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Aanleiding 

Voor u ligt het jaarplan van schooljaar 2020-2021. Hierin beschrijven wij welke doelstellingen wij 

ons voor dit schooljaar hebben gesteld en hoe wij deze willen bereiken. Dit jaarplan is 

voortgekomen uit: 

 doelen die wij in ons schoolplan 2019-2023 hebben geformuleerd.  

 evaluatiepunten uit het jaarplan 2019-2020. 

 doelen uit het strategisch beleidsplan dat op stichtingsniveau is geschreven. 

 doelen die wij in schooljaar 2019-2020 hebben geconstateerd om de basis 

(deugdelijkheidseisen Inspectie van het Onderwijs) op orde te krijgen.  
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Doelstellingen van het jaarplan 

De doelstellingen die we met dit jaarplan willen bereiken zijn: 

Doelstelling 1: Vaststellen van een heldere en breed gedragen Rosa-visie. 

Doelstelling 2: Versterken van didactische vaardigheden (EDI). 

Doelstelling 3: Bevorderen van schoolbrede samenwerking in leerteams. 

Doelstelling 4: Vaststellen en uitvoeren aanpak NT2 voor groepen 1 t/m 4. 

Doelstelling 5: Werken met uniforme aanpak taal, rekenen en gedrag (doorgaande leerlijn). 

Doelstelling 6: Op orde krijgen van de basis (deugdelijkheidseisen Inspectie van het Onderwijs).  

 

Met al deze doelstellingen willen we bijdragen aan ons overkoepelende doel: het verhogen van 

de opbrengsten. 

 

Naast deze doelstellingen gaan we in dit schooljaar op directieniveau aan de slag met: 

Activiteit Wanneer  

Het aanvragen van subsidies gemeente Den Haag September  

Het aanvragen van rijkssubsidie ‘Inhaalprogramma 2020-2021’1 September  

Het opstellen van de begroting 2021 December  

Het opstellen van het werkverdelingsplan 2021-2022 Mei  

Het vaststellen van de formatie 2021-2022 Juni  

Het opstellen van de schoolgids 2021-2022 Juni  

Het opstellen van de ouderkalender 2021-2022 Juni/Juli  

Het delen van de groepsindeling 2021-2022 Juli  

Het opstellen en communiceren van het jaarverslag 2020-2021 Juli  

Het opstellen van een SMART geformuleerd jaarplan 2020-2021  Juli  

 

 

                                           

1 Doel van deze eenmalige subsidie is opgelopen leer- en ontwikkelachterstanden tijdens de coronacrisis 

te verkleinen.   
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Aanvliegroute jaarplan: verbeterplannen SMART formuleren 

In dit jaarplan beschrijven we verbeterplannen die bestaan uit algemene doelstellingen met 

daaraan gekoppeld: 

 specifieke doelen; 

 stappenplan met activiteiten om die doelen te bereiken; 

 tijdspad waarbinnen de activiteiten afgerond worden; 

 verantwoordelijke(n) voor het uitvoeren van de activiteiten. 

 

Ook bouwen we per twee maanden evaluatiemomenten in en stellen we waar nodig activiteiten 

bij. Tot slot geven we aan het eind van een traject aan of de doelen bereikt zijn.  

 

De doelen worden op deze manier vertaald in een SMART opgesteld stappenplan met 

activiteiten. SMART staat voor: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden 

 

Door verbeterplannen 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.  

Kwaliteitscyclus 

In dit jaarplan werken we bij ieder onderdeel volgens de cyclus Plan-Do-Check-Act. 

 

    

 

Plan 

In de eerste fase (Plan) bepalen we de kwaliteit die we willen bereiken: hoe komen we van de 

huidige situatie naar de gewenste situatie? Deze verbeterplannen komen tot stand door de 

huidige situatie te vergelijken met de geformuleerde visie van de school. Waar dagelijkse praktijk 

en visie op onderwijs nog niet met elkaar in overeenstemming zijn, komen we tot een 

verbeterplan. Deze plannen worden in het jaarplan SMART opgesteld, waarbij we er goed op 
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letten ook tussentijdse evaluaties in te plannen en mogelijkheden tot eventuele bijstelling, mocht 

de tussentijdse evaluatie daar aanleiding toe geven. 

 

Do 

In de tweede fase (Do) voeren we de gemaakte planning uit. Tijdens dit uitvoeringsproces 

‘bewaakt’ het stuurteam bestaande uit de directeur, twee IB’ers en twee 

bouwcoördinatoren/leerkrachten de voortgang van het verbeterplan. Liggen we op koers? 

Volgen we de planning? Ook de medezeggenschapsraad speelt een belangrijke rol bij het 

monitoren van de voortgang.   

 

Check 

In de derde fase (Check) controleren verantwoordelijken, via een tussentijdse evaluatie, of we 

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

iedere twee maanden. Het stuurteam stelt de evaluatie definitief vast.  

  

Act 

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 doorlopen we 

de cyclus opnieuw. 

Vastlegging en borging 

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

blijft, leggen wij afspraken vast in protocollen of ons beleidsplan taal, rekenen of gedrag.  

Ook plannen we bewust activiteiten die ervoor zorgen dat we eerder behaalde successen 

kunnen behouden. Zo volgen wij als team in schooljaar 2020-2021 een laatste scholing om de 

definitieve licentie van de Kanjertraining (methode voor bevorderen van onderling vertrouwen en 

sfeer in groepen) te halen.  

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. We voeren activiteiten uit vanuit het gedachtengoed van de 

professionele leergemeenschap: 

 Leren van en met elkaar 

 Gezamenlijk dragen en uitvoeren van verantwoordelijkheden 

 Delen van leiderschap  
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Gedurende het hele schooljaar 2020-2021 zijn dit drie belangrijke uitgangspunten in onze 

werkwijze.  

Betrokkenheid ouders 

Via de medezeggenschapsraad betrekken we ook ouders bij het jaarplan. Zij beoordelen het 

plan en dragen zo nodig verbeteringen aan. Uiteraard stelt de directie de 

medezeggenschapsraad op de hoogte van de stand van zaken tijdens de uitvoering het 

jaarplan.  

Verantwoording 

Dit jaarplan wordt vijf keer per jaar schriftelijk geëvalueerd en eventueel bijgesteld. Deze 

evaluatie met eventuele bijstellingen van het jaarplan deelt de directie consequent met het team, 

de MR en het bestuur.  

 

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.  
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Doelstelling 1: Vaststellen van een heldere en breed gedragen Rosa-visie 

 Alle teamleden hebben meegedacht over de nieuwe visie. 

 Alle teamleden en de MR staan achter de nieuwe visie. 

 Alle (nieuwe) teamleden kennen de nieuwe visie.  

 Alle teamleden weten welk gedrag en welke houding de nieuwe visie van hen vergt. 

 Wij dragen de visie actief uit in al onze communicatie (social schools/website/sociale 

media)  

 Wij dragen de visie actief uit in ons doen en laten. 

 

Achtergrond 

De huidige visie van de Rosa basisschool is als volgt: 

De Rosa-visie kent vijf essentiële kenmerken:  

 Gedifferentieerd onderwijs, aandacht voor de individuele leerlingen 

 Hoge haalbare doelen stellen 

 Voor ouders, kind en leerkracht duidelijke waarden en normen en consequent naleven 

van de bijbehorende regels 

 Respect, welbevinden en veiligheid staan centraal 

 Plezier hebben in het onderwijs 

 

De huidige visie is niet helder:  

 ‘Voor ouders, kind en leerkracht duidelijke waarden en normen’ staat er in de visie. 

Welke normen en waarden hebben we het over? Wat de één belangrijk vindt, vindt de 

ander helemaal niet belangrijk.  

 Respect, welbevinden en veiligheid staan centraal. Dat zijn drie kenmerken – waarden in 

dit geval - vervat onder één kenmerk. Wat vinden wij nou echt belangrijk gezien onze 

populatie aan leerlingen? 

 

De huidige visie is niet breed gedragen: 

 de visie is niet bekend bij alle teamleden.  

 een deel van het team zich kan vinden in de huidige visie, een ander deel van het team 

niet.  

 de visie wordt niet breed uitgedragen. Zo staat de visie niet op onze website. Ouders en 

leerlingen zijn er niet bekend mee. 

 

Een visie is het fundament waarop wij als school verder bouwen (doelen, werkwijzen, etc). Als 

die niet scherp en breed gedragen is, bestaat het risico dat je als team alle kanten op schiet. 
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Kortom: een heldere en breed gedragen visie is de kapstok waaraan je alle verdere 

(verbeter)plannen binnen je school toetst (past dit binnen de visie?) en ‘ophangt’.  

 

Activiteitenschema 

Activiteit Door wie Wanneer   

Studiedag: visievorming 

Onderwijsadviseur: procesbegeleider studiedag bij 

vorming nieuwe visie 

Doel: met het team komen tot contouren visie en 

gedeelde waarden 

Onderwijsadviseur 

Laurentius 

Stichting 

Team 

16 juli 2020   

Analyse opbrengsten studiedag  Stuurteam Oktober  

Eerste contouren visie en gedeelde waarden 

verder invullen. 

Stuurteam Nov/dec  

Opbrengsten visie delen in teambijeenkomst en 

met MR 

Stuurteam/team/ 

MR 

Jan/feb  

Feedback team/MR verwerken Stuurteam Maart/april  

Visie en gedeelde waarden voor akkoord aan team 

voorleggen 

Stuurteam Mei  

Visie en gedeelde waarden voor akkoord aan MR 

voorleggen 

 Juni  

Vooruitblik schooljaar 2020-2021: 

 Waar staan we? 

 Welke acties zijn nog gewenst? 

 Mogelijke actie: evaluatie visievorming: 

check via enquête of visie helder, breed 

gedragen en bekend is bij teamleden, 

ouders en leerlingen. 

 Visie zichtbaar maken in school. 

 Juli   

 

Evaluatie 1, oktober: 

 

Evaluatie 2, januari: 

 

Evaluatie 3, april: 

 

Evaluatie 4, juni: 

 

Eindevaluatie 5, juli: 
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Doelstelling 2: Versterking didactische vaardigheden leerkrachten (EDI) 

 Elke leerkracht van groep 3-8 werkt voor alle taal- en rekenlessen dagelijks met het 

Expliciete Directe Instructiemodel (EDI); 

 Elke leerkracht van groep 1-2 werkt met EDI bij verhalend vertellen en sommige 

rekenactiviteiten van Met Sprongen Vooruit.  

 De leerkracht past differentiatie toe: hij/zij stemt de inhoud, de vorm en de lengte van de les 

af op de leerbehoefte van de leerling.  

 De leerkracht werkt met drie niveaugroepen voor de basisvakken spelling, technisch lezen, 

taal, rekenen: verkort aanbod, basisaanbod, verlengd aanbod.  

 De leerkracht zet interactieve, coöperatieve werkvormen in. 

 De leerling is actief betrokken (via wisbordjes/willekeurige beurten/uitleg aan andere 

leerling).  

 Leerlingen werken samen met andere leerlingen.   

 

Achtergrond 

In februari 2020 zijn de directeur en de onderwijsadviseur van het bestuursbureau de groepen 

ingegaan om te kijken hoe het stond met het versterken van de didactische vaardigheden. Zij 

zagen gemotiveerde en hard werkende leerkrachten die een veilig leerklimaat weten te creëren. 

In de didactische aanpak blijft nog ruimte voor verbetering: 

 het lesdoel is vaak niet helder of smart; 

 leerlingen zijn niet allemaal actief betrokken; 

 differentiatie ofwel werken met drie niveaugroepen wordt niet overal toegepast. 

 

De eerste stappen naar verbetering zijn in gang gezet. De directeur en onderwijsadviseur 

hebben elk teamlid individuele feedback gegeven op hun les. Daarnaast hebben zij hun 

algemene bevindingen en voorstellen voor verbetering gedeeld met het team.  

 

We hebben besloten de overstap te maken van het Directe Instructie Model (DIM) naar het 

Expliciete Directe Instructiemodel (EDI). EDI is de opvolger van DIM en wat ons betreft 

effectiever, onder meer door controle van begrip, loslaten van ingewikkelde succescriteria. De 

onderwijsadviseur heeft in mei een workshop EDI voor de groepen 3-8 en in juni voor de 

groepen 1-2 georganiseerd. De twee, nieuwe intern begeleiders zijn eerste lesobservaties 

gestart in juni.  
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Activiteitenschema 

Activiteit Wie Wanneer   

Aanschaffen boeken EDI 2.0 voor ieder teamlid IB Juni   

Eerste lesobservaties en feedback: groep 3 tm 8, 

gericht op voorkennis/doel 

IB Juni   

Samenstellen leerteams EDI (met leerkrachten uit 

2 opeenvolgende leerjaren) 

IB / Team/ 

Directie 

Juli   

Check voldoende wisbordjes/ijsstokjes/andere 

materialen voor EDI en aanschaffen wat nodig is 

IB Aug   

Bespreken boekenlegger / weekplanning, gericht 

op notatie en doorgaande lijn extra aanbod/verkort 

aanbod 

IB Aug   

Bestuderen van het boek EDI 2.0. IB maakt een 

planning wat leerkrachten wanneer bestuderen 

 

Team/IB/ 

Directie 

Sept-dec  

Begeleiding IB om zelf goed leerteams te kunnen 

begeleiden 

IB/Externe 

coach 

Start 3 sept 
Andere data 
plannen 

 

Bijeenkomsten leerteams (gr 1-2, gr 3-4, gr 5-6, gr 

7-8 

Onderwerpen en acties:  

 Samen voorbereiden lessen 

 Invullen boekenlegger en weekplanner - PDCA 

 Delen van ervaringen  

 Evaluaties op doelen gekoppeld aan blokken 

en CITO-toetsen 

 Betrekken van de leerlingen bij het behalen van 

de doelen (Leren Zichtbaar Maken) 

 Theorie EDI doornemen 

 Zo mogelijk theorie LZM / Mindset 

 Eventuele conclusies taal- rekenbeleidsplannen 

bespreken 

Team/IB Om de twee 
weken:  
gemiddeld 13x 
per leerteam 
tot half mei 
2021 

 

Toepassen van het geleerde in de eigen dagelijkse 

lespraktijk 

Team Continu  

Studiedagen: aandacht voor EDI 

14 sept: 

 Terugkoppeling bevindingen eerste 

lesobservaties 

 Korte herhaling theorie workshop mei 2020 

(onder begeleiding onderwijsadviseur) 

 Voorbeeldfilm teamlid 

 Korte herhaling theorie filmpje (in groepjes) 

met observatieformulier 

 Toelichting vervolg leerteams EDI 

 

Team 14 sept 

23 nov  

17 feb 

1 april 

 

 

Lesobservaties en feedbackgesprekken  Team/IB 21/09 – 05/10 
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16/11 - 23/11 

 

15/02 – 01/03 

 

17/05 – 07/06 

Lesobservaties en feedbackgesprekken Directie/ 

Onderwijs- 

adviseur bestuur 

Feb/maart 
 

 

 

Bepalen wie individuele coaching nodig heeft bij 

EDI  

 

Directie/IB April, eerder 
indien 
wenselijk 

 

Collegiale consultaties, 4x (of meer naar eigen 

behoefte) 

 leren van elkaars lespraktijk 

 geven van feedback aan elkaar 

 schriftelijk noteren van leerpunten 

Team 

 

21/09 -27/11 
 
24/1 - 12/3 
 
12/3 - 23/4 
 
10/5 - 25/6 

 

Studiedag : 

Eindevaluatie EDI en opbrengsten 

Team 30 juni 

 

 

 

Evaluatie 1, oktober: 

 

Evaluatie 2, januari: 

 

Evaluatie 3, april: 

 

Evaluatie 4, juni: 

 

Eindevaluatie 5, juli: 
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Doelstelling 3: Bevorderen van schoolbrede samenwerking in leerteams 

 Elke leerkracht, ondersteuner, IB’er maakt deel uit van een leerteam. 

 Het team bepaalt zelf met welke leerteams wij werken. 

 Elke leerkracht, ondersteuner, IB’er kiest zelf het leerteam waar hij/zij energie van krijgt 

(en dus van toegevoegde waarde is).  

 Elke leerkracht, ondersteuner, IB’er is verantwoordelijk zijn/haar steentje bij te dragen 

aan het leerteam. 

 Het leerteam bepaalt in overleg wie binnen het team welke rol vervult/welke 

verantwoordelijkheid draagt.  

 Elk leerteam werkt met een jaarplan met concrete doelen. 

 

Achtergrond 

Waarom mikken we op schoolbrede samenwerking? Complexe vraagstukken vragen om 

samenwerken, leren en onderzoeken met meerdere mensen om zo het beste resultaat te 

bereiken = gespreid/gedeeld leiderschap (Mentink, 2018, Lieskamp & Vink, 2019). 

  

Zo’n drie jaar geleden werkten leerkrachten op de Rosa samen in werkgroepen. De hoeveelheid 

aan werkgroepen was echter te groot en stond dus een succesvolle samenwerking in de weg. 

Naast onderwijsinhoudelijke werkgroepen waren er ook organisatorische werkgroepen (feesten). 

Leerkrachten kwamen tijd tekort.  

 

Het team ziet de toegevoegde waarde van schoolbrede samenwerking in. We hebben geleerd 

van de werkgroepen. We kiezen bewust voor een beperkt aantal leerteams die zich focussen op 

onderwijsinhoud. 

 
Activiteitenschema  

Activiteit Door wie Wanneer   

Teambijeenkomst leerteams: welke leerteams zijn er 

en wie haakt aan bij welk leerteam? 

Team 30 juni    

Studiedag:  

 Afstemmen werkwijze/kader leerteams 

 Leerteams bepalen 

rollen/verantwoordelijkheden 

 Leerteams stellen een jaarplan op (in grove 

lijnen) 

Team 14 sept   

Teamlid uit leerteam licht jaarplan toe aan stuurteam Stuurteam 

Teamlid leerteam 

Okt  

Leerteams delen definitief jaarplan met stuurteam en 

elkaar 

Leerteams Nov  
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Leerteam en stuurteam monitoren voortgang 

jaarplannen van het leerteam 

Team Continu  

Stuurteam nodigt leerteamleden uit voor update over 

stand van zaken leerteam 

Stuurteam Eens in 4 

weken 

stuurteam-

overleg 

 

Teambijeenkomsten: leerteams wisselen kennis uit Team Continu  

 Tussenevaluatie: stand van zaken leerteams. 

Uitwisselen wat werkt, wat werkt niet? 

 Tussenevaluatie: zitten we op schema 

gezien jaarplannen leerteams. Wat stellen 

we mogelijk bij? 

 1 april   

Eindevaluatie leerteams Team 30 juni  

 

Evaluatie 1, oktober: 

 

Evaluatie 2, januari: 

 

Evaluatie 3, april: 

 

Evaluatie 4, juni: 

 

Eindevaluatie 5, juli: 
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Doelstelling 4: Vaststellen en uitvoeren aanpak NT2 voor groep 1 t/m 4 

 We onderzoeken welke NT2-aanpak voor groep 1 t/m 4 die bij ons past en financieel 

haalbaar is. 

 We maken een keuze in de NT2-aanpak. 

 

Achtergrond 

We merken de afgelopen schooljaren dat de instroom aan kleuters die niet/nauwelijks 

Nederlands spreken toeneemt. Zo stroomden zowel in het schooljaar 2017-2018 als het 

schooljaar 2018-2019 veertig kleuters met een andere moedertaal dan Nederlands in. Dat vormt 

een uitdaging met drie kleutergroepen (vier later in het schooljaar: instroomgroep) van 25 

kinderen. Tegen het einde van het schooljaar 2019-2020 zijn twee ondersteuners bij de kleuters 

gestart met het geven van extra taalonderwijs. Hier gaan we in het schooljaar 2020-2021 sterker 

op inzetten (door gebruik te maken van subsidiestromen).   

 

De uitdaging waar we voor staan vraagt om een meer gedegen en overkoepelende aanpak voor 

ons taalonderwijs aan NT2-leerlingen. Voor het schooljaar 2020-2021 in ieder geval een aanpak 

die reikt tot en met groep 4.  

 

Activiteitenschema  

Activiteit Door wie Wanneer   

Mogelijkheden subsidies verkennen voor 

schakelklas taal/extra taalondersteuning 

Directeur 

Stuurteam 

Sept  

Twee ondersteuners presenteren plan van aanpak 

extra taalondersteuning kleuters 

Twee 

ondersteuners 

Stuurteam 

Leerkrachten 

groep 1-2 

Okt  

Directeur en teamlid leerteam taal bezoeken 

scholen/stichtingen met taalklassen/excellent 

taalonderwijs/etc, om inspiratie op te doen 

Directie 

Teamlid leerteam 

taal 

Okt/nov  

Teamlid leerteam taal deelt inspiratie met leerteam Leerteam taal Okt/nov  

Aantal teamleden leerteam taal werkt (mogelijk in 

samenspraak met externe partij) een plan van 

aanpak NT2 groep 1 t/m 4  

Delegatie 

leerteam taal 

Dec/jan/feb  

Aantal teamleden leerteam taal deelt plan van 

aanpak NT2 groep 1 t/m 4 met het team 

Delegatie 

leerteam taal 

Team 

Feb/maart  

Vaststellen plan van aanpak NT2 groep 1 t/m 4 Delegatie 

leerteam taal 

Leden stuurteam 

Maart/april  
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Start implementatie plan van aanpak NT2 Delegatie 

leerteam taal 

Mei/juni/juli  

Eindevaluatie met focus op: 

 Terugblik NT2-onderwijs schooljaar 2020-

2021. 

 Vooruitblik NT2-onderwijs schooljaar 2021-

2022 

Twee 

ondersteuners 

Delegatie 

leerteam taal 

Leden stuurteam 

Juni/juli   

 

Evaluatie 1, oktober: 

 

Evaluatie 2, januari: 

 

Evaluatie 3, april: 

 

Evaluatie 4, juni: 

 

Eindevaluatie 5, juli: 
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Doelstelling 5: Werken met uniforme aanpak taal, rekenen en gedrag 

 Teamleden van leerteams taal, rekenen en gedrag werken een beleidsplan taal, 

rekenen en gedrag uit. 

 Elke leerkracht werkt conform het beleidsplan taal, rekenen en gedrag. 

 

Achtergrond 

Voor elke leerkracht is het van belang om te weten wat wij als school minimaal verlangen in het 

aanbod van basisvakken (taal/rekenen) en gedrag. Welke methode/leerlijn zetten we in, welke 

leertijd, hoe gaan we om met differentiatie (verkort, basis en verlengd aanbod), welke toetsen 

zetten we in? Wat zetten we wanneer in om een prettige sfeer op school te houden (gedrag)? 

Dit soort zaken was tot op heden niet toevertrouwd aan het papier en daardoor ook niet helder. 

We willen kortom een eenduidige doorgaande lijn creëren voor taal, rekenen en gedrag. Deze 

doorgaande lijn landt in een beleidsplan taal, rekenen en gedrag. 

 

Activiteitenschema taal  

Activiteit Door wie Wanneer   

Aanschaf nieuwe methode begrijpend lezen: 

Leeslink 

Team Juli   

Aanschaf Bouw! Interventieprogramma voorkomen 

leesproblemen 

Team Juli   

Afronden beleidsplan taal Leerteam taal Okt  

Presenteren beleidsplan taal aan team Leerteam taal Nov  

Lijn uitzetten voor starten met Bouw! Leerteam taal Okt  

Tussenevaluatie Leeslink Leerteam taal Nov  

Eindevaluatie beleidsplan taal Team 30 juni  

 

Evaluatie 1, oktober: 

 

Evaluatie 2, januari: 

 

Evaluatie 3, april: 

 

Evaluatie 4, juni: 

 

Eindevaluatie 5, juli: 
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Activiteitenschema rekenen  

Activiteit Door wie Wanneer   

Automatiseren: 

 Inventarisatie huidige situatie 

 Wat kan de opbrengsten verbeteren? 

 Mogelijk teamafspraken (beleidsplan) en/of 

aanschaf materialen 

Leerteam 

rekenen 

Sept/okt  

Keuze nieuwe rekenmethode: 

 Pilot nieuwe methodes uitzetten 

 Vanuit beredeneerde keuze (criteria 

opstellen) nieuwe rekenmethode bepalen na 

pilot 

 Bepalen begroting/tijdstip aanschaf en traject 

implementatie 

 Aanschaf en implementatie nieuwe methode 

rekenen 

Leerteam 

rekenen/team 

Dec  

Afspraken maken rond ‘rekentaal’ en aanbod 

strategieën met benaming, te verwerken in 

beleidsplan rekenen 

Leerteam 

rekenen 

Feb/mrt  

Bijstellen beleidsplan rekenen op basis van 

ervaringen met de nieuwe rekenmethode / Gynzy 

Leerteam 

rekenen 

April/mei  

Afronden en presenteren beleidsplan rekenen Team 30 juni  

 

Evaluatie 1, oktober: 

 

Evaluatie 2, januari: 

 

Evaluatie 3, april: 

 

Evaluatie 4, juni: 

 

Eindevaluatie 5, juli: 
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Activiteitenschema gedrag  

Activiteit Door wie Wanneer   

Kanjertraining zichtbaar maken in school Leerteam gedrag Sept  

Afronden beleidsplan gedrag met onder meer 

aandacht voor: 

 Aanpak veiligheidsbeleving: monitoren, 

analyseren, actieplan maken, 

communiceren richting team. 

 Ondergrens veiligheidsbeleving: wat 

willen wij als team minimaal scoren op 

vragenlijsten sociale veiligheid voor 

leerlingen en leerkrachten? 

 Gedragsregels leerkrachten. 

Gedragscoördinatoren 

Leerteam taal 

Jan  

Presenteren beleidsplan gedrag aan team Gedragscoördinatoren   

Parels en puzzels rondom 

Kanjertraining/gedrag iedere bouwvergadering 

bespreken 

Bouwcoördinatoren Zes 

vergaderingen 

op jaarbasis 

 

Kanjerlessen van leerkrachten observeren en 

van feedback voorzien 

Gedragscoördinatoren Jan  

Plan ‘werken met leerlingen als bemiddelaars 

onenigheid’ afronden 

Leerteam gedrag April  

Opleiding anti-pestcoördinator volgen Gedragscoördinator Mei  

Pilot ‘werken met leerlingen als bemiddelaars 

onenigheid’ groep 6, 7 en/of 8 

Leerteam gedrag 

Leerkrachten groep 6, 

7 en/of 8 

Mei-juni  

Evaluatie pilot ‘werken met leerlingen als 

bemiddelaars onenigheid’ 

Leerteam gedrag 

Leerkrachten groep 6, 

7 en/of 8  

Juli  

Eindevaluatie beleidsplan gedrag Team 30 juni  

 

Evaluatie 1, oktober: 

 

Evaluatie 2, januari: 

 

Evaluatie 3, april: 

 

Evaluatie 4, juni: 

 

Eindevaluatie 5, juli: 
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Doelstelling 6: Op orde krijgen van de basis  

 Om aan de deugdelijkheidseisen van de Inspectie te voldoen, zetten wij werkwijzen 

/beleid op papier en voeren gewenst onderzoek uit. 

 

Achtergrond 

Wij hebben ons onderwijs in het schooljaar 2019-2020 langs de meetlat van de 

deugdelijkheidseisen van de Inspectie gelegd. Het team heeft op vier domeinen gekeken waar 

de basis op orde is en waar nog werk aan de winkel is. Het gaat om de volgende vier domeinen: 

 Onderwijsproces: geven de leraren goed les? 

 Schoolklimaat: is het klimaat voor de leerling veilig, stimulerend en ambitieus? 

 Kwaliteitszorg: bewaakt de directie de kwaliteit van de school? 

 Onderwijsresultaten: leren de kinderen maximaal?  

 

De acties die wij nog nodig achten op deze vier domeinen hebben we zichtbaar gemaakt in onze 

teamkamer. De meeste acties zitten al verankerd in andere doelstellingen uit dit jaarplan. Denk 

aan: doorlopende leerlijn taal en rekenen ofwel beleidsplannen taal en rekenen. En natuurlijk 

versterking van didactische vaardigheden leerkrachten met EDI.  
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Een aantal andere acties – zeg een ‘restgroep’ valt lastig te scharen onder de doelstellingen uit 

dit jaarplan. Deze ‘losse’ acties plaatsen we hier onder de noemer ‘Op orde krijgen van de 

basis’. 

 

Activiteitenschema  

Activiteit Door wie Wanneer   

Beleidsplan burgerschap Directie ism 

stuurteam 

Jan  

Professioneel statuut: 

Beschrijving ‘onderhoud’ bekwaam en bevoegd 

personeel 

Directie ism 

stuurteam 

Jan  

Tevredenheidsonderzoek ouders Directie/ 

administratie 

Maart  

 

Evaluatie 1, oktober: 

 

Evaluatie 2, januari: 

 

Evaluatie 3, april: 

 

Evaluatie 4, juni: 

 

Eindevaluatie 5, juli: 

 


