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Inleiding 
 
Voor u ligt het schooljaarplan 2018-2019 van basisschool de Veste. De plannen en 
ontwikkelingen die hier beschreven worden zijn tot stand gekomen in gezamenlijkheid met 
team en ouders van de MR. 
 
Als uitgangspunt voor dit schooljaarplan gebruiken we het schoolplan voor de planperiode 

2015-2019. Hierin hebben we de koers voor de komende jaren beschreven. Daarnaast heeft 

het inspectiebezoek van november 2017 ons bewust gemaakt dat we in de manier van werken 

en beschrijven van onze werkwijze een flinke stap te zetten hebben.  

Om het schoolplan concreet te maken en de veranderingen in de manier van werken 
kwalitatief inhoud te geven, beschrijven we in dit schooljaarplan hoe we in schooljaar 2018-
2019 invulling gaan geven aan de koers van de school en de reeds in gang gezette 
ontwikkelingen van het afgelopen jaar.  
 
We hebben gezamenlijk bekeken waar we nog in willen groeien, waar nog veranderingen en 
verbeteringen mogelijk zijn. Deze worden dan ook benoemd en zullen uitgangspunt zijn om de 
komende jaren op een bewuste manier aandacht aan te gaan besteden:  

- Een structurele wijze van vastleggen, volgen en inhoud geven aan verschillen tussen 
leerlingen; 

- De manier van werken in de groepen op één lijn krijgen als het gaat om het "laten 
werken" bij de leerlingen in plaats van bij de leerkrachten te leggen;  

- De verschillende "klimaten" in de school beschrijven als opmaat voor het nieuwe 
schoolplan. In deze "klimaten" beschrijven we onze ambitie (wanneer zijn we 
tevreden?), hoe we dit meten, verantwoorden en borgen. Voor het pedagogisch 
klimaat zijn we hiermee al een stap verder, aangezien we dit al uitgewerkt hebben in 
schooljaar 2017-2018. We zullen dan ook m.b.t. het pedagogisch klimaat onze doelen 
voor 2018-2019 al stellen; 

- Bevorderen van samenwerking tussen leerlingen. Het werken vanuit de principes van 
“coöperatief leren” en de Kanjertraining, gekoppeld aan de schoolregels en -afspraken. 

 
Naast deze centrale onderwerpen zullen nog een flink aantal vaste aspecten de revue gaan 
passeren. Deze hebben we losgekoppeld van bovengenoemde onderwerpen, om de 
ontwikkelingen apart te houden van "wat er door het jaar heen toch moet gebeuren".  
 
Kortom: we gaan  inspanningen verrichten om de kwaliteit van bs de Veste op een hoger 
niveau te tillen en om dat te doen waar het ons allemaal om gaat: de ontwikkeling van iedere 
leerling centraal stellen om ze een goede basis mee te geven voor hun toekomst!  
 
Namens het team en MR van bs De Veste,  
Kees Ligtvoet 
Eric de Brouwer 
 
September 2018 
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HOOFDSTUK 1 

Onze school is onderdeel van Leerrijk! In de doorontwikkeling van onze school baseren we ons 
op onderstaande uitgangspunten van Leerrijk!  
 

KERNWAARDEN EN MISSIE LEERRIJK!  

Binnen Leerrijk! onderscheiden we de onderstaande kernwaarden. Op schoolniveau worde n deze nader 
uitgewerkt. 
 
Samenwerking 
“Wij leren van en met elkaar”  
 
Kwaliteit 
“Wij dagen kinderen en volwassenen uit om talenten en competenties veelzijdig te ontwikkelen”  
 
Autonomie 
“Wij stimuleren passende zelfstandigheid en het nemen en dragen van verantwoordelijkheid”  
 
Respect 
“Wij gaan respectvol om met de ander en de wereld”  
 
Creativiteit 
“Wij moedigen innovatieve denk- en handelwijzen aan”  
 
 
Missie 
Wij bieden een veilige, toekomstgerichte en uitdagende leeromgeving waar kinderen en volwassenen 
vanuit hun uniciteit talenten en competenties ontwikkelen.  
 
Wij zijn een permanent ontwikkelende en lerende organisatie waar van elkaar en ook van de wereld 
wordt geleerd. 
 
Op basis van onze identiteit leveren we een actieve bijdrage aan het realiseren van een leefbare en 
duurzame wereld. Respect voor elkaar en de omgeving is daarbij vanzelfsprekend.  
 
De organisatiefilosofie.  
We streven ontwikkeling van vakmanschap na, doen dit op basis van vertrouwen, en realiseren dat in zo 
groot mogelijke onderlinge verbinding. 
  
De (ontwikkelings-)richting bepalen we als collectieve ambitie, er is daarbij  ruimte voor individuele 
invulling en bijdrage, men legt rekenschap af over de gemaakte keuzes en acties.  
 
Leiderschap is gericht te zijn op het realiseren van de collectieve ambitie, is daaraan dienend.  
 
Wie het weet mag het zeggen… eigenaarschap vinden we daar waar de kennis/betrokkenheid het 
grootst is. 
 
Leerlingen, ouders, medezeggenschap en ook “de omgeving” zien we als full partner in ons 
ontwikkelingsproces. 
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SCHOOLONTWIKKELING VOLGENS LEERRIJK!  

Binnen Leerrijk! is de laatste jaren gewerkt aan het ontwikkelen van een organisatiefilosofie. Daarbij is 
geen keuze gemaakt voor een bepaald model dat vervolgens allesbepalend is, wel is ons duidelijk 
geworden dat we ons het meest thuis voelen bij de Rijnlandse manier van organiseren. Het gaat te ver 
om op deze plaats uitvoerig in te gaan op deze materie maar gezien het feit dat het schoolplan de 
richtinggever is voor de schoolontwikkeling geven we wel de belangrijkste kenmerken van onze 
opvattingen ter zake aan. 
 
Uitgangspunten voor de schoolontwikkeling zijn voor Leerrijk! als volgt te typeren:  

• Veranderingen worden niet ”van bovenaf” bepaald. Op stichtingsniveau worden gezamenlijk de 
kaders bepaald, scholen geven zelf vorm aan de uitwerking van de die kaders en de veranderingen 
die dat met zich meebrengt. 

• Dit soort veranderingen zijn niet nauwkeurig te plannen en te controleren, ze zijn immers niet 
lineair van karakter. Er spelen veel factoren, interacties en verbindingen een rol en dat maakt een 
dergelijk traject onvoorspelbaar. Niet voor niets gebruiken we liever het woord ontdekkingsreis en 
gaan we uit van een ontwikkeling die gebaseerd is op vertrouwen in de professionals en eveneens 
op de gedachte dat men zelf het proces volgt en stuurt.  

• Vernieuwing en ontwikkeling betekenen altijd gedragsverandering. Deze verandering is niet 
maakbaar middels protocollen en voorschriften maar zal juist moeten ontstaan uit het 
ontwikkelingswerk dat de mensen samen uitvoeren. In die relatie worden competenties 
ontwikkeld! 

• Uit voorgaande valt af te leiden dat we geen voorstander zijn van grootschalige acties op bv. 
Leerrijk! niveau. We zoeken juist naar voor eenieder overzichtelijk trajecten, gestuurd vanuit de 
eigen inzichten…..op schoolniveau dus!  

 
 
Daarnaast zijn een aantal zaken nadrukkelijk van belang als het gaat om de manier waarop we ons 
willen organiseren teneinde onderwijs van goede kwaliteit te kunnen realiseren. Leerrijk! wil als 
systeem fungeren, een systeem waarin de betrokken scholen meer dan nu met elkaar sam enwerken en 
van elkaar leren. Maar daarbij geldt tegelijkertijd: we gaan uit van verscheidenheid, scholen stemmen 
zich immers af op hun leerlingen, hun omgeving. Scholen werken aan hun ontwikkeling op basis van hun 
collectieve ambitie welke past binnen de kaders van Leerrijk! Kaders die niet eenzijdig bepaald worden 
maar het gevolg zijn van dialoog binnen Leerrijk! De verantwoordelijkheid (of modern gezegd: het 
eigenaarschap) ligt bij de mensen die het betreffende werk uitvoeren, de verantwoording die daarb ij 
hoort vinden we een logische consequentie. Top down leiderschap past daar niet bij, dienend 
leiderschap (op alle niveaus) des te meer, het gaat dan voornamelijk om het faciliteren van de 
kernactiviteit. 
Vakmanschap, en de voortdurende ontwikkeling daarvan, is een kern-item.  
De kwaliteit van het gebodene is voortdurend onderwerp van gesprek (en dat laatste dient vooral  ook 
letterlijk gelezen te worden) met belanghebbenden; leerlingen, hun ouders/verzorgers, partijen uit de 
maatschappij (gemeente, inspectie), en het bestuur. Scholen maken deel uit van hun omgeving en 
Leerrijk! stelt zich op het standpunt dat ze daar in interactie een bijdrage aan moeten leveren.  
 

FUNCTIE SCHOOLJAARPLAN EN PLAATS IN PLANCYCLUS 

Het schooljaarplan is onderdeel van de binnen Leerrijk! gehanteerde plancyclus. Op basis van hetgeen 
op stichtingsniveau aan kaders en beleid geformuleerd is wordt in het schoolplan geduid welke 
ontwikkelingen de komende jaren aan bod zullen komen. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt in 
koersuitspraken, eigen beleidsvoornemens van concretere aard en verplichte activiteiten. Het 
schoolplan is algemeen van aard, de vertaling vindt plaats in het schooljaarplan. In dit plan wordt daar 
waar nodig en mogelijk in s.m.a.r.t.-termen geformuleerd wat voor dat jaar geagendeerd staat. In het 
schooljaarverslag wordt vervolgens de evaluatie van het afgelopen schooljaar beschreven. Daarnaast 
worden conclusies getrokken welke effect voor het volgend jaar kunnen hebben.  
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Onze eigen samenhang tussen kwaliteitszorg en schoolontwikkeling geven we weer in onderstaand 
schema, waarvan we enkele aspecten dieper uitwerken in dit schooljaarplan.  

 

plancyclus Leerrijk!

maatschappij

BELEIDSKADERS OP STICHTINGSNIVEAU

Concretisering voor geldend jaar Concretisering voor geldend jaar

ORGANISATIE IDENTITEIT ONDERWIJS PERSONEEL BEHEER

STICHTINGSPLAN SCHOOLPLAN

STICHTINGSJAARVERSLAG SCHOOLJAARVERSLAG

Evaluatie jaarplan en voortgangbepaling Evaluatie jaarplan en voortgangbepaling

wet en regelgeving kernwaarden en missie Leerrijk!!

Richtinggevende uitspraken voor 4 jaar Richtinggevende uitspraken voor  4 jaar

STICHTINGSJAARPLAN SCHOOLJAARPLAN
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HOOFDSTUK 2   KOERSUITSPRAKEN + BELEIDSVOORNEMENS 

In dit hoofdstuk beschrijven we hoe we werken aan de door ons bepaalde ontwikkelthema’s in 
schooljaar 2018-2019. We leggen de nadruk op het door ontwikkelen van het pedagogisch 
klimaat, het zorgklimaat en het kwaliteitsklimaat. We geven tevens een stevige impuls aan het 
didactisch klimaat. 
 

Terrein Activiteit Klaar kwal.nr. 
Onder
wijs-
proces 

Leerkrachten handelen doelgerichter  zodat zij beter 
in staat zijn het aanbod te laten aansluiten op de 
onderwijsbehoeften van de leerlingen.  
De leerlijnen komen centraal te staan. 
Het is tevens nodig dat de leerlingen actiever in hun 
leren komen te staan. Modellen, het werken met het 
drieslagmodel zijn concrete handvatten die we 
tijdens ingeplande scholing als team aan gaan leren, 
teneinde hier op eenduidige wijze in de school mee 
aan de slag te gaan. 
Parallel hieraan loopt een ontwikkeling om te komen 
tot "groepsplanloos" werken waarbij in 
onderwijsplannen geformuleerd staat hoe De Veste 
het onderwijs op de didactische hoofdvakgebieden 
vormgeeft. De leraren kunnen beredeneerde 
afgeleiden maken voor hun groep leerlingen en 
gebruiken de methode als leidraad. 
WANNEER TEVREDEN? 
Als de volgende doelen behaald zijn;  

• De leerkrachten zijn in juni 2019 in staat om 
te modellen middels het drieslagmodel en 
passen dit toe in hun lessen. 

• De leerkrachten (van groep 3 t/m 8) 
beschrijven in sept. 2018 en in febr. 2019 de 
cruciale doelen van hun leerjaar en werken 
hier gericht aan, naast het volgen van de 
leerstofopbouw uit de methode. 

• We verzamelen deze beschrijvingen en 
hebben daarmee een doorgaande lijn voor 
ons aanbod. 

• Het groepsplanloos werken wordt 
geïmplementeerd. In juni 2019 wordt er 
gewerkt met onderwijsplannen, de nieuwe 
groepsoverzichten, korte zorgcyclus, 
overzicht clusters en de schoolbespreking.  

• Een beschrijving van deze werkwijze is 
opgenomen in het interne zorgplan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juni 2019 
 
Februari 2019 
Juni 2019 
 
 
 
Februari 2019 
 
 
Juni 2019 
 
 
 
 
Juni 2019 

 

Onder-
wijs-
proces 

Directie en intern begeleiders hebben zicht op de 
kwaliteit en effectiviteit van de uitvoering van het 
onderwijsproces. 
WANNEER TEVREDEN? 
Als de volgende doelen behaald zijn;  
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-bij elke leerkracht heeft de directeur een 
klassenbezoek afgelegd met als doel observeren en 
ondersteunen bij de uitvoering van het drieslagmodel 
als uitwerking van de vaardigheid om leerlingen te 
laten leren. 
-op schoolniveau is bekend hoe ver we hiermee staan 
en wat we gezamenlijk nog te leren hebben 
(onderdeel van de teamscholing op 6 december)  
-de intern begeleiders hebben klassenbezoeken 
afgelegd met als doel observeren en ondersteunen 
bij de afstemming van het onderwijs op de 
verschillen tussen kinderen en de uitvoering van de 
kleine zorgcyclus. 

November 2018 
 
 
 
 
December 2018 
 
 
November 2018 
en april 2019 
 
 

Onder
wijs-
proces 

Om het werken naar doelen concreet vorm te geven, 
beter aan te sluiten bij de verschillen tussen 
leerlingen EN leerlingen een grotere rol m.b.t. het 
hebben van invloed op hun eigen leren, gaan we 
pretoetsen bij rekenen afnemen. Leerlingen maken 
voorafgaand aan een nieuw hoofdstuk een toets over 
de stof van dat nieuwe hoofdstuk. Op basis van deze 
toets bepalen zowel leerling als leerkracht op welk 
niveau van instructie gewerkt gaat worden.  
WANNEER TEVREDEN? 
Als de volgende doelen behaald zijn:  

• In de groepen 3 t/m 8 worden voorafgaand 
aan ieder blok de pretoetsen afgenomen en 
geanalyseerd. 

• In oktober 2018 zijn er heldere afspraken 
vastgelegd over hoe we om gaan met het 
afnemen van de toetsen, het analyseren en 
de scores en wat dit voor effect heeft op het 
lesaanbod. 

• Deze afspraken staan in het document 
“rekenen op bs De Veste opgenomen.  

• De leerkrachten zijn in juni 2019 in staat om 
hun lesaanbod (en differentiatie) aan te 
passen op basis van de verkregen informatie 
uit de pretoets. 

• De intern begeleiders ondersteunen deze 
werkwijze in o.a. geplande 
groepsbesprekingen (zie jaarkalender)  

Afspraken maken 
op 1e TV van het 
schooljaar, 
implementeren en 
evalueren 
conform 
jaarplanning 
 
 
 
 
Einde schooljaar 
 
Oktober 2018 
 
 
Oktober 2018 
 
 
 
 
 
 
Juni 2019 

 

Kwali- 
teits- 
zorg  

Concrete formuleringen van onze ambities op de zes 
kwaliteitsterreinen: 
Pedagogisch klimaat (ligt al vast, zie onderwerp 
"pedagogisch klimaat" hieronder)  
Didactisch klimaat 
Zorgklimaat 
Digitaal klimaat 
Eigen ontwikkeling-klimaat 
Kwaliteitsklimaat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
01.01 
 
01.02 
01.03 
01.04 
01.05 
01.06 
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Op deze zes klimaten bepalen we als team van bs De 
Veste wat we daaronder verstaan. De vraag: 
‘wanneer zijn we tevreden?’ is het uitgangspunt voor 
het stellen acties/activiteiten om deze ambities te 
realiseren. Een eerste aanzet hiertoe is reeds gedaan, 
deze verfijnen we gaandeweg dit schooljaar.  
Het doel is om deze ambities en activiteiten zodanig 
concreet te maken, dat we deze als opmaat kunnen 
gaan gebruiken bij het opstellen van het nieuwe 
schoolplan 2019-2023, zodat we daarin SMART onze 
plannen beschrijven. 
Aangezien het pedagogisch klimaat al uitgewerkt is, 
zullen we in schooljaar 2018-2019 uit de gemaakte 
ambitie, acties/activiteiten een SMART doel 
realiseren. De cyclus van de kwaliteit wordt daarbij 
ingezet. 
WANNEER TEVREDEN? 

• In juni 2019 zijn alle klimaten uitgewerkt op 
het niveau van ‘dit verstaan wij eronder’ en 
‘als we dit behaald hebben zijn we tevreden’.  

• In juni 2019 is er voor alle klimaten een PDCA 
cyclus (plan-do-check-act) opgezet, waarin we 
structureel werken aan verbetering en het 
borgen van kwaliteit. Deze evaluaties zijn de 
inhoud van het schooljaarverslag. 

• De procedurele aspecten van de 
kwaliteitscyclus zijn in juni 2019 
doorgesproken met bestuur en externe 
deskundige, teneinde helderheid te hebben 
over de te volgen koers tijdens de 
schoolplanperiode 2019-2023. 

• Er wordt in het schooljaar 2018-2019 
structureel geëvalueerd op ontwikkelingen 
die in gang zijn gezet. Korte tussentijdse 
evaluaties gebaseerd op gesprekken, 
studiemomenten en klassenbezoeken. 
Tweemaal per jaar, samenvallend met de 
trendanalyse  vindt deze evaluatie plaats en 
deze nemen we op in het schooljaarverslag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juni 2019 
 
 
Juni 2019 
 
 
 
 
Juni 2019 
 
 
 
 
Februari 2019 
Juni 2019 

School-
klimaat 

Het pedagogisch klimaat is in het schooljaar 2017-
2018 uitgewerkt naar visie, ambitie, acties en borging 
van de kwaliteit van het pedagogisch klimaat. Dit 
schooljaar zullen de volgende acties in gang gezet 
worden: 

• Concreet maken van de regels en afspraken 

die we aan het begin van het schooljaar met 

elkaar afspreken.  

• "Regels en afspraken, dit willen we wel" is 

hiervoor het uitgangspunt. 

• Op teamniveau wordt dit uitgewerkt en 

ingezet conform samen gemaakte afspraken.  
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WANNEER TEVREDEN? 

• Op 2 (vooraf vastgelegde) momenten in het 
schooljaar evalueren we de in gang gezette 
ontwikkelingen en leggen dit vast. 

• De borging van de kwaliteit m.b.t het 
pedagogisch klimaat is uitgevoerd zoals deze 
in het stuk beschreven staat. 

 
December 2018 
Mei 2019 
 

Kwali- 
teits- 
zorg 

Schoolplan schrijven vanuit de "klimaten". Het doel 
van dit onderwerp is om in mei een schoolplan te 
presenteren dat is opgesteld vanuit het format dat 
door Leerrijk! aangeleverd wordt, waarin onze 
manier van werken beschreven wordt aan de hand 
van de samen opgestelde visies vanuit de ‘zes 
klimaten. 
Onderdeel van dit schoolplan 2019-2023 zal het 
evaluatieschema zijn, dat aangeeft op welke 
structurele wijze we onderwerpen de revue laten 
passeren. We voegen eveneens een overzicht met 
taken/rollen en verantwoordelijkheden toe van 
iedereen die op onze school werkt.  

Zie jaarplanning 
 
 
 
 
 
 
Juni 2019 

01.00 

Onder-
wijs-
proces 
 

Zicht op ontwikkeling door nieuwe manier van 
invulling geven aan groepsbesprekingen. Schooljaar 
2018-2019 heeft in het teken gestaan van het 
aanpassen en verfijnen m.b.t. het zicht krijgen op de 
ontwikkeling van leerlingen. De nieuwe opzet van de 
groepsbesprekingen moet ertoe leiden, dat het zicht 
op ontwikkeling ook daadwerkelijk zichtbaar is door 
de gekozen wijze van vastleggen. Dit leidt tot beter 
afgestemd onderwijs, zich uitend in een 
groepspecifiek omschreven aanpak en/of in een 
bewust handelende leerkracht. 
WANNEER TEVREDEN? 
Als de volgende doelen behaald zijn:  

• In het schooljaar 2018-2019 zijn alle 
groepsbesprekingen vormgegeven middels 
het sturend onderwijskundig kader (SOK). 

• Leerkrachten zijn in februari 2019 in staat om 
de resultaten van de leerlingen en de groep 
te analyseren op basis van de 
vaardigheidsgroei. 

• Leerkrachten leren in oktober/ november 
2018 hoe ze de gegevens die ze verkrijgen uit 
Zien moeten interpreteren.  

• IB-ers leren in okt. 2018 (studie Zien) welke 
vragen ze kunnen stellen om leerkrachten na 
te laten denken over de informatie die ze 
verkrijgen uit Zien.  

• In juni 2019 zijn leerkrachten in staat om de 
verbanden tussen Zien en cognitieve 
prestaties te leggen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juni 2019 
 
 
Februari 2019 
 
 
 
November 2018 
 
 
Oktober 2018 
 
 
 
Juni 2019 
 
 

08.02 
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• De groepsbesprekingen zijn in 2019 puur 
gericht op de groep in zijn geheel i.p.v. dat er 
diep ingegaan wordt op de aanpak voor 
individuele leerlingen. (Dit wordt tijdens de 
leerlingbespreking gedaan). 

 
Juni 2019 
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HOOFDSTUK 3  VERPLICHTE  EN JAARLIJKSE ACTIVITEITEN 

 

Terrein Activiteit Planning kwal.nr.  

Organisatie
/onderwijs 

Samenstellen (met het team) schooljaarplan  Jaarlijks, mei 02.00 

 Samenstellen schooljaarverslag  op basis van 
teamevaluatie 

Jaarlijks, oktober 03.01 

 Actualiseren en inzenden schoolgids  Jaarlijks, voorjaar 07.00 
 Bespreken (jaar-)plan van aanpak (arbo) in team 

en MR 
Jaarlijks, 
september 

- 

 Uitvoeren ontruimingsplan + nabespreking  Jaarlijks, n.t.b. - 
 Opstellen van een MT-jaarplan, zodat we zeker 

weten dat alle activiteiten de revue passeren 
binnen het schooljaar. 

Augustus 2018 04.00 

 Overzicht maken van de inhoud van 
vergaderingen, zodat we zeker weten dat alle 
activiteiten de revue passeren die ook langs 
moeten komen. 

Augustus 2018 05.00 

 Realiseren van een urenberekening met daaraan 
gekoppeld een jaarplanning, opdat we op basis 
van de wettelijke eisen alle leerlingen voldoende 
uren les geven. 

Januari 2019 06.00 

 Het realiseren en bespreken van een zorgplan, 
waarin beschreven wordt, hoe we zorg op de 
Veste vorm geven.  

Oktober 2018 08.00 

 In beeld brengen van de leerlingenpopulatie. Dit 
wordt de eerste keer dat we deze gaan invullen. 
Op basis van drie resultaten zullen we een analyse 
van de gegevens maken. Deze analyse dient ertoe 
te leiden, helder te krijgen of de populatie aan 
het veranderen is en of we op basis daarvan al 
dan niet ons lesaanbod moeten aanpassen.  

Maart 2019 08.00 

 Het maken van trendanalyses, het trekken van 
conclusies daaruit en het formuleren van acties 
ten aanzien van de “zorgcijfers” en de 
toetsresultaten. 

2x jaar, de eerste 
keer in maart 
(schoolbespreking
), de tweede 
juni/juli 

08.04 

 Het beschrijven van de zorg in de school en het 
inzicht houden in de zorgleerlingen wordt door 
de IB-er jaarlijks onderhouden. De beschrijving 
van de zorg is onderdeel van het 
schooljaarverslag en het inzicht in de 
zorgleerlingen is onderdeel van de overdracht 
naar het nieuwe schooljaar. 

Gedurende het 
gehele schooljaar 

03.02 

 Plannen van zorgbesprekingen  met IB-ers, AB-
ers, GGD, directie om de 
ontwikkeling/ondersteuning gestructureerd te 
bespreken 

Gedurende het 
gehele schooljaar 

- 

 Protocol medisch handelen Ter opfrissing van het 
protocol, waar we aan moeten voldoen (waar 
dienen ouders voor te tekenen? Hoe te handelen 

Januari 2019 13.16 
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in bepaalde situaties?) wordt het protocol met 
het gehele team doorgenomen  

 Stellen van doelen met de coördinatoren van de 
verschillende vakgebieden  
Op 3 (vooraf vastgelegde) momenten in het 
schooljaar evalueren we de in gang gezette 
ontwikkelingen (vooraf vastgestelde doelen) en 
leggen dit vast. We gebruiken hiervoor de data 
die we verkrijgen uit trendanalyses, 
groepsbezoeken en vergaderingen. 

Gedurende het 
gehele schooljaar  

02.01 

 Opstarten van de leerlingenraad  September 2018  
Personeel Houden van voortgangsgesprekken met daaraan 

gekoppeld de POP 
Mei 2019 - 

 Uitwerking taakbeleid Jaarlijks, augustus 12.07 
 Bespreken van formatie Jaarlijks, febr., 

april, juni 
- 

 Met de aandacht voor het pedagogisch klimaat 
zullen we ook de gedragscode voor alle 
medewerkers weer uitdragen. Ook ouders zullen 
hiervan wederom aan het begin van het 
schooljaar op de hoogte gebracht worden. 
Gedurende het schooljaar zal een koppeling 
gemaakt worden tussen wat van ons m.b.t. de 
AVG verwacht wordt. 

Begin van het 
schooljaar 

ARBO 
3.13 

Beheer Jaarbegroting vaststellen Jaarlijks, 
november 

- 

 Toelichten jaarbegroting aan personeel en m.r.  Jaarlijks, jan-feb - 
 Actualiseren meerjarenbegrotingen Jaarlijks, juni  - 
 Toelichten meerjarenplanningen aan personeel en 

m.r.  
Jaarlijks, 
september 

- 

 Toelichten jaarresultaten aan personeel en m.r.  Jaarlijks, april - 
 Onderhoudsplanning actualiseren (met Dyade 

VG) 
Jaarlijks, 
november 

- 
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HOOFDSTUK 4   VAKMANSCHAP: TEAMLEREN EN PROFESSIONALISERING 

 

Activiteit Deelnemers Kosten 

   
Zien: 
-kijken naar leerlingen; 
-vastleggen van gegevens op een zoveel als 
mogelijk eenduidige wijze;  
-analyse van de gegevens; 
-acties n.a.v. de analyse. 

Teamscholing in samenwerking 
met externe van "Driestar":  

€ 2.000,= 

Drieslagmodel, modellen, werken vanuit 
doelen 
-dit is uitgewerkt bij het "doelgericht 
handelen van leerkrachten".  

Teamscholing in samenwerking 
met Inge v.d. Ven 

€ 1.000,= 

Taal in blokjes: scholing van drie 
leerkrachten in de middenbouw in een 
remediërende methode voor taal die 
aansluit bij onze methode (Taal op Maat) en 
bij de behandeling van dyslectische 
leerlingen. 

Cindy v.d. Made, Lidewij v.d. 
Schans, Natasja van Nijnatten 

€ 1.000,= 

Integraal: 
-analyseren van de gegevens die de cockpit 
van Integraal ons levert; 
-mogelijke acties n.a.v. de analyse. 

Teamscholing - 

Groepsplanloos werken? 

-belemmerende en stimulerende factoren 
in kaart brengen. 
-vanuit de belemmerende en stimulerende 
factoren de onderwijsbehoeften van 
leerlingen formuleren (verfijnen);  
-scherp blijven op de evaluaties;  

Teamscholing - 

Kwaliteitsimpuls gymonderwijs: de 
buurtsportcoach is wekelijks een uur in de 
week in de gymzaal aanwezig om op 
toerbeurt ondersteuning te bieden aan de 
leerkrachten 

Teamscholing en met name 
ondersteuning in de gymlessen 
door een medewerker van het 
Beweegburo 

€ 1.750,= 

Vervolgscholing Kanjertraining: de drie 
coördinatoren scholen zich bij om .  

Fleur v.d. Oever, Cindy v.d. 

Made, Marijke Ligtenberg 

€ 1.500,= 

Gedrag centraal: op studiemomenten 
wordt gedrag van leerlingen centraal 
gesteld, dit op basis van de gemaakte 
inventarisatie en evaluatie in schooljaar 
2017-2018 

Teamscholing in samenwerking 
met onze Nicole in 't Zand 

€ 1.500,= 

VCP: de vertrouwens contactpersonen 
hebben hun jaarlijkse scholing (2x) 

Cindy v.d. Made, Fleur v.d. 
Oever 

€ 150,= 

Kleuters in de 21e eeuw: aandacht voor 
Basisontwikkeling/spelen in hoeken in 
combinatie met 21e eeuwse 

Gonnie Beumer € 500,= 
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vaardigheden, de kerndoelen Oriëntatie 
op jezelf en de wereld, vergroten van 
kennis-vaardigheden-inzicht. Dit alles 
om de vaardigheden en attitude van 
leerkrachten te (blijven) ontwikkelen 
EHBO/BHV: op basis van de 
tweejarencyclus van (bij)scholing zullen alle 
leerkrachten deze scholing volgen. Deze 
wordt gepland in overleg met de Graauw. 
Dit jaar staat de scholing in het kader van 
EHBO. 

BHV-ers € 1.500,= 
 

   
Teambuilding  Team  € 1.500,= 

   

Totaal kosten € 12.500,= 
 

Totaal beschikbaar (scholing + begeleiding)  
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