraken die gemaakt zijn kun 

je terug lezen in 1 document 
(schoollijn).  

Plan meerbegaafdheid op 
OBS Jules Verne. Protocol 

Meerbegaafdheid aanpassen.  

Protocol wordt weer aangepast door 
IB + plan aanpak plusleerlingen 

groep 1 t/m 8.  

November 2020  Er is een nieuw protocol die goed 
uitvoerbaar en praktisch is. Het 

protocol komt weer op de website 

te staan (vervangt het oude proto-
col).  

Oriëntatie t.a.v. LVS toetsen. 

Keuze maken welke LVS 
toetsen Jules Verne gaat 

gebruiken.  

In juli bijeenkomst LVS toetsen met 

IB’ers. 
In september uitproberen Dia toet-

sen. 
In juli keuze LVS.  

Juli 2021  Het team heeft een keus gemaakt 

t.a.v. LVS. 

The Leader in me Scholing en invoering Scholing is al 

gestart 

 Er zijn afspraken gemaakt t.a.v. de 

invoering. De bomen hangen. Kin-
deren weten wat het inhoudt.  
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Taakspel groep 4 t/m 8 en 

Teach uitvoeren. 

Taakspel wordt voortgezet en in 

groep 4 wordt hiermee gestart. Af-
spraken t.a.v. Teach worden uitge-

voerd. Deze staan in de schoollijn.  

Aug 2020 Directie en IB doen klassenbezoeken.  In elke klas worden de technieken 

van Teach gezien die in de school-
lijn staan.  

 

Taakspel wordt gedaan in groep 4 
t/m 8 

Nieuwe vorm t/m groeps-
plannen/overzichten en 

weekplanning ontwikkelen 

en uitvoeren. 
 

Het gemaakte plan wordt uitgevoerd 
en voor de herfstvakantie geëvalu-

eerd en eventueel aangepast. 

Aug 2020 Ruben, Jettie en Anke begeleiden het 
team met de nieuwe aanpak.  

De doelen per kind zijn in kaart 
gebracht en de leerkracht weet 

wanneer er extra aandacht wordt 

besteed aan die doelen.   

 

 

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

 

Doel Te ondernemen acties Periode van uitvoe-
ring 

Instrument om te meten Resultaat 

Het rekenonderwijs verbete-

ren met de nieuwe rekenme-
thode door scholing. 

De groep 8 gaat werken met WIG 

5. De scholing geeft inzicht in de 
didactiek van het rekenen gekop-

peld aan de leerlijnen in alle groe-
pen. 

augustus De cito toetsen zijn uitgangs-

punt om te bepalen hoe we het 
schooljaar gaan starten. 

Eventuele hiaten zijn weggewerkt 

en leerkrachten zijn op de hoogte 
van de leerlijnen. 

De termen en doelen van 

Leader in Me zijn bekend en 
zichtbaar in de school. 

Scholing hoe we de vertaalslag 

gaan maken naar de kinderen en 
ouders met de 7 gewoonten. 

Sept/ juni De metafoor van de boom is 

zichtbaar en de kinderen kennen 
de termen. 

Kinderen en leerkrachten werken 

volgens de principes van The leader 
in Me. 

Implementeren Nieuwsbe-

grip door scholing voor leer-
krachten. 

 

Scholing inplannen. sept Kinderen zijn enthousiast om 

hier mee te werken 

De resultaten zijn verbeterd tov 

afgelopen jaar. 

Leerlijnen in kaart brengen 

en vergelijken. 

Overzicht maken waarin de metho-

dedoelen en citodoelen in kaart 

gebracht worden. 

okt Overzichten maken. Iedereen weet wanneer iets aange-

boden wordt in de methode, ge-

koppeld aan cito. 

Collega’s geven presentaties 

over de talentfluisteraar en 

bewegend leren met als doel 
om te inspireren en er mee 

aan de slag te gaan. 

Datum plannen voor de presenta-

ties (7 okt) 

okt Informeren. Collega’s worden ingezet om ge-

sprekken met kinderen te voeren 

over hun talenten 
Tussen de lessen door wordt er 

meer bewogen. 
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Er worden technieklessen 

gegeven in alle groepen. 

De werkgroep techniek ontwikkelt 

een lessencyclus om in de lessen te 
gebruiken. 

 

nov Er worden technieklessen gege-

ven vanuit een bronnenboek. 

Kinderen krijgen technieklessen 

aangeboden geurende het jaar. 

Eigen scholing wordt inge-

zet. 

Iedereen bepaalt nav het aantal 

scholingsuren hoe dit ingezet 

wordt. Advies voor dit jaar is om dit 
via e-learning te doen. 

Gedurende het jaar. Iedereen maakt een keuze om 

te scholen. Bij e-learning is dit 

door certificaten te halen. 

Iedereen heeft certificaten gehaald 

en geeft een presentatie aan het 

team. 

 

3: Maatschappelijk relevant; samen ondernemen 
 

Doel Te ondernemen acties Periode van uitvoe-
ring 

Instrument om te meten Resultaat 

De ontwikkeling van 2 tot 4 

jarigen beter volgen en 
eventuele problemen in 

kaart brengen. 

Regelmatig overleg met peuterop-

vang door OB coördinator. 

4 x per jaar Overleg met notulen. Er is duidelijkheid over de peuter-

ontwikkeling en de onderwijsbe-
hoefte van deze kinderen. 

Leerlingen vanuit Clusius 
geven smaaklessen en leer-

lingen van de JV brengen 
een bezoek aan het Clusius. 

 

Collega coördineert de lessen. 4 x per jaar De lessen worden gegeven. Kinderen leren op gezonde voeding 
en hoe dingen smaken.  

Kinderen in groep 6 leren 
hoe groentes groeien en hoe 

ze verzorgd moeten worden. 

 

Collega coördineert de lessen. Vanaf april 1 x per 
week 

In de gemeente tuin werken. Kinderen zien groentes groeien en 
gaan er mee koken. 

De overgang van PO naar 

VO verloopt naar wens. 

Leerkrachten doen mee aan de 

speeddating met het VO.  

april Overleg over de kinderen in 

groep 8 met het VO. 

Kinderen krijgen een goede plek in 

het VO en alles is zorgvuldig door-
gesproken middels de warme over-

dracht. 

 

PR van de school versterken. Samen met ouders vanuit de 

MR,OR en team kijken naar de PR 

van de school. 

Vanaf okt Inventarisatie maken hoe we de 

JV beter op de kaart kunnen 

zetten en uitvoeren. 
 

Het leerlingen aantal stijgt. 

Plan van aanpak KMPO ver- Vanuit het plan zaken op de agenda Sept. In 2021 wordt er een nieuwe De tevredenheid is gestegen. 
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der uitvoeren. zetten. Zie plan van aanpak. april 

2019. 

kwaliteitsmeter uitgezet onder 

ouders, kinderen en leerkrach-
ten. 

Vignet Sport en Bewegen is 

aangevraagd en goedge-
keurd. 

De vakdocent is bezig met de aan-

vraag . 

sept Aanvraag wordt goedgekeurd. 

 
 

Kinderen bewegen meer en eten 

gezond op school. 
 

Naschools aanbod wordt 

ingezet in de school. 

Middels een website worden er 

naschoolse lessen aangevraagd 
voor kinderen. 

Okt en febr. De aanmelding gaat via een 

website. Minimaal 8 kinderen 
kunnen meedoen. 

De activiteiten worden goed be-

zocht. 
De 16 euro bijdrage is op tijd be-

taald. 
 

Leerlingen vanuit Heliomare 

vegen het schoolplein als 
een stage opdracht 

Contact opnemen met Heliomare Gedurende het jaar in 

overleg 

De leerlingen komen vegen Het plein ziet er goed uit. 

    

Woordenlijst: Wo = Wereldoriëntatie 
Cito = methode onafhankelijke toetsen 

LVS = leerlingvolgsysteem 
WIG = Wereld in getallen 

KMPO = Kwaliteitsmeter primair onderwijs 

MR = Medezeggenschapsraad 
OR = Ouderraad 

VO = Voortgezet onderwijs 
OB = Onderbouw 

BB = Bovenbouw 
DMT = Drieminutentoets 

 

 
 


