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Voorwoord 
 

Dit is ons Jaarplan 2020-2021. In dit jaarplan vindt u onze doelstellingen voor het schooljaar 2020-

2021. Deze doelstellingen vloeien voort uit onze ambities in het Schoolplan 2020-2023. In dit 

jaarplan worden onze doelstellingen dus opgesomd. Wij verwijzen daarbij steeds naar de ambities 

uit het schoolplan waar de doelstellingen bij horen (de ambities staan schuin en tussen haakjes 

boven de bijbehorende doelstellingen). Voor een uitgebreidere uitleg over onze doelstellingen in dit 

jaarplan, verwijzen we u dus graag door naar het schoolplan. 

Voor de ambities houden we de nummering aan zoals we deze in het schoolplan hebben gevolgd. 

Die nummering zal soms vreemd overkomen, omdat niet iedere ambitie uit het vierjarige schoolplan 

dit jaar aan bod komt. Daarom zijn af en toe één of meerdere nummers overgeslagen.  

Voor de doelstellingen zijn we voor de nummering begonnen bij 1 en dat loopt gewoon door. 

Daarmee is zichtbaar hoeveel doelstellingen wij onszelf dit jaar stellen en staan ze met een logische 

nummering in volgorde. 

 

Totstandkoming 
Dit jaarplan komt voort uit ons schoolplan 2020-2023. De doelen en ambities zijn dus niet nieuw, 

maar een onderdeel van de ambities uit het schoolplan. Dit jaarplan is opgesteld naar aanleiding 

van de laatste studiedagen en teamvergaderingen voor de coronaperiode. Het is besproken in het 

coördinatorenoverleg en de bestuursvergadering. Ook de MR heeft kennis genomen van dit 

jaarplan. 
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Stappen en doelstellingen 2019-2020 
 

Algemeen 
(Schoolplan ambitie 1: Er is meer eenheid in doen en laten) 

1. We breiden het schoolhandboek uit en schrijven de volgende onderdelen van de reeks ‘Zo 

doen wij dat’. Hierin staan concrete afspraken en beleid, makkelijk terug te vinden voor 

iedereen. We hebben tenminste 15 ‘Zo doen wij dat’-notities gemaakt (inclusief de ‘Zo doen 

wij dat’-notities die er al waren). 

 

2. We hebben een inwerkprogramma voor nieuwkomers. Dit blijft een levend document dat 

continu wordt aangepast. 

 

Onderwijs 
(Schoolplan ambitie 3: We zijn meer Montessori) 

 

3. We doen een nieuwe meting met de montessorikijkwijzer en vergelijken deze met de 

resultaten van schooljaar 2019-2020. 

 

4. We bedenken en voeren een pilot uit m.b.t. de lange werkles. 

 

5. We hebben een gezamenlijke visie uitgewerkt van wat observeren is binnen het Montessori-

onderwijs / hoe wij observeren 

 
(Schoolplan ambitie 4: We implementeren de lesmethodes die we hebben en we doen dat montessoriaans.) 

 

6. In de middenbouw wordt de methode Veilig Leren Lezen in groep 3 op een montessoriaanse 

wijze (en in iedere klas op dezelfde manier) ingezet. 

 

7. In de bovenbouw wordt de methode Holmwoods Premium voor Engels op een 

montessoriaanse wijze (en in iedere klas op dezelfde manier) ingezet. 
 

(Schoolplan ambitie 5: Leerlingen lezen beter) 

 

8. We werken volgens het nieuwe protocol voor het signaleren van leesachterstanden. 

Iedereen heeft kennis van het protocol en past het toe. 

 
(Schoolplan ambitie 6: De spreekvaardigheid Engels van leerlingen is beter) 

 

9. Voor de bovenbouw wordt een begin gemaakt met een cyclus voor de spreeklessen bij de 

methode Holmwoods Premium. 

 
(Schoolplan ambitie 7: Rekenonderwijs is intern beter op elkaar afgestemd) 

 

10. We werken allemaal volgens de leerlijn rekenen uit ParnasSys. Leerkrachten houden de 

vorderingen van het rekenen bij. 
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11. Alle strategieën zijn dit jaar besproken en afgesproken is hoe we het gaan doen (integrale 

toepassing/uitvoering volgt volgend schooljaar). 

 

 (Schoolplan ambitie 9: We screenen kinderen in de onderbouw vroegtijdig op hun motorische ontwikkeling en 
bieden extra ondersteuning aan waar nodig.) 

 

12. We voeren de screening motoriek bij kleuters uit. 
 

 (Schoolplan ambitie 10: We hebben een leerlijn digitale geletterdheid ontwikkeld en implementatie is gestart) 

 

13. We hebben een plan van aanpak voor de ontwikkeling en implementatie van een leerlijn 

digitale geletterdheid. 

 

14. Er worden lessen met de Beebot gegeven in onder- midden- en bovenbouw. 

 
(Schoolplan ambitie 11: De werkwijze met leerlijnen is uitgewerkt, vastgesteld en wordt toegepast) 

 

15. De leerlijnen zintuiglijk, taal en rekenen worden door iedere leerkracht bijgehouden. In de 

loop van de middenbouw worden de leerlingen eigenaar van hun eigen leerdoelen. 

 

16. Voor taal en rekenen hebben we de verschillende leerroutes uitgewerkt en maken hier 

gebruik van. 

 

17. We hebben een begin gemaakt met de leerlijnen voor motoriek, creatief en kosmisch. 

 
(Schoolplan ambitie 12: Er is een veiliger pedagogisch klimaat) 

 

18. Het Plan Sociaal Emotioneel Leren is bekend bij alle medewerkers en wordt gebruikt. 

 
(Schoolplan ambitie 14: Het is duidelijk wat wij kunnen en daadwerkelijk doen bij extra zorgbehoefte) 

 

19. Het ondersteuningsprofiel is herijkt. 

 

20. Het zorgplan sluit aan bij de landelijke werkwijze en wordt door alle medewerkers gekend en 

gebruikt. 

 
(Schoolplan ambitie 15: Het aanbod voor meerbegaafde kinderen is geïntegreerd in de reguliere werkles) 
 

21. We hebben een begin gemaakt met leerlijnen in ParnasSys (met opdrachten) voor 
meerbegaafde leerlingen. 
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Kwaliteitszorg 
 

(Schoolplan ambitie 16: De leercirkel (plan – do – check – act) maken we helemaal af) 

 

22. We werken met dit Jaarplan 2020-2021 en evalueren structureel (iedere 

bestuursvergadering) de voortgang. Vervolgens handelen we naar onze bevindingen en 

maken we een nieuwe planning. 

 

23. In april 2021 maken we een nieuw Jaarplan 2021-2022. 

 

Leerlingen 
 

(Schoolplan ambitie 18: Er is een goed functionerende leerlingenraad.) 

24. Er is een nieuwe leerlingenraad gevormd en deze komt regelmatig bijeen. Het is duidelijk 

voor iedereen wat de taak van de leerlingenraad is en wat de uitkomsten zijn van de inbreng 

van de leerlingen. 

Ouders 
 
(Schoolplan ambitie 19: De oudertevredenheid is hoger) 

 

25. We gaan daar dit jaar een grondige update van de website uitvoeren. Ook willen we 

realiseren dat aanmelden via de website kan verlopen. 

 

Personeel 
 
(Schoolplan ambitie 21: We hebben voldoende leerkrachten om altijd goed les te kunnen geven) 

 

26. Onze zij-instromers worden goed begeleid tijdens hun opleiding. We hebben hiervoor een 

plan van aanpak en gebruiken deze. 

 
(Schoolplan ambitie 22: Onze werkdruk is op een aanvaardbaar niveau) 

 

27. We zorgen dat alle medewerkers voldoende pauze hebben.  

 

28. We gaan regelmatig met medewerkers in gesprek over werkdruk en dit onderwerp heeft een 

duidelijke plaats in de functioneringscyclus. 

 
(Schoolplan ambitie 23: We geven elkaar goed feedback) 

 

29. Iedereen heeft minstens twee keer per jaar een functioneringsgesprek. 

 
(Schoolplan ambitie 24: We hebben voldoende pauze en gelegenheid om collega’s te spreken) 

 

30. Alle medewerkers hebben voldoende pauze.  
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Organisatie  
 

(Schoolplan ambitie 25: We hebben de bestuursstructuur uitgewerkt) 

 

31. Eind van het schooljaar is er een evaluatie van de werking van de herijking van de 

bestuursstructuur. 

 

32. Stukken en onderwerpen waar de MR een wettelijke rol heeft, worden tijdig voorgelegd aan 

de MR; het formele traject van advies of instemming wordt passend gevolgd. 

Huisvesting 
 
(Schoolplan ambitie 26: Het schoolgebouw voldoet meer aan de eisen van deze tijd) 

 

33. We hebben LED-verlichting. 

 

34. We scheiden afval. 

 
(Schoolplan ambitie 27: Het schoolgebouw oogt frisser en opgeruimder, het plein is groener en functioneler) 

 

35. Er ligt een plan voor een stapsgewijze systematische upgrade van de inrichting en dit wordt 

ook uitgevoerd. 

 

Samenwerking 
 
(Schoolplan ambitie 28: We werken goed samen met de NSO en peuterschool.) 

 
36. Er ligt een toekomstbestendig plan voor samenwerking tussen school en de NSO en 

peuterschool. 
 
(Schoolplan ambitie 29: We zoeken actief naar mogelijkheden om de buitenwereld naar binnen te halen.) 

 
37. Er is een inhoudelijke uitwisseling met of een bezoek aan een andere school geweest. 

 

 

 


