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Jaarplan 2022-2023 

 
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          Evaluatie febr/juni 
 

Spelen met taal met als doel meer plezier in taal.  

Betere leesresultaten door vergroten van de leesmotivatie.  

Betere leesresultaten door vergroten van de leesmotivatie door gebruik landelijke biblio-

theek. 

 

Doorgaan met Bouw.  

Kleuters: vergroten van de letterkennis.  

Kleuters: woordenschat vergroten.  

Werkwoordspelling, spelling van niet werkwoorden en interpreteren, evalaueren en sa-

menvatten. 
 

 

Leerwerkgroep Rekenen   

 
Iedereen die met rekenonderwijs bezig is gebruikt de juiste rekentaal (LK, LL en ouders).  

Het structureel inzetten van rekenspellen met ouders en leerlingen.  

Analyseren van de (Iep)scores en methode toetsen om te kijken waar hiaten zijn.  

Coachen van leerkrachten m.b.t de leerlijnen van de rekenmethode.  

Rekendoelen hangen zichtbaar in de klas.  

De rekendoelen zijn bekend bij de leerlingen en zijn terug te vinden in de portfolio's.  

Rekenbegrippen bij de kleuters vergroten  

 
 
Leerwerkgroep Sport en Cultuur (taak leerkrachten)           Evaluatie febr/juni 

 

Werken met een Drama/musical docent vanuit Artiance voor groep 1 t/m 8.  

Meer bewegend leren inzetten tijdens de lessen.  

Bekijken van nieuwe tekenmethodes en proeflicentie aanvragen.  

Gebruik maken van het nieuwe schoolplein, kinderen leren spelen  

Thema 22-23: Cultureel erfgoed en musical/drama  
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Leerwerkgroep Zorg (IB en directie)       Evaluatie febr/juni 

 

Invoeren IEP LVS + scholing leerkrachten  

Schoollijn vernieuwen en aanpassen (ook kijkend naar de kwaltiteitskaarten)  

Kwaliteitskaarten vanuit het bestuur integreren in de school en verwerken in de groepsbe-
sprekingsformulieren. Groepsbesprekingsformulieren aanpassen.  

 

Aanbod meerbegaafde leerlingen verbreden door afspraken te maken met de buurtscholen.   

Bewegend leren inzetten t.a.v. alle onderdelen   
Dagplanning/weekplanning doelen inzetten t.a.v. IEP LVS/IEP eindtoets (analyse).   
Rekensprint online aanbieden  
Inzet Flexgroep  

 
Leerwerkgroep ICT          Evaluatie febr/juni 

 

1. Leerkrachten zijn digitaal geletterd.  

2. Leerkrachten hebben voldoende tot goede ICT-vaardigheden, zodat ze goed onderwijs 

kunnen verzorgen. 

 

3. Leerkrachten en leerlingen werken via Teams.  

4. Leerlingen kunnen werken met de verschillende devices op school.  

5. Leerkrachten zetten laptops en/of tablets in om adaptief onderwijs te versterken.  

6. Eind groep 8 gaan de leerlingen digitaal geletterd van school.  

7. Mediawijsheid in alle groepen (MediaMasters in groep 7&8).  

8. Leerlingen zijn vaardig op het gebied van Word en PowerPoint.  

9. Laptopaantallen voor leerlingen zijn toereikend.  

 
2: experts in het onderwijs; passie, ambitie en inspiratie     Evaluatie febr/juni 
 

Teamscholing voor Blink lezen (leerkrachten uit de groepen 4 t/m 8)  

Teamscholing: kinderen leren doelen stellen vanuit LIM  

Teamscholing: bewegend leren en gebruik van het leerplein  
Teamscholing: werken met de IEP LVS  
Leerkrachten groep 1/2 en peuters: scholing bewegingsonderwijs in de onderbouw  

Elke leerkracht kiest eigen scholing aan het begin van het schooljaar  
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Werken met een nieuw systeem voor de gesprekkencyclus  

 

3: Maatschappelijk relevant; samen ondernemen       Evaluatie febr/juni 

 

Samenwerking met Clusius: examen leerlingen die hovenier willen worden, gaan aan de slag 

met een ontwerp voor het grote plein. 

 

In sept/okt gaan we het ontwerp voor het voorplein uitvoeren met een bureau die school-
pleinen ontwerpt. 

 

Schooljaar 22-23 gebruiken we om een visieplan te schrijven samen met een kinderopvang-

organisatie zodat we in schooljaar 23-24 een IKC kunnen vormen. 

 

Samen met het VO-zorgen voor een goede overdracht PO-VO.  

In overleg met de drie scholen kijken naar een passend aanbod voor slimme leerlingen.  

In overleg met de peuteropvang organisaties een goede overgang realiseren naar de basis-
school. 

 

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

Doel Te ondernemen acties Periode van uitvoering Instrument om te 
meten  

Verwachte resultaat 

Leerwerkgroep Taal 

 

    

Spelen met taal met als doel 

meer plezier in taal. 
Op een speelse manier taal aanbie-

den: spreekwoorden uitbeelden, ge-

dichten voordragen. Voortzetten 
schrijfwedstrijd. 

September: Maand van de 

hoofdletter en de alinea. 
Oktober: Maand van de ver-
wijswoorden 
November: Maand van de 
gedichten 
December: Maand van de 

verhalen (schrijven) 
Januari: Maand van de 

werkwoordgrammatica 
(vanaf groep 4). Maand van 

de woordenschat (groep 3). 
Februari: Maand van de 

woordsoorten. 

Door ervaringen te 

delen met collega’s. 
 
Resultaten methode-

toetsen/IEP  

De kinderen van de Jules 

Verne hebben plezier in 

lezen. 
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Maart: Maand van de 
spreekwoorden en gezeg-

den. 
April: Maand van de leeste-

kens. 
Mei - juli: Maand van het in-
terpreteren, evalueren en 

samenvatten. 
 

Betere leesresultaten door verg-

roten van de leesmotivatie. 
Implementeren Blink. 

Scholing Blink (driemaal) 
2022-2023 Scores van Avi en 

DMT. 

De resultaten van AVI en 

DMT gaan omhoog 

Betere leesresultaten door verg-

roten van de leesmotivatie door 

gebruik landelijke bibliotheek. 

Cultuurcoach benaderen 

Bibliotheekbezoek gr 4, 5 en 6 
(Leescafé aanbieden: lezen op zelf-
gekozen plek met een muziekje) 

2022-2023 Kinderen vragen of ze 

lid zijn geworden van 

de bibliotheek en boe-
ken lenen. 

We verwachten dat de 

kinderen vaker een biblio-

theek bezoeken. Zij delen 
dit in de groep. 

Doorgaan met Bouw. Voor de groepen 3 en 4 en doublure 

groep 2 vanaf begin van het school-
jaar. 2e helft van het schooljaar 

groep 2 lln welke opvallen en dreigen 
uit te vallen. 

In februari groep 4 evalueren wie het 

nog nodig heeft door taal coördinator 
en Ib-er. 

2022-2023 AVI en DMT-scores en 

zicht houden op de 
resultaten in Bouw. 

De letterkennis verbetert 

Toneellezen uitbreiden.  Boeken aanschaffen en gebruik ma-
ken van de KBW. 

Sept-okt 2022 Scores van Avi en 
DMT. Uitspelen van 

het boekje in de klas 

of podium. 

Het leesplezier wordt ver-
groot door het samenle-

zen met intonatie 

Kleuters: vergroten van de let-

terkennis m.b.v. Klankkracht. 

 

Starten met letterboekje. 

 
September Lettertoets aan het 

einde van het school-

jaar. 

De letterkennis wordt ver-

groot. 
 

Kleuters: woordenschat vergro-

ten. 

 

Bij een eigen thema (3x per jaar) 

themawoorden zoeken en per week 

verdelen. 

KBW, schoolthema, eind 

van het jaar. 

Document met woor-

denlijsten.56 

De kinderen kennen meer 

woorden en de betekenis 

hiervan 

Kleuters: woordenschat vergro-

ten. 

Bij de kleuterplein thema's de woor-

den afstrepen in de bak-lijst en ver-

delen per week. 

Hele schooljaar Bak-lijst. De kinderen kennen meer 

woorden en de betekenis 

hiervan 
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Kosmosklikker Klank/teken koppeling (groep 2/3) Hele schooljaar Tablet  

 
Werkwoordspelling, spelling van 

niet werkwoorden en interprete-
ren, evalueren en samenvatten. 

 

Inventariseren wanneer dit gedaan 

moet worden gedurende het jaar. 

Sept/febr. Eigen werk van leer-

lingen. 

De eindtoets IEP is verbe-

terd op deze onderdelen. 

 
 

Leerwerkgroep rekenen  

 

Doel Te ondernemen acties Periode van 

uitvoering 

Instrument om te meten Verwachte resultaat 

Iedereen die met rekenonder-
wijs bezig is gebruikt de juiste 

rekentaal (LK, LL en ouders).  

In elke klas is een blad met de 
rekentaal. Dit blad gaat mee met 

de hulpouders op het moment 

dat ze helpen met rekenen.  

Sept. In elke klas ligt een blad met de re-
kentaal voor de hulpouders.  

 
In elke klas is de rekentaal zicht-
baar opgehangen. 

Voor elke groep is er een 
blad met rekentaal die pas-

send is bij dat leerjaar. Alle 

betrokkenen van die groep 
gebruiken deze taal. 

 
Het structureel inzetten van 
rekenspellen met ouders en 

leerlingen. 

-Alle rekenspellen in school ver-

zamelen op één plek (flexklas).  
-Spellen uitproberen in de team-

vergaderingen.  

Sept./Jan.  Elke klas speelt elke maand een re-
kenspel bijv. in circuitvorm.  

Elke teamvergadering pro-
beren we één spel uit. Elke 

klas speelt elke maand mini-
maal één rekenspel. 

Analyseren van de (Iep)scores 

en methode toetsen om te kij-

ken waar hiaten zijn. 

De leerkrachten gaan de toetsre-

sultaten analyseren. 

Februari Er komt een overzicht voor de 

groepen. 

 
Rekengroep houdt rekening met 

eventuele verschillen/hiaten tussen 

de 2 toetsversies. 

Elke groep analyseert de 

toetsen. 

 

Coachen van leerkrachten 

m.b.t de leerlijnen van de re-

kenmethode. 

Rekencoördinator gaat in ge-

sprek. 

Hele jaar Besprekingen met het team Rekencoördinator bezoekt 

elke leerkracht minimaal één 

keer tijdens een rekenles en 
bespreekt de bevindingen. 

Rekendoelen hangen zicht-
baar in de klas.  

Iedereen heeft per blok de doe-
len zichtbaar in de klas hangen. 

Sept./dec. Er zijn posters per blok die in de 
klassen te zien zijn. We kijken of 

we deze visueler kunnen maken. 

Voor elk leerjaar en elk blok 
is er een poster met reken-

doelen met visuele 
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ondersteuning en deze 
hangt zichtbaar in elke klas. 

De rekendoelen zijn bekend 

bij de leerlingen en zijn terug 
te vinden in de portfolio's.  

Een blad met rekendoelen per 

klas moet ontworpen worden 
voor in de mappen.  

Hele jaar De kinderen evalueren na elke peri-

ode hun eigen leerdoelen. Dit is 
zichtbaar in de mappen.  

In elk portfolio zit een blad 

met rekendoelen die de leer-
lingen kunnen afkruisen als 

ze de doelen behaald heb-
ben. 

Rekenbegrippen bij de kleu-

ters vergroten 

Leerkrachten gebruiken regelma-

tig en doelbewust rekentaal. 

Hele jaar  Bosos De Bososresultaten gaan 

omhoog. 

 
Leerwerkgroep Sport en Cultuur 

 

Doel Te ondernemen acties Periode van uit-

voering 

Instrument om te meten Verwachte resultaat 

Werken met een Drama/Musical 
docent vanuit Artiance voor 

groep 1 t/m 8. 

Overleg Artiance  sept/mei Er wordt een planning gemaakt 
en geëvalueerd met het team 

Kinderen beleven veel 
plezier aan deze lessen. 

Meer bewegend leren inzetten 
tijdens de lessen. 

Nav de scholing gaan we vaker les-
sen bewegend geven 

Hele schooljaar Regelmatig bespreken tijdens de 
teamvergadering 

De resultaten gaan om-
hoog. 

Bekijken van nieuwe tekenme-

thodes en proeflicentie aanvra-
gen. 

 

ICC vraagt tijdelijke licenties aan 

voor tekenen, handvaardigheid en 
drama 

   

Gebruik maken van het nieuwe 
schoolplein, kinderen leren spe-

len 

 

Begeleid spelen okt Door observaties en begeleid spe-
len. 

Het spel is leuker en ac-
tiever geworden. 

 
 

Thema 22-23: Cultureel erfgoed 

en musical/drama introduceren 

door naar het theater te gaan en 
naar het stedelijk museum en 

Rijksmuseum. 

Keuze maken uit het aanbod juni/augustus  Alle groepen zijn naar 

het theater en museum 

geweest. 
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Leerwerkgroep ICT 

Doel Te ondernemen acties Periode van 

uitvoering 

Instrument om te meten Verwachte resultaat 

1. Leerkrachten zijn digitaal geletterd 
 

- ICT-coördinator komt in de klas 
om les digitale geletterdheid te 

geven. 
- Leerkracht geeft zelf les digitale 

geletterdheid (eventueel met 
hulp van de ICT-coördinator). 

- Doe-middag, 2x per jaar voor 

(kleuter) leerkrachten om ge-
bruik tablets te intensiveren. 

- Het gebruik van devices en digi-
taal schoolbord als onderwijs-

middel om een inspirerende les 

voor te bereiden en daadwerke-
lijk te geven. 

Start school-
jaar  

t/m  
einde school-

jaar. 

- Interview en checklist ICT-
leerwerkgroep / ICT-coördina-

tor. 

Leerkrachten zijn digitaal ge-
letterd. 

2. Leerkrachten hebben voldoende tot 

goede ICT-vaardigheden, zodat ze 
goed onderwijs kunnen verzorgen.  

- Scholing volgen en uitvoeren 

voor ICT-vaardigheden. Zelfstu-
die/cursussen Ewise. 

- In overleg met directie om scho-
ling ICT “verplicht” te stellen.  

- Stimuleren om bij Ewise ook te 
kiezen voor een ICT-cursus (of 

digitale geletterdheid). 

Start school-

jaar  
t/m  

einde school-
jaar. 

- Opgesteld document waarop 

leerkrachten kunnen aangeven 
welke ICT-scholing ze hebben 

gedaan. 

Leerkrachten hebben vol-

doende tot goede ICT-vaar-
digheden, zodat ze goed on-

derwijs kunnen verzorgen. 

3. Leerkrachten en leerlingen werken 
via Teams 

 

- Leerlingen uitleggen hoe ze 
moeten werken in Teams. 

- Leerlingen laten zien hoe ze be-

standen kunnen opslaan en kun-
nen delen. 

- Leerkrachten werken aan eigen 
vaardigheden om in Teams te 

kunnen werken. 

Start schooljaar 
 

Evaluatie: 

- Nov ’22  
- Feb ’23  

- Juni ’23  

- Interview en checklist ICT- 
leerwerkgroep / ICT-coördina-

tor. 

Leerkrachten en leerlingen 
werken via Teams. 
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4. Leerlingen kunnen werken met de 
verschillende devices op school 

 

Instructie op gebied van: 
- Laptops 

- Tablets 
- ICT middelen 

o Beebot, Ozobot etc.  

o Samenwerking tussen 
groep 7&8 en groep 1&2 

opzetten. 
 

Gehele school-
jaar 

- ICT-leerwerkgroep / ICT-coör-
dinator checkt regelmatig of 

de leerlingen werken op de 
verschillende devices. 

Leerlingen kunnen werken 
met de verschillende devices 

op school. 

5. Leerkrachten zetten laptops en/of 

tablets in om adaptief onderwijs te 
versterken 

 

- Gebruik Basispoort. 

- Tijdens plusklas worden de kin-
deren uitgedaagd om gebruik te 

maken van diverse programma’s 

op de laptop. 
- Kosmosklikkers, Bouw etc.  

Gehele school-

jaar 

- Leerkrachten monitoren de re-

sultaten. 
- ICT-leerwerkgroep / ICT coör-

dinator bespreekt voortgang 

d.m.v. interview. 

Versterkt adaptief onderwijs 

door het inzetten van lap-
tops/tablets. 

6. Eind groep 8 gaan de leerlingen di-

gitaal geletterd van school  

- ICT-leerlijn kenbaar maken bij 

leerkrachten. 
- Vanaf groep 1 werken aan digi-

tale geletterdheid. 
- Een ICT-leerlijn met duidelijke 

vaardigheden gebruiken en dit 
regelmatig ‘toetsen’. 

Gehele school-

periode 
(8 jaar) 

 
Evaluatie: 

- Nov ’22  
- Feb ’23  

- Juni ’23 

- Aan de hand van de ICT-leer-

lijn controleren of doelen be-
haald worden/zijn 

- Eind groep 8 zijn alle doelen 
afgevinkt op de leerlijn. 

Eind groep 8 gaan de leer-

lingen digitaal geletterd van 
school. Kinderen zijn vaardig 

op het gebied van ICT-basis-
vaardigheden, informatie-

vaardigheden, mediawijsheid 
en computational thinking. 

7. Elke klas doet mee aan de week van 
de mediawijsheid, waarbij de Media-

masters in groep 7 en 8 gespeeld 

worden 

- Inschrijven week van de media-
wijsheid – Groep 7 & 8.  

- Leerkrachten groep 1 t/m 8 ge-

ven extra les mediawijsheid van-
uit Cubiss of LessonUp.  

4 t/m 11 no-
vember 

- Checklist bord ICT-leerwerk-
groep in de teamkamer. 

Elke klas doet mee aan de 
week van de mediawijsheid, 

waarbij de Mediamasters in 

groep 7 en 8 gespeeld wor-
den.  

8. Leerlingen zijn vaardig op het ge-

bied van Word en PowerPoint. 

- Cursus Word (gr 5), Cursus Po-

werPoint (gr 6) delen met de 
leerkrachten.   

- In gesprek met leerkrachten hoe 
en wanneer deze cursus wordt 

gegeven.  

- Afspraken borgen in document. 

September zit-

ten met leer-
krachten  

Evaluatie: 
- Nov ’22  

- Feb ’23 

- Juni ’23 

- Opgesteld document met af-

spraken controleren.  

Leerlingen zijn vaardig op het 

gebied van Word en Power-
Point. 

9. Laptopaantallen voor leerlingen zijn 

toereikend. Idem tablets. 

- Vervangingsplan opstellen Gehele school-

jaar 

- Vervangingsplan is opgesteld Voldoende laptops voor de 

kinderen in de bovenbouw, 
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o Reservering voor ver-
vangen laptops. 

o € 4.000,- per jaar reser-
veren om na 4 jaar 30 

laptops te kunnen ver-

vangen. 
o €12.000,- per jaar reser-

veren om na 4 jaar 90 
laptops te kunnen ver-

vangen. 

- Laptops worden vervangen in-
dien nodig. 

voldoende tablets in de on-
derbouw. 

 
Leerwerkgroep Zorg 

 

Doel Te ondernemen acties Periode van 
meting 

Instrument om te meten Verwachte resultaat 

Invoeren IEP LVS groep 3 

t/m 8 + scholing leerkrach-
ten 

Scholing IEP plannen begin v.h. 

schooljaar. Aan het begin van het 

schooljaar wordt de IEP ook aan de 

leerlingen geïntroduceerd. IEP 

hoofd, handen en hart wordt het 

tweede gedeelte van het jaar inge-

vuld. 

Sept: scholing + 

afname eerste 

toetsen.  

IEP LVS  

 
 

Iedereen heeft de toetsen 

afgenomen en kan deze 
analyseren. 

Schoollijn vernieuwen en 

aanpassen (ook kijkend naar 
de kwaliteitskaarten) 

IB past de schoollijn aan en ver-

nieuwt deze.  

Nov Nieuwe schoollijn ligt klaar 

 

Iedereen weet wat er in 

de schoollijn af 

Kwaliteitskaarten vanuit het 

bestuur integreren in de 
school en verwerken in de 

groepsbesprekingsformulie-
ren. Groepsbesprekingsfor-

mulieren aanpassen.  

Groepsformulieren aanpassen en 

leerkrachten in laten vullen + be-
spreken.  

Sept, mei en juni Kwaliteitskaarten zijn ingevuld en ge-

deeld met het bestuurskantoor. 
Kwaliteitskaart rekenen en taal is 

verwerkt in de groepsformulieren.   

De kwaliteitskaarten zijn 

een werkdocument. 

Aanbod meerbegaafde leer-
lingen verbreden door af-

spraken te maken met de 
buurtscholen.  

Afspraken maken met de buurtscho-

len over het aanbod en hoe we dit 

willen gaan aanbieden. Planning 

maken.  

Sept – plan klaar 
Okt – plan wordt 

uitgevoerd.  

Er ligt een plan met de buurtscholen 
en dit plan wordt uitgevoerd.  

Er is een samenwerking 
met de drie scholen 
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Bewegend leren inzetten 
t.a.v. alle onderdelen  

Scholing + aanschaf 321 Start 
(schoolplein vernieuwen) 

Nov – schoolplein 
is aangepast 

Jan – Er ligt een 
afsprakenplan en 

deze wordt uitge-

voerd.  

Schoolplein heeft een bewegend le-
ren plein. Alle groepen maken hier 

wekelijks gebruik van. Er ligt een  

Er ligt een plan t.a.v. het 
gebruik van het bewegend 

leren plein. 

Dagplanning/weekplanning 

doelen inzetten t.a.v. IEP 
LVS/IEP eindtoets (analyse).  

a.d.h.v. de analyse van de IEP eind-

toets + IEP LVS worden er doelen 
opgesteld die in de dagplanning 

worden opgenomen.  

Sept  Afname IEP Doelen staan in de dag-

planning n.a.v. de analyse 
van de IEP. 

 
Rekensprint en rekensprint 
online aanbieden zodat leer-

lingen zelfstandig hieraan 

kunnen werken.  

Inzet Rekensprint online uitproberen 
(proeflicentie) en eventueel aan-

schaffen.  

Rekensprint groep 3 t/m groep 8 
 

Nov Een digitaal systeem Iedereen heeft de online-
versie uitgeprobeerd. 

Groepen 3 t/m 8 maken 

gebruik van Rekensprint. 

Starten van de Flexgroep  Plan t.a.v. gebruik van de Flexgroep. 

In kaart brengen welke leerlingen 
hiervoor in aanmerking komen.  

Aug Overleg met IB-er en de leerkrachten 

die met elkaar in overleg gaan. 

Leerlingen die extra on-

dersteuning nodig hebben 
krijgen de hulp in de Flex-

groep die ze nodig heb-
ben. 
 

 
 

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

Doel Te ondernemen acties Periode van uitvoe-
ring 

Instrument om te meten Verwachte resultaat 

Teamscholing Blink lezen 3 data plannen voor het imple-

menteren van Blink lezen 

Nov/jan/mrt Scholing Leerkrachten kunnen wer-

ken met Blink lezen. 

Teamscholing: kinderen leren 
doelen stellen vanuit LIM 

Scholing Sept Studiedag Leerlingen kunnen korte en 
langere doelen voor zich-

zelf bepalen in overleg met 
de leerkracht. 

Teamscholing: bewegend leren 

en gebruik van het leerplein 

 

Scholing Nov. Studiedag Bewegend leren wordt mi-

nimaal 2 x per week inge-
zet. 
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Teamscholing: werken met de 
IEP LVS 

scholing Sept. Studiedag Leerkrachten kennen het 
LVS IEP. 

Leerkrachten groep 1/2 en peu-

ters: scholing bewegingsonder-
wijs in de onderbouw 

scholing nov Studiedag Leerkrachten hebben 

nieuwe ideeën gekregen. 

Elke leerkracht kiest eigen scho-
ling aan het begin van het 

schooljaar 

 

Eigen scholing Sept. Tijdens het ontwikkelgesprek 
wordt dit besproken 

Iedereen heeft een keuze 
gemaakt voor scholing. 

Werken met een nieuw systeem 

voor de gesprekkencyclus 
Directie nodigt leerkrachten uit 

voor een gesprek 

Sept/okt Nieuw systeem Iedereen heeft een ontwik-

kelgesprek gehad. 

 
3: Maatschappelijk relevant; samen ondernemen 

 

Doel Te ondernemen acties Periode van uitvoe-
ring 

Instrument om te meten Verwachte resultaat 

Samenwerking met Clusius: 

examen leerlingen die hovenier 

willen worden, gaan aan de slag 
met een ontwerp voor het grote 

plein 

Overleg met de werkgroep Sept/febr. Een ontwerp gemaakt door stu-

denten van het Clusius 

Het plan is klaar en ge-

toetst bij schooltuinen.nl 

 

In sept/okt gaan we het ontwerp 

voor het voorplein uitvoeren met 

een bureau die schoolpleinen 
ontwerpt. 

Overleg werkgroep Sept/okt Uitvoeren van het plan Het voorplein is vergroend 

en leuker geworden. 

Schooljaar 22-23 gebruiken we 

om een visieplan te schrijven 
samen met een kinderopvang-

organisatie zodat we in school-
jaar 23-24 een IKC kunnen vor-

men 

Vormen van een werkgroep van-

uit het team, Mr en kinderop-
vang 

Schooljaar 22-23 Visieplan schrijven Het Visieplan is klaar en 

schooljaar 23-24 is er een 
IKC. 

Samen met het VO-zorgen voor 
een goede overdracht PO-VO. 

Overleg IB Febr. Overleg De overgang naar het VO 
is soepel verlopen. 
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In overleg met de drie scholen 
kijken naar een passend aanbod 

voor slimme leerlingen 

Overleg IB-er van de 3 scholen 
om te kijken naar de mogelijk-

heden om samen te werken 

Sept. Overleg  Er ligt een plan 

In overleg met de peuteropvang 
organisaties een goede over-

gang realiseren naar de basis-
school. 

Overleg met de werkgroep van 
de drie scholen plannen (Roos) 

Sept. Overleg Peuters kijken vaker bij de 
school waar ze aangemeld 

zijn. 

 


