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1. 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 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 2020-2021 Aug ‘20  

Het opstellen van de begroting 2021 en het formatieplan 2021-2022 Nov ‘20  

Het opstellen en communiceren van het jaarverslag 2019-2020 Sept ‘20  

Het opstellen van een smart geformuleerd jaarplan 2020-2021  Aug ‘20  

Het opstellen van het werkverdelingsplan 2020-2021 1 sept ‘20  

Het opstellen van een jaarplanning 2020-2021 Juni ‘20  

Het volgen van de gesprekkencyclus binnen COO 7 ‘20 - ‘21  

Faciliteren van (team)scholing en intervisie ‘20 - ‘21  

Ontwikkelen kwaliteitsstructuur met ambitie- en kwaliteitskaarten ‘20-21  

Onderzoeken en ontwikkelen nieuwe managementstructuur ‘20-’21  
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3. Ambities 

Er zijn 5 leerteams. Ieder leerteam beschrijft aan het begin van dit jaar de ambities voor de rest van 

de schoolplanperiode. Na deze uitwerking van de ambities worden de doelstellingen verdeeld in (nu 

nog) 3 jaar.  

De doelstellingen voor schooljaar 2020-2021 worden smart uitgewerkt in het jaarplan vóór januari 

2021. Rode draad is:  

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. 

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. 

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

De leerteams die dit schooljaar gevormd worden 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.  
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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 

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 bouwaanstuurders. Deze werkgroepen/ 

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

in. (zie: werkverdelingsplan) 

 

De ouders zullen, middels de medezeggenschapsraad, betrokken worden. Zij zullen het jaarplan 

beoordelen en zo nodig verbeteringen voordragen. Uiteraard zullen zij steeds goed op de hoogte 

gehouden worden van de stand van zaken tijdens de uitvoering het jaarplan.  

 

Scholing 

Om het jaarplan en de komende ontwikkelingen vorm te geven is er scholing nodig. We hebben ervoor 

gekozen aanbieder ‘Het Kan’ alle studiedagen te laten verzorgen waarin we volgens de 

jenaplanprincipes de didactiek onder de loep nemen en verbeteren waar dat nodig is.  

Scholing Individuele teamleden voor zover nu bekend:  

Specialisatie jenaplan: Chantal Jansen, Sharon Grootscholten, Eline Hess 

Taalspecialist: Marja Taal 

Met sprongen vooruit: Christel Labeur, Eugenie van den Broek 

Waarderingsgericht leiderschap: Gerrie Haije 
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Studiedagen     

Vrijdag    28-08-2020 Opstartmiddag Ambitiekaarten 

Maandag  02-10-2020 ‘Het Kan’ 

Vrijdag    30-11-2020 ‘Het Kan’ 

Maandag 04-01-2021 Werkgroep zelfverantwoordelijk leren/ meerbegaafde kinderen 

Vrijdag    26-03-2021 ‘Het Kan’ 

Dinsdag  25-05-2020 

 

Taal/ lezen/ rekenen 

Nog te plannen  

ICT Diverse scholing/ begeleiding van Harm van Luik 

Team Collegiale consultatie, kijken bij elkaar. 

Kenniskringen Burgerschap, Veiligheid, Gedrag, Goed/beter/best 

Coaching  

Woensdag 15-10-2020 Groepsbezoeken en nabespreken 

Dinsdag    02-02-2021 Groepsbezoeken en nabespreken 

 

Verantwoording 

Dit jaarplan wordt in december 2020 definitief vastgesteld omdat dan de ambitiekaarten afgerond zijn. 

In april een tussenevaluatie en juni de eindevaluatie tbv het jaarverslag. Deze evaluatie’s worden 

gedeeld met het team en de MR.  

 

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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Werkgroep 1: Rekenen 

Personen gebonden aan deze opdracht: Christel en Marja 

 

Doelen: 

 

• Leerlijn ‘Meesterwerk’ uitzetten  

Alle A1- kinderen en (vermoedelijk) onderpresterende 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-stamgroepleiders 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. 

 

 

Activiteiten 

- Met de bouw een rooster maken; welke groepen krijgen op welk tijdstip Meesterwerk-

instructie? 

- Alle stamgroepleiders zetten automatiseertijd op het rooster. De Bassen agenderen dit punt 

één á twee keer per jaar om te evalueren of de uitvoering ervan goed verloopt.  

- Marja en Christel maken in samenwerking en in overleg met I.B. ‘er Christianne een lijst met 

voor- en nadelen van verschillende automatiseringstoetsen en delen deze op een TEV zodat we 

teambreed een keuze kunnen maken. (april 2021) 

- Per bouw is er een kwaliteitskaart ‘Meesterwerk-instructie’ 

- Per bouw is er een kwaliteitskaart ‘Automatiseren’ (één voor stamgroepleiders en één voor 

kinderen) 

 

Evaluatie april: 

Eindevaluatie: 
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Werkgroep 2: Taal/ Lezen 

 

Personen gebonden aan deze opdracht: Marja, Chantal en Karin 

 

Ambitieplan volgt einde schooljaar. Dit loopt parallel aan de opleiding Taalspecialist van Marja Taal. 

 

Doelen 2020-2021: 

• Boekpromotie borgen; kwaliteitskaart 

• Woordenschat borgen; kwaliteitskaart 

• MB en BB: doelgericht taalonderwijs; kwaliteitskaart inclusief beschrijving van de doelen. 

• MB schrijven en spreken/ luisteren doelen afvinken Evalueren op de bouw. 

• Halve studiedag in maart over Nieuwsbegrip. 

 

Evaluatie maart: 

Eindevaluatie: 
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Werkgroep 3: Volg de kinderen 

 

Personen gebonden aan deze opdracht: Leonie, Anke en Karin 

• 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 

 

Doelstelling 2020-2021: 

Het leerteam: 

• Keuze voor een signaleringsinstrument hoogbegaafdheid 

• Bereidt een studiedag voor 

• bespreekt met het team de fases van het ambitie plan (team geeft input).  

• stemt de doelen en de gemeenschappelijke taal af met het team.  

• maakt een plan van aanpak  

• bereidt studieochtenden en teambijeenkomsten voor. 

• schaft literatuur en materiaal aan.  

• leest literatuur met betrekking tot  

formatieve assessment en executieve functies.  

 

Het team geeft Feedback aan het leerteam. 

 

 

Evaluatie maart: 

Eindevaluatie: 
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Werkgroep 4: ICT, digitale geletterdheid, techniek en innovatie 

 

Personen gebonden aan deze opdracht: Harm, Chantal en Tonnie 

Doelen: 

 

• Basisvaardigheden aanleren  
• Mediawijs worden  

• Programmeren en creatief inzetten van technologie  

• Informatievaardigheden  

 
Activiteitenschema 2020-2021:   

 

Afstemmen doorgaande leerlijn 

15 februari 

2/4 maart 

17 mei 

Reflectie op eigen handelen 

17 mei 

 

 

 

Evaluatie april: 

Eindevaluatie: 
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Werkgroep 5:  

Wereldoriëntatie en Cultuureducatie 

 

Personen gebonden aan deze opdracht: Harm, Bettie, Eugenie, Eline 

 

Doelstelling: 

  
• 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 2019-2020 

• Voorbereiden twee schoolprojecten 

• Projectplanning maken voor 2021-2024 

• Starten in samenwerking met cultuurhelden aan een nieuwe vorm voor de presentatiekaarten 

 

 

Evaluatie april: 

Eindevaluatie: 
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Kwaliteitsmanagement 

 

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

 

Doelstelling: 

• 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 2020-2021 

• Opstarten van de 5 leerteams en ambitieplannen maken 

• Maken van een overzicht bord jaarplan 

• Scholing faciliteren met ‘Het Kan’. 

• Analyseren opbrengsten en koppelen aan nieuwe jaarplanning. 

 

 

Evaluatie maart: 

Eindevaluatie: 
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