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1. Aanleiding 

Voor u ligt het jaarplan van schooljaar 2021-2022. Hierin beschrijven wij welke doelstellingen wij ons 

voor dit schooljaar hebben gesteld en hoe wij deze willen bereiken. Dit jaarplan is voortgekomen uit de 

doelstellingen die wij in ons nieuwe schoolplan 2019-2023 hebben geformuleerd.  

 

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Punten 

die naar voren kwamen uit deze evaluatie zijn in dit jaarplan verwerkt.  

Daarnaast zijn doelen opgenomen die voortkomen uit het strategisch beleidsplan dat op stichting 

niveau is geschreven.  

Ten slotte zijn doelstellingen toegevoegd die een logisch vervolg zijn op de ontwikkelingen van het 

afgelopen schooljaar. 

 

2. Doelstelling van het schoolplan. 

 

 

Doelstelling 1: Leren is van het kind 

Het creëren van een eenduidige lijn in de pedagogische basishouding die uitgaat van verschillen en 

gebruik maakt van de heterogene groepen. Zelfverantwoordelijk leren, verantwoordelijkheid, 

initiatieven nemen en samenwerking zijn hierin de basisprincipes. 

Binnen het portfolio wordt dit zichtbaar hetgeen we actief gaan delen met de ouders. 

Doelstelling 2: Groei in vakmanschap 
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We bekwamen ons in verschillende instructiemodellen en verschillende soorten didactiek. We leren van 

elkaar door co-teaching, collegiale consultatie, scholing en overleg 

We werken samen met ouders van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong voor passende uitdaging 

en zorgen in deze voor heldere communicatie en een doorgaande leerlijn. 

We voeren hierbij een nieuwe rekenmethode in en versterken het leesonderwijs.  

Doelstelling 3: Kwaliteit borgen 

Ons team is verantwoordelijk voor de resultaten van de school en de doorgaande leerlijn. Door 

doelstelling 1 en 2 te verwezenlijken halen we het beste uit ieder kind waarbij we ervoor zorgen dat 

onze eindopbrengst goed is. Om dit te bereiken kijken we kritisch naar ons eigen handelen, analyseren 

we de opbrengsten, gaan hierover in dialoog en zetten onze kennis en talenten in om te komen tot een 

sterk en krachtig didactisch klimaat. 

We maken een start met het borgen van onze afspraken die we gaan vastleggen in wegwijzers; dat is 

onze rode draad.  

Doelstelling 4: ICT en techniek  

We bieden in het blokuur ruimte aan de kinderen om om te gaan met digitale technologie tijdens 

ontwerp- en maakprocessen.  

We starten met een digitaal portfolio en werken met tablets die worden ingezet bij het leren. 

 

Naast deze doelstellingen zullen we op managementniveau aan de slag gaan met: 

Activiteit Wanneer  

Het opstellen van de schoolgids 2021-2022 Aug ‘21 ✓  

Het opstellen van de begroting 2021 en het formatieplan 2021-2022 Nov ‘21  

Het opstellen en communiceren van het jaarverslag 2019-2020 Sept ‘21  

Het opstellen van een smart geformuleerd jaarplan 2021-2022  Aug ‘21 ✓  

Het opstellen van het werkverdelingsplan 2021-2022 Juni ‘21 ✓  

Het opstellen van een jaarplanning 2021-2022 Juni ‘21 ✓  

Het volgen van de gesprekkencyclus binnen COO 7 ‘21 - ‘22  

Faciliteren van (team)scholing en intervisie ‘21 - ‘22  

Borgen kwaliteitsstructuur met ambitie- en kwaliteitskaarten ‘21-22  

Uitrollen nieuwe managementstructuur ‘21-’22 ✓  

Werven en inwerken nieuwe teamleden ‘21-‘22  
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3. Ambities 

Er zijn 5 leerteams. Ieder leerteam heeft de ambities voor de rest van de schoolplanperiode 

beschreven. De stappen om de ambities te realiseren worden verdeeld in 3 jaar ( nu nog 2 jaar)waarin 

de doelstellingen en actieplanning smart is verwoord.  

De doelstellingen voor schooljaar 2021-2022 vindt u terug in dit jaarplan. Rode draad is:  

1)Het kwaliteitsbeleid waaronder ambitiekaarten, kwaliteitskaarten, analyse toetsen en 

professionalisering. Hierbij werken we aan de doorgaande leerlijn, het verhogen van de opbrengsten 

en verlagen van de werkdruk. 

2)Didactiek, waarbij we uitgaan van verschillen en de 3-jarige stamgroep. Met de verbetering van de 

didaktiek werken wij aan het verhogen van de opbrengsten. 

3)Eigen rol van de leerlingen en zelfstandig leren. Hiermee werken we aan innovatief onderwijs. 

De leerteams die dit schooljaar nog steeds werken zijn: 

• Rekenen 
• Taal/lezen en spelling 

• Volg de kinderen, differentiatie en zelfstandig werken 

• Ict, digitale geletterdheid, techniek en innovatie 

• Wereldoriëntatie en Cultuureducatie  

 

4. Uitvoering 

Per doelstelling wordt in het jaarplan globaal aangegeven wat in dat schooljaar bereikt zal worden, en 

wie er verantwoordelijk is voor de uitvoering van de taken die naar het doel zullen leiden. Ten slotte 

wordt aangegeven hoe het team aan het werk zal gaan, wat de doelstelling is op lange termijn (3 jaar) 

en korte termijn (schooljaar) en hoe men het doel wil gaan bereiken. Tussendoor en aan het eind van 

het traject zal geëvalueerd worden of dit gelukt is. 

De werkgroepen zorgen ervoor dat:  

• De doelen helder, realistisch en transparant geformuleerd zijn;  

• Zaken goed verdeeld worden over het schooljaar; 

• Zij monitoren en gefocust blijven;  

• Op de afgesproken tijd wordt gecommuniceerd naar het team;  

• Gemaakte keuzes worden uitgelegd; 

• Afspraken worden vastgelegd in een kwaliteitskaart; 

• De kwaliteit wordt geborgd door dit actueel te houden en elkaar eraan te houden. 

Zo ontstaat draagvlak voor deze doelen bij de betrokken personen en een voor iedereen herkenbare 

werkwijze in de school.  

We kunnen achteraf nagaan of het doel bereikt is, binnen een realistisch vastgestelde tijd. Ook stellen 

we vooraf vast welke succescriteria we hanteren. Door deze laatste toevoeging wordt het jaarplan niet 

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

Betrokkenheid van team en ouders 

Het team is in hoge mate (mede)verantwoordelijk voor het behalen van de gestelde doelen. Binnen het 

functiehuis en het werkverdelingsplan zijn keuzes gemaakt, welke teamleden medeverantwoordelijk 
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maken voor de voortgang en uitvoering van de beleidsvoornemens. Dit is vormgegeven in leerteams.  

De betrokken collega’s zullen in overleg met de directeur en het MT vormgeven aan de implementatie. 

Daarnaast werkt de school met diverse werkgroepen en bouwcoördinatoren. Deze werkgroepen/ 

personen bereiden zaken voor en voeren deze onder leiding en begeleiding van het managementteam 

in. (zie: werkverdelingsplan) 

 

De ouders zullen, via 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.  

 

Scholing 

Om het jaarplan, de uitwerking van de ambities van de leerteams en het borgen/ verfrissen van de 

afspraken is er tijd nodig. We hebben ervoor gekozen de inhoud van alle studiedagen zelf vorm te 

geven in samenspraak met de leerteams. 

  

Scholing Individuele teamleden voor zover nu bekend:  

Met sprongen vooruit: Christel Labeur, Chantal Jansen 

Leidinggeven aan een IKC: Gerrie Haije 

Bouwcoördinator: Marja Taal, Eline Kraaijenveld, Chantal Jansen 

Studiedagen    

Maandag    04-10-2021 Leerteam Kwaliteit, leerteam rekenen en leerteam Volg de kinderen. 

Vrijdag       26-11-2021 volgt nav de planning van de leerteams 

Vrijdag       04-02-2022 

Donderdag  14-04-2022 

Dinsdag      27-06-2022 Administratieve dag  

 

Nog in te plannen: ICT-kenniskringen en Collegiale consultatie. 

Inwerken nieuwe collega’s door: Bettie Verbeek 

Verantwoording 

Dit jaarplan wordt in oktober 2021 definitief vastgesteld omdat dan de leerteams hun nieuwe doelen 

hebben vastgesteld en de MR is geraadpleegd op de plannen. In januari een tussenevaluatie en juni de 

eindevaluatie t.b.v. het jaarverslag. Deze evaluaties worden gedeeld met het team en de MR.  
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Werkgroep 1: Rekenen 

Personen gebonden aan deze opdracht: Christel, Marja en Henriette 

 

Doelen van het ambitieplan: 

 

• Leerlijn ‘Meesterwerk’ uitzetten  

Alle A1- kinderen en (vermoedelijk) onder presterende kinderen krijgen één keer per week 

stamgroepdoorbrekend samen met Peers een instructie en een samenwerkmoment voor de lesstof uit 

Meesterwerk van die week.  Kinderen worden gehoord, uitgedaagd en leren van en met elkaar; ze 

leren ‘leren’.  

 

• Opbrengsten ‘automatiseren’ verhogen.  

-Alle kinderen werken met plezier aan de automatiseringsoefeningen en dit verhoogt de opbrengsten. 

-Alle bovenbouw-stamgroepleidersg hebben drie keer per week automatiseer-oefeningen op het 

rooster staan en zijn op de hoogte van de vooruitgang van alle kinderen uit hun groep. Ditzelfde geldt 

voor de middenbouw-stamgroepleiders, maar zij hebben vijf keer per week automatiseer-oefeningen 

op het rooster staan.  

 

• Een nieuwe automatiseringstoets uitzoeken en implementeren.  

-Voor het einde van dit schooljaar hebben we een nieuwe automatiseringstoets, die naar alle 

tevredenheid werkt. 

 

 

Doelen in 2021-2022 

Een mooie doorlopende lijn van het oefenen van automatiseren  
Er is een lijn op papier en elke stamgroepleider weet waar de kinderen staan en wat ze nog nodig 
hebben. Ieder kind weet dit van zichzelf.   
Het implementeren van de methode ‘Met sprongen vooruit’ in de boven- en middenbouw.   
Alle bovenbouwleerkrachten kunnen werken met de methode ‘Met sprongen vooruit’. Gezamenlijk 
hebben we een manier bedacht waarbij we ‘Rekensprint’ en ‘Met sprongen vooruit’ samengevoegd 
hebben tot één methode die we inzetten in de bovenbouw en die voor de kinderen uitdagend is en 
ontwikkeling biedt.   
  
Activiteiten  
-Per bouw is er een lijn ‘automatiseren’ op papier  
-Er is een kwaliteitskaart ‘Inzet van Rekensprint en Met sprongen vooruit in de bovenbouw’  
 

Evaluatie januari: 

 

Eindevaluatie: 
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Werkgroep 2: Taal/ Lezen 

 

Personen gebonden aan deze opdracht: Marja, Chantal en OB collega? 

 

Doelen van het ambitieplan: 

Op het gebied van taal en spelling doen wij veel en hebben wij ook veel kennis binnen het team, maar er 
staat weinig tot niks op papier vastgelegd. Door het aanstellen en opleiden van een taalcoördinator in de 
school en het opstellen van een beleidsplan en ambitieplan, met daaruit voortkomende 
kwaliteitskaarten, wordt de kwaliteit van ons taalonderwijs geborgd.   
  
De huidige taalmethode is inmiddels 10 jaar oud en zal niet meer worden vernieuwd door de uitgeverij. 
Er is behoefte aan een eenduidige, doelgerichte taalaanpak, al dan niet met methode. De 
spellingsresultaten op de CITO SP 3.0 zijn niet passend bij de leerlingpopulatie. Het beeld is dat in met 
name de middenbouw de resultaten achter blijven en dat dit in bovenbouw lijkt bij te trekken.    
 

 

Doelen 2021-2022: 

In 20-21 is de OB begonnen met beredeneerd taalaanbod onder de loep te nemen onder begeleiding van 
‘Het Kan’. In dit jaar is het de ambitie om een eenduidige lijn te krijgen in de onderbouw betreffende dit 
taalaanbod.   
In 20-21 gaan wij ons oriënteren op een nieuwe taal/spellingaanpak met evt. een andere 
taal/spellingmethode.  
Wij besluiten welke taal/spellingaanpak wij als team willen hanteren en welke taal/spellingmethode wij 
hierin als leidraad gebruiken.   
 
activiteiten 

• Methode taal/spelling kiezen  
• Aanpak taal bepalen MB/BB  
• Doorgaande lijn OB beredeneerd taalaanbod   
• Structurele aanpak OB en start MB voor NT2. 

  
 

Evaluatie maart: 

Eindevaluatie: 

 

  



 

Jaarplan 2021-2022 versie juni 2021 
9 

Werkgroep 3: ‘Volg de kinderen’ 

 

Personen gebonden aan deze opdracht: Leonie, Anke, Tonnie en Chantal  

 

• onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen/differentiatie  

• versterken van de executieve vaardigheden van leerlingen  

• betrokkenheid van leerlingen bij het eigen leerproces vergroten weergegeven in een portfolio,  

• eigen doelen stellen 

• formatief assessment 

 

Doelen van het ambitieplan: 

 

Doelstelling/ activiteiten 2021-2022: 

• Plan van aanpak maken voor de korte en lange termijn begeleiding in/buiten de groep. 

• Nav input team aan de slag met de executieve vaardigheden in de groepen. 

• Leerlijn opzetten mbv aangeschafte literatuur. 
 

 

Evaluatie januari: 

Eindevaluatie: 



 

Jaarplan 2021-2022 versie juni 2021 
10 

Werkgroep 4: ICT, digitale geletterdheid, techniek en innovatie 

 

Personen gebonden aan deze opdracht: Harm, Eugenie en Tonnie 

Doelen uit het ambitieplan: 

 

1. Consolideren van de manier waarop ict ingezet wordt in het thuiswerken, bij het team, bij ouders en 

bij de kinderen zelf. (kwaliteit, groei in vakmanschap, leren is van het kind) 

 

2. Het leerteam ontwikkelt een doorgaande leerlijn waarin de belangrijkste doelen aan bod komen. Ons 

uitgangspunt daarbij is dat we kinderen actief vaardigheden aanleren om zelfverantwoordelijk te leren. 

Deze doorgaande leerlijn vertalen we naar activiteiten die gegeven kunnen worden door de collega’s. 

(innovatief curriculum, leren is van het kind) 

 

Doelen 2021-2022:   

Doelen  
2. Het leerteam ontwikkelt een doorgaande leerlijn waarin de belangrijkste doelen aan bod komen. Ons 
uitgangspunt daarbij is dat we kinderen actief vaardigheden aanleren om zelfverantwoordelijk te 

leren. Deze doorgaande leerlijn vertalen we naar activiteiten die gegeven kunnen worden door de 
collega’s. (innovatief curriculum, leren is van het kind)  
  
3. Het leerteam ondersteunt en schoolt collega’s in het toepassen van de leerlijn. We willen het team 
stimuleren om de connectie te onderzoeken tussen ons schoolplan, de slo doelen en de middelen die we 
al hebben (kwaliteit maken we samen, groei in vakmanschap).  
  
Activiteiten  

• Het leerteam organiseert bijeenkomsten om een doorgaande leerlijn met elkaar af te stemmen. 
We vertegenwoordigen elk een bouw en zoeken samen naar een vloeiende samenwerking.    

• Kennis/ ervaring uitwisselen in de bouwen. Hiervoor worden kenniskringen gepland, al dan niet 
binnen de bouwen. We inspireren en motiveren elkaar om onderwijs aan te bieden in de vier 
deelgebieden van digitale geletterdheid.  

• De leermiddelen die passen bij de activiteiten worden zo gepresenteerd aan de leerkrachten 
zodat de kinderen er direct mee aan de slag kunnen. Daarvoor worden duidelijke 
instructiefilmpjes en handleidingen of werkboekjes gemaakt voor kinderen, en waar nodig ook 
voor leerkrachten.  

• Opleiden coach digitale geletterdheid om de uitrol in de school te verbeteren. 

• Leerteam verbreden over alle bouwen. 
 

 

Evaluatie januari:  

 

Eindevaluatie:  

  



 

Jaarplan 2021-2022 versie juni 2021 
11 

Werkgroep 5: Wereldoriëntatie en Cultuureducatie 

Personen gebonden aan deze opdracht: Bettie, Harm en Eline 

Doelen van het ambitieplan: 

 

  
• Per bouw is er een document beschikbaar waarin we de projectplanning kunnen maken. Hierin 

staan alle (incl. nieuw toegevoegde) doelen in ons wo-onderwijs aan bod moet komen, de 

komende 3 jaar.  

 

• een vorm die gebruiksvriendelijk en beschikbaar is, waarin leerkrachten en kinderen inspiratie 
kunnen opdoen voor een originele en creatieve presentatie. Deze presentatievormen zijn 

meteen middelen waarmee vaardigheidsdoelen uit het curriculum behaald kunnen worden.  

 

 
• Door het team gedragen kwaliteitskaart/ onderwijsplan wereldoriëntatie.  

 

Doelen/ activiteiten 2021-2022  
 

• Bijeenkomsten leerteam faciliteren  

• Projecten ‘Ja dat wil ik hebben’ en ‘Wie bestuurt een land’ voorbereiden, uitrollen en evalueren. 

• Contact met CMK helder krijgen en verstevigen 

• De presentatiekaarten testen en afronden 

• Beleidsplan WO aanpassen/ up to date maken en verkennen of dit een kwaliteitskaart moet zijn 

of niet. 

• Beleidsplan CMK verkennen 

• Presentatie op de studiedag voorbereiden en geven over de presentatiekaarten en het 

conceptbeleidsplan. 
 

Evaluatie januari: 

 

Eindevaluatie: 
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Kwaliteitsmanagement/ MT 

 

Personen gebonden aan deze opdracht: Anke, Christel, Christianne en Gerrie, 

 

Doelen van het ambitieplan: 

 

• Scholingstraject voorbereiden en koppelen aan de leerteams en ontwikkeling van de rode 

draad. Sturen op doelen, beredeneerd aanbod en gerichte instructie. 

• Bewaken afstemming, borgen afspraken en doorgaande lijn. Iedereen hierop aanspreekbaar 

maken. 

• Opstarten Ambitiekaarten en borgen kwaliteitskaarten. 

• Ons kwaliteitsmanagement wordt gekoppeld aan de beleidsontwikkelingen en andere 

kwaliteitsprocessen. Hierdoor wordt samenhang aangebracht tussen bijvoorbeeld 

opbrengstenanalyse, tevredenheidspeilingen, gegevens over de bedrijfsvoering (denk aan 

populatie, ziekteverzuim, enz.) en scholing als basis voor beleidsontwikkelingen. 

• Team- en individuele scholing wordt gekoppeld aan de schoolontwikkeling, aan samen werken 

en leren van elkaar en wordt gevolgd in Coo7. 

 

Doelen 2021-2022 

• Analyseren opbrengsten en koppelen aan nieuwe jaarplanning.  
• Faciliteren studiedagen door de leerteams.   
• Opzetten andere inhoud teamvergaderingen. Eigenaarschap leerteams.  
• Begeleiden uitvoering doelen leerteams en vastleggen in kwaliteitskaarten en 
onderwijsplannen . Borgen wat er al is. 
• Wijzigen rapporten.  
• Besteding NPO gelden monitoren en uitrollen 

 

Evaluatie maart: 

Eindevaluatie: 
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