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Doel  Acties  Evaluatie  Plan voor 2019-2020 

Rekenen  
- Opbrengsten in alle 

groepen verbeteren 

Door IB/team 
- Klassenbezoek tijdens 

de instructie door 

rekenexpert; 
- Verbeteracties met 

elkaar delen; 

- Sprint II: doelen op de 

verbeterborden; 

- Data bespreking; 
opstellen van 

actieplannen met 
afstemming op leerling 

niveau. 
- SLO doelenlijsten, 

leerroutes en 

profielschetsen 
structureel in gebruik 

nemen.  

Alle leerkrachten hebben een 
groepsbezoek gekregen van 
een rekenexpert van KLAARR 

en direct daarna een 
feedback gesprek gevoerd.  

Vanuit het verkregen 
algemene beeld zijn 

verbeteradviezen gegeven.  
Tijdens een studiedag is de  
rekenaanpak gepresenteerd.  

Er wordt extra accent gelegd 
op het handelingsmodel en  

het hoofdfasemodel, voor de 
afstemming van de instructie 
(strategie/materiaalgebruik) 

op de leerling. Daarnaast is 
voor Opbrengstgericht  
passend Onderwijs een 
rekenplan gemaakt voor 
groep 1 t/m 2 en 3 t/m 4. Dit 

is de nieuwe standaard.  
We gaan werken met het EDi 

model. We zetten de 
groepsbezoeken door. 

Edi-rekenen is onderdeel van 
sprint twee.  
Vanaf start van het 

schooljaar zetten we de 
groepsbezoeken voort, 

waarbij we gebruik maken 
van de Edi-kijkwijzer. Accent 

blijft liggen op het 
handelingsmodel en het 
hoofdfase model. 

We gaan verder met OPO.  
Dagelijks staat tijd 

gereserveerd voor 
groepsoverleg tussen 
leerkrachten. In deze tijd 

bereiden leerkrachten 
gezamenlijk hun rekenlessen 

voor.  
 



Leerkrachten bereiden lessen 
gezamenlijk voor.  

Begrijpend lezen 
- Opbrengsten in alle 

groepen verbeteren 
- Onderzoek doen naar 

nieuwe inzichten 
omtrent begrijpend 
lezen 

Door IB 
- Consultatie begrijpend 

lezen expert 
- Afspraken maken 

omtrent begrijpend 
lezen en Cito toets 
begrijpendlezen groep 4 

nav consultatie expert 
technisch lezen  

Omdat we meer uren ingezet 
hebben voor rekenen dan 

aanvankelijk was ingepland, 
hebben we het 

verbetertraject begrijpend 
lezen over het schooljaar 
heen getild. We hebben wel 

een intakegesprek gevoerd 
om de plannen voor het 

aankomende schooljaar af te 
stemmen.  
Vanuit de consultatie 

gesprekken met de 
Ambulante begeleider lezen 

hebben we ervoor gekozen 
om de Cito begrijpend 
leestoets niet af te nemen bij 

alle leerlingen van groep 4. 
Enkel bij de leerlingen die er 

aan toe zijn.  

Sprint 2 staat in teken van 
de nieuwe didactische 

principes voor begrijpend 
lezen/luisteren. Vooraf aan 

de sprint hebben we een 
gezamenlijke studiedag om 
visie te vormen op 

begrijpend lezen. Dit is de 
start voor het uitzetten van 

een taalbeleidsplan uitzetten.  

Voortgezet Technisch 

lezen  
- Opbrengsten in alle 

groepen verbeteren; 

- Implementatie nieuwe 
werkwijze voortgezet 

technisch lezen 

 
 

 

Door IB/team 

- Consultatie expert 
technisch lezen; 

- Opstellen van een 

gezamenlijke aanpak/ 
protocol technisch lezen 

- Uitvoeren van dit plan 
en zorgdragen voor 
borging.  

Groep 3 is gestart met de 

nieuwe KIM-versie van VLL. 
Elke ochtend starten we in 
de gehele school met 30 

minuten lezen. We zetten 
tutoren, ouders en 

vrijwilligers in om het 
leesproces te begeleiden 
(tutorlezen en AVI-lezen). 

Het programma BOUW! 
wordt structureel ingezet in 

Deelname aan de netwerken 

BOUW! en FLITS. Scholing 
leerkrachten mbt beide 
programma’s.  

Verfijnen protocol technisch 
lezen. Opnemen protocol in 

het taalbeleidsplan.  



de groepen 2 en 3 voor 
risicolezers met behulp van 

tutoren uit de groepen 7 en 
8. De IB’er heeft 

deelgenomen aan de 
netwerkbijeenkomsten van 
BOUW!/Lexima. We zijn 

gestart met de pilot van het 
programma FLITS en hebben 

dit gedurende het jaar verder 
uitgewerkt en in meerdere 
groepen ingezet.  

Consultatie heeft 
plaatsgevonden voor de 

groepen 4.  

Zaakvakken  

- Vanaf groep 3 werkt 
invoeren nieuwe 
methode WO Los 

Door NPDL design team 
- Team vanaf groep 3 

krijgt 2 middagen 
instructie.  

- Alle groepen vanaf 

groep 3 starten met de 
lessen WO los 

- De C’s inzetten en 
rubrics in gebruik 
nemen tijdens de 

thema’s. De leerstappen 
vanuit de rubrics via de 

leerlingborden 
gebruiken 

Groep 3 heeft ervoor 

gekozen aan te sluiten bij de 
thema’s van het leerplein 
van de kleuters. Vanaf groep 

4 wordt er dus gewerkt met 
WO-LOS. Het afgelopen jaar 

zijn er twee 
scholingsbijeenkomsten 
geweest voor WO-los,  

Collega’s bereiden thema’s 
gezamenlijk voor. Tijdens de 

bouwbijeenkomsten staat 
WO-los vast op de agenda.  

Elk thema heeft een C 
centraal staan. Dit komt ook 
aan bod, maar er is nog geen 

sprake van het aanhouden 
van een leerlijn, of dat 

Alle groepen werken met een 

een leerlingbord.  
We hebben een jaarplanning 
gemaakt voor de WO-los 

thema’s, waarbij er een C 
centraal staat.  

Aankomend schooljaar willen 
we dat het leerplein een vast 
onderdeel is van het WO-los 

thema. De 
leerpleinleerkrachten worden 

direct betrokken bij de 
voorbereidingen van het 

thema.  



leerlingen zichzelf beoordelen 
mbv leerlingrubrics.  

Engels 
- Plan van aanpak 

opstellen en uitvoeren 
t.a.v. Engels 

- Voortzetten zoals 
ingezet en eind van dit 

jaar evalueren en 
eventueel aanpassen 

voor schooljaar 2019-
2020 

Er is geëvalueerd; de vraag 
was of de methode nog 

voldoet en of we wel genoeg 
aan/met Engels doen op de 

KlimOp. Er zijn veel ideeën 
geopperd, o.a. om tijdens 
WO los ook themawoorden 

Engels aan te bieden, of 
Engels te combineren met 

coöperatieve werkvormen, 
maar de conclusie is dat 
dergelijke initiatieven zeer 

persoonlijk zijn en we die 
niet van iedereen kunnen 

‘eisen’. Conclusie: we gaan 
door met de methode Take it 
easy in de groepen 3-8, de 

groepen 1-2 blijven het 
Engels thematisch 

aanbieden.  

-  

Muziek & cultuur  

- Tweede jaar 
muziekimpuls doorlopen 

- Aanschaffen 

muziekinstrumenten 
 

 
- Iedere groep krijgt les 

van vakdocent cultuur 

-  

 

- Rooster is opgesteld en 
wordt gevolgd.  

- Corrie en Marjo hebben 

geïnventariseerd en 
gaan bestellen  

 
- alle groepen krijgen 4 

x in het schooljaar 

atelierdagen 
-  

- Het aanbod vanuit de 

muziekimpuls is 
doorlopen.  

- Instrumenten zijn 

aangeschaft 
 

 
- Dit is uitgeprobeerd 

maar bleek te belastend 

voor de leerkrachten en 
moeilijk uitvoerbaar. 

- Laatste jaar aanbod 

muziekimpuls met 
docent in de klas.  

 

 
 

 
- Leerkrachten gaan 

aankomend jaar zelf 

workshops aanbieden 
middels een carrousel  



Bewegingsonderwijs  
Iedere groep krijgt lessen 

bewegingsonderwijs 
aangeboden door een 

vakdocent 

- Inzet Sander aanvullen 
met vakdocent vanuit 

Spurd 
Leerkrachten met 

lesbevoegdheid en 
affiniteit inzetten 

- Naast een vakdocent 
vanuit Spurd heeft een 

docent vanuit ons eigen 
team met een 

gymbevoegdheid les 
gegeven.  

- Dit blijft dezelfde opzet.  

 

 

Doel  Acties  Evaluatie  Plan voor 2019-2020 

Werkdruk en tevredenheid 

- Inzet van de 
werkdrukgelden om 
werkdruk te verminderen 

bij leerkrachten  
 

- De 
medewerkerstevredenheid 
minimaal een 7,9 

 

- Aannemen 
onderwijsassistent 

- Inhuren vakdocenten via 

Spurd en Wherelant 
- Afnemen jaarlijks 

onderzoek en uitslagen 
bespreken 

- In de gesprekkencyclus 

terug laten komen 
- Geregeld met de collega’s 

in gesprek 

- Inzet onderwijsassistent 

is gedaan.  

- Inzet vakdocenten is 

gedaan.  

- Onderzoeken zijn 

afgenomen.  

- Gesprekkencyclus is 

doorlopen 

- Eindcijfer was een 8,2 

- Er zijn regelmatig 

gesprekken met collega’s 

gevoerd 

- Dit blijft dezelfde 

opzet 

Gesprekkencyclus 
- Met iedere werknemer 

wordt de 
gesprekkencyclus 

doorlopen 

 

- Functioneringsgesprekken 

in drietal (2 collega’s en 

directielid 

- Beoordelingsgesprekken 

1 op 1.  

- Deze cyclus wordt 

doorlopen in 18 maanden 

- De 

functioneringsgesprekken 

zijn met alle collega’s 

gevoerd 

 

 

- Voeren van 

beoordelings-

gesprekken  

 

 

 



en zal ook een deel in het 

volgend schooljaar 

worden uitgevoerd 

- POP gebeurd a.d.h.v. de 

verbeterborden per sprint 

 

 

- Dit is gebeurd 

 

 

Dit blijft dezelfde opzet 

Scholingsplan  

- Scholing van de 
teamleden is gericht op 

de speerpunten van 
aankomend schooljaar 

- Team onderbouw: 

verdieping op het jonge 

kind (Ipabo) 

- Irene, Jessica, Corrinda 

en Marije: spelend en 

ontdekkend leren groep 3 

(Ipabo)  

- Hele team: WO los 

(samenwerkingsverband) 

- Hele team: muziekimpuls 

(tweedejaars 

teamtraining) 

- Mascha en Irma: 

specialist wetenschap en 

techniek (Ipabo Alkmaar) 

- Hele team: 2 workshops 

leerKRACHT en 1 

snacksessie 

- Aanjagers: leerKRACHT 

fora bijwonen 

- Marjolijne en Ingrid: 

herregistratie ‘in relatie 

staan tot de omgeving’ 

- Irma T opleiding intern 

begeleider 

 

- Dit is afgerond.  

 

- Dit is in januari gestart 

en loopt tot halverwege 

volgend schooljaar door.  

 
- Dit is afgerond  

 

- Het tweede jaar is 

afgerond 

 

- Het eerste jaar is 

afgerond 

 

- Dit is gedaan  

 
 

- Dit is gedaan  

 

 

- Dit is afgerond 

- Dit is afgerond 

 

Geen vervolg 

 

- Nog een half jaar 

vervolg 

 

- Geen vervolg 

 

- Nog een laatste 

jaar scholing 

 

- Het tweede jaar 

wordt gevolgd 

 
- Blijft gelijk aan 

vorig jaar 

 
- Blijft gelijk aan 

vorig jaar 

 
 

- Geen vervolg 

 
- Irma start 

opleiding video 



 

- Marjolijne, Karina, Helen: 

‘groepsplan-loos werken’ 
 

 

- Irma, Helen en Karina: 
‘De toekomst van de IB’ 

 
 

- Dit is afgerond  

 
 

 

- Dit is afgerond 

 

  

interactie-

begeleiding 

 

- In dit schooljaar 

een terugkom 

- bijeenkomst 

 
- IB gaat een nieuw 

symposium 

bezoeken 

 

Doel  Acties (wat en door wie) Evaluatie  Plan voor 2019-2020 

Sociaal emotionele 
ontwikkeling 

- KIJK en SCOl volledig 
benutten en inzetten 

- Updaten Pestprotocol  
- Updaten 

schoolveiligheidsplan 

 

- Pestprotocol aanpassen 

aan de gestelde eisen 

en gedragsladder 

opnemen 

- SCOl en leerlingscol 

schoolbreed analyseren, 

op groepsniveau en 

leerlingniveau. Het Scol  

programma gebruiken 

bij opzet plan van 

aanpak. (IB) 

- Het pestprotocol is nog 

steeds gedateerd. SCOl 

wordt nog onvoldoende 

gebruikt. Leerkrachten zijn 

zich nog te weinig bewust 

van de geboden leerlijnen 

en lessuggesties om te 

gebruiken voor het 

opzetten van een plan van 

aanpak.  

SCOL wordt ook niet altijd 

goed ingevuld en te weinig 

meegenomen in de 

groepsbespreking. Dat 

Er zijn twee anti-

pestcoördinatoren, die aan 

de slag gaan met het 

pestprotocol 

Start schooljaar is een 

introductie bijeenkomst 

gegeven door W. Weel.  

Het team heeft commitment 

gegeven. Vanaf januari gaan 

we aan de slag met PBS. 

 

 



geldt niet voor leerling 

SCOL en voor de extra 

module welbevinden en 

sociale veiligheid. Er kan 

meer gedaan worden met 

de uitkomsten.  

 

-De gedragsladder is 

ontworpen en 

doorontwikkeld. Ondanks 

de afspraken wordt het nog 

niet altijd eenduidig 

gebruikt. In enkele 

groepen hangt er ook een 

emotieladder. 

Een aantal leerkrachten 

heeft de leerlijnen voor 

sociaal emotionele 

ontwikkeling van SLO 

gescoord. Dit was een 

pilot. 

Kijk wordt goed ingezet. 

We maken gebruik van het 

rapport van KIJK!  

-  

 

 

 

 

 

 

- Dit komt terug als 

onderwerp om te 

bespreken tijdens de 

bouw overleggen  

 

 

- Dit is goed bevallen. IB 

onderzoekt of dit verder 

ingezet kan worden 

 

 

- Blijft gelijk 

Schoolklimaat Door commissie ‘pedagogisch 
klimaat’ en IB 

-De gedragsladder is 

ontworpen en 

- Zie hierboven 



- Creëren van een veilig 
schoolklimaat waar 

kinderen zich op alle 
plekken binnen school 

zich kunnen 
ontwikkelen 

 
 
 

- Monitor sociale 
veiligheid minimaal een 

8 

- Schoolbrede afspraken 
maken over het gebruik 

van het leerplein. 
- Gedragsladder 

consequent en 
eenduidig aanhouden 

- ‘zero-tolerance’ op 
grensoverschrijdend 
gedrag 

- Afnemen jaarlijkse 
meting en resultaten 

bespreken in team. 
Opstellen van mogelijke 
interventies 

doorontwikkeld adhv 

evaluatiemomenten. De  

afspraken kunnen nog 

eenduidiger gebruikt 

worden. In enkele groepen 

hangt er ook een 

emotieladder. 

Er zijn het afgelopen jaar 

twee leerlingen voor korte 

duur geschorst, ook zijn er 

formele waarschuwingen 

gegeven.  

- -We hebben onderzoek 

gedaan naar een eventuele 

nieuwe methode sociale 

competenties. Vanuit onze 

behoefte hebben we ervoor 

gekozen om hiervan af te 

zien en ons te laten 

informeren over PBS 

(positive behavior support. 

De resultaten van ‘monitor 

sociale veiligheid’ zijn via 

vensters gepubliceerd. 

Er wordt gescoord op 3 

items: 

1.Welbevinden  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Ervaren van sociale en 

fysieke veiligheid  

3. Aantasting fysieke 

veiligheid.  

Groep 6, 7 en 8 worden 

bevraagd. Er is een 

uitzondering voor de 3 

groepen afzonderlijk.  

Groep:  6          7           8 

1.     6,8        6,4      7,6 

2.     8,4        8,0      8,7 

3.     8,5        8,5      9,2 

-------------------------------- 

Gem .     7,9        7,6      8,5 

Conclusie: er zijn grote 

verschillen onderling.  

Groep 6 scoort tov landelijke 

gemiddelde iets hoger, dan 

weer iets lager.  

Groep 7 scoort onder het 

landelijkgemiddelde  

Groep 8 scoort hoger dan het 

landelijkgemiddelde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Deze uitkomsten 

worden besproken 

tijdens de 

bouwoverleggen 

- Doel voor volgend jaar 

is om met name op 

welbevinden in groep 6 

en 7 hoger te scoren.  

Leerling tevredenheid 
- Minimaal een 7,9 

- Middels leerlingarena’s 
de mening van de 

- Uitkomst was een 8,0 - Minimaal een 8,0 



leerlingen ophalen en 
hier op anticiperen  

- De vragenlijst uitzetten 
en evalueren met het 
team 

- Leerlingarena’s zijn 

uitgevoerd en waren 

succesvol. 

- De vragenlijst is 

uitgezet en besproken 

in de 

bouwvergaderingen  

- Wordt een vast 

onderdeel 

- Bord in de klas in alle 

groepen 

- De vragenlijst uitzetten 

en evalueren met het 

team 

Ouder tevredenheid 

- Minimaal een 7,6 

- Jaarlijkse enquête 

wordt afgenomen, 

geëvalueerd en 

besproken met het 

team 

De directie gaat 

onderzoeken wat de 

mogelijkheden zijn om de 

ouderbetrokkenheid te 

vergroten.  

- Uitkomst was een 7,4 

- De enquete is 

afgenomen en 

besproken in de 

bouwvergaderingen.  

- Met name het punt 

communicatie bleek 

lager te scoren 

- Minimaal een 7,6 

- De enquete uitzetten en 

bespreken 

- Starten met 

ouderklankbordgroepen 

om de communicatie 

met ouders te 

versterken.  

- Kritisch kijken naar de 

wekelijkse nieuwsbrief 

- Afspraak dat alle 

groepen minimaal 1x 

per week een bericht op 

social schools plaatsen 

Excellente leerlingen 

- Wekelijkse interne 
plusklas voor meer- en 

hoogbegaafde 
leerlingen van de 
KlimOp 

- Huisvesten van 
wekelijkse externe 

Door Natalie en IB 

- Protocol Excellente 

leerlingen updaten; 

- Duidelijke overleg 

structuur 

plusklasleerlingevaluatie 

en voortzetting 

- Plusklas en Vostok heeft 

goed gedraaid, locatie 

Torenmolen; 

- Kinderen uit groep 4, 

(nog geen interne 

Plusklas) zijn door 

Natalie geholpen met 

Levelwerk.  

- Verder met 

aanscherpen Protocol 

mbt Sidi en interne 

Plusklas eisen; 

- Laika inzetten voor 

(level)werken in de 

groep en de 



plusklas vanuit het 
SWV. 

- Levelwerk aanbod vanaf 
groep 3; slimme 

kleuterboxen groep 1/2 

- Levelwerk is niet in alle 

groepen evenveel 

ingezet 

- Gesprek gevoerd met 

Laika over de 

mogelijkheden 

- Natalie heeft goede 

aanzet gemaakt voor 

het updaten van het 

Protocol. 

- We wijken vaak af van 

de eisen uit het 

protocol. 

begeleidende riol van 

de leerkracht.  

 

  
 

Doel  Acties  Evaluatie  Plan voor 2019-2020 

NPDL 
- NPDL verder vertalen 

in de praktijk voor de 

groepen 4 t/m 8 

Door NPDL 

- Uitrollen van de 6 C’s. Bij 

elk thema een C centraal. 

De rubrics voor de 

leerlingen gebruiken 

middels ‘bord in de klas’.   

- Zorgen voor inspiratie 

momenten.  

- Designteam richt zich dit 

jaar op het verder 

implementeren van NPDL 

 Bij elk WO-thema stond 

een C centraal.  

Dit is met leerlingen 

geëvalueerd. We hebben 

geen gebruik gemaakt van 

de leerling evaluatie. 

 

Deep learning en het 

gedachte goed leeft bij de 

leerkrachten. De tools die 

Turning Lurning biedt leven 

- Hoe verdiepen is de grote 

vraag: 

- Schoolconditions scoren  

- Teacher selfassessment 

gebruiken; van hieruit 

eigen en gezamenlijke  

leerdoelen uitzetten.  

- De deeplearning 

progressie (rubrics) door 

leerlingen laten invullen. 

(student succes) 



en bezoeken de NPDL 

studiedagen 

- Twee sprints staan dit jaar 

in teken van NPDL 

inclusief 2 studiedagen 

- Directie onderzoekt samen 

met het desingteam op 

welke wijze NPDL nog 

beter kan aansluiten bij de 

dagelijkse praktijk . 

- WO Los wordt verweven 

met NPDL 

niet. De georganiseerde 

bijeenkomsten zijn 

inspirerend, maar niet 

direct toepasbaar om een 

volgende stap te maken.  

- Onderzoekend leren 

vanuit wetenschap en 

techniek uitbreiden.   

 

Spelend en ontdekkend 
leren 

- Verder uitbouwen en 

implementeren met 
een duidelijke 

verbinding tussen 
groep 2 en 3.  

- Leerplein onderbouw 

wordt hierbij 
intensief ingezet 

- Regelmatig overleg tussen 

de bouwen. 

 

- Gezamenlijke thema’s en 

voorbereiding hiervan  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Is gepland geweest 

over het schooljaar en 

gebeurd 

- Is gepland geweest 

over het schooljaar en 

gebeurd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Punt 1 en 2: 

Elk thema wordt ‘voor’ 

voorbereid door 1 

collega van groep 1/2, 1 

collega van groep 3 en 

de collega van het 

leerplein. 

Hierbij wordt gebruik 

gemaakt van een 

thema-

voorbereidingsformulier. 

Er wordt op het 

leerplein rekening 

gehouden met de 

(overlap van) de doelen 

van de groepen 1, 2 en 

3 

 



 

- Gezamenlijk gebruik 

leerplein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Gezamenlijke scholing 

 

- Er is veel overleg en 

evaluatie geweest 

met alle betrokkenen. 

Nu werkt het naar 

ieders tevredenheid. 

Het leerplein is 

ingezet voor 

instructie, 

verwerking, vrij 

spelen en thematisch 

spelen, onder andere 

opgehangen aan het 

gezamenlijke thema 

en de doelen van dat 

moment.  

 

- De leerkrachten van 

de groepen 3 hebben 

met 1 leerkracht van 

het leerplein en de 

IB’er scholing gehad 

op het gebeid van 

spelend en 

ontdekkend leren in 

groep 3 samen met 

andere scholen.  

De leerkrachten van 

de groepen 1/2 

hebben ook scholing 

 

- Voortzetten van hoe er 

het afgelopen jaar 

gewerkt is met het 

leerplein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- De cursus van groep 

3/leerplein/IB gaat dit 

schooljaar nog door. Er 

komen nog 

klassenbezoeken en 

individuele 

nagesprekken. 

Als we verder willen 

scholen is het goed om 

naar trajecten op maat 

voor de KlimOp te 

kijken. Ook moet er dan 

rekening gehouden 



gehad op het gebied 

van spel. 

Minpunt (bij beide 

scholingen) was het 

verschil in 

beginsituatie tussen 

de verschillende 

scholen. 

1/2 heeft veel gehad 

aan de intervisie. 

worden met de 

individuele behoeftes 

van de collega’s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LeerKRACHT 
- Versterken van de 

verbetercultuur 

middels de 
leerKRACHT 

instrumenten 

- Vaste ritmiek in gebruik 

verbeterborden per sprint 

en gekoppeld aan 

schooldoelen. 

- Team volgt de 

nascholingsbijeenkomsten, 

twee workshops naar 

keuze en één snacksessie 

- Verbeterborden worden 

ook organisatorisch 

ingezet o.a. voor 

directieoverleg en intern 

ondersteuningsoverleg.  

- Is gedaan 

 

 

- Is gedaan  

 

- Is ingevoerd 

- Dit jaar wordt de 

methodiek uitgebreid 

met ‘bord in de klas’ . 

- De overig genoemde 

punten blijven gelijk 



CMK 
- Tweede jaar CKM 

wordt voortgezet met 
Milou, Jessica, Anja 

en Corrie. 

- CMK wordt aangepast aan 

het atelieraanbod voor alle 

groepen. 

Het tweede jaar is 

doorlopen  

- Het laatste jaar wordt 

doorlopen 

Verrijking van het 

aanbod 
Door inzet van extra 
vakdocenten.  

- Iedere groep 2 uur 
per week gym van 

een vakdocent 
- Iedere groep 1 uur les 

per 2 weken van een 

cultuurdocent 
- Alle leerkrachten 

worden geschoold 
middels muziekimpuls 
om het muziekaanbod 

te verbreden. 

- Extra inzet van een 

vakdocent ingehuurd 

vanuit Spurd. Alle groepen 

2x per week les van de 

vakdocent. (groep 1-2 één 

keer per week) 

- Extra inzet vakdocenten 

cultuur vanuit het 

cultuurhuis Wherelant. 

Alle groepen 4 dagen 

atelier. 

 

 

- Iedere groep volgt de 

scholing vanuit 

muziekimpuls ter 

versterking van het 

muziekaanbod en de 

leerkrachtvaardigheden. 

- Dit is gedaan  

 

 

 

- Hier zijn we mee 

gestart en tot de 

kerst mee 

doorgegaan. Bleek 

niet 

werkdrukverlagend. 

Daarom gestopt.  

 

- Dit is gedaan  

- Dit blijft hetzelfde.  

 

 

 

- Ateliers worden intern 

door eigen collega’s 

uitgevoerd.  

 

 

 

- Dit schooljaar het derde 

en laatste 

begeleidingsjaar. 
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Tijdelijke huisvesting en 
verbouwing 

- Bewonen van Torenmolen 
9 met 6 groepen  

- Start verbouwing 
Karekietpark na 
herfstvakantie 

- Aanleg netwerk 
Torenmolen, verhuizing 

hardware, aansluiten 
hardware/kopieerapp. 

(in nauw overleg met 
bovenschoolse ICT)  

- Meedenken/meebepalen 

inrichting netwerk 
nieuwbouw (in nauw 

overleg met 
bovenschoolse ICT) 

- Gedaan 

 

 
 

 
 

- Nog niet van 

toepassing door uitstel 
van de verbouwing 

- Geen vervolg 

 

 
 

 
 

- Pas wanneer er meer 

bekend is over de 
uitbreiding van de 

nieuwe school kunnen 
wij hier een 
aansluitend ICT plan 

voor opstellen. 

Inventarisatie naar de ICT 

behoefte van het team 
- Inventarisatie behoefte 

team mbt 
softwaregebruik, ICT-
vaardigheden 

- Workshop geven naar 
behoefte 

- Uitzetten enquête naar 

het team om behoefte 
te peilen; 

- In overleg met CPOW-
ICT-ers uitzetten van 
workshops 

- Via een enquête aan 

het begin van het 
schooljaar hebben wij 

in kaart gebracht waar 
de behoefte vanuit het 
team lag. Dit was erg 

divers waardoor wij 
ICTheetjes zijn gestart. 

Leerkrachten konden 
vrijwillig aansluiten bij 
het onderwerp waar zij 

meer over wilden 
weten.  

- De ICTheetjes waren 
de opzet voor de 

- We willen dit jaar eerst 

duidelijk een leerlijn 
opzetten zodat 

leerkrachten weten 
welke vaardigheden de 
groepen aan het einde 

van het schooljaar 
moeten beheersen. 

Wanneer dit duidelijk 
in kaart is gebracht 
willen we dit delen met 

het team en 
aansluitend op deze 

vaardigheden 



workshops voor het 
team. Door het 

vrijwillig te houden en 
niet duidelijk onze 

leerdoelen te delen 
met het team (wat 
moet een groep 

kunnen op ICT gebied) 
zagen we dat 

leerkrachten weinig 
aansloten.  

ICTheetjes 
organiseren.  

Chromebooks  
- Inzetten bij de groepen 4 

en 5 (basispoort/ 

Nieuwsbegrip) 
- Verdieping bij de groepen 

6,7 en 8 (Google 
Classroom) 

- Ondersteunen van 
leerkrachten door ICT-
commissie (leden ICT-

cie hebben 
voortrekkersrol) 

- Workshop door leden 
ICT-cie over gebruik 
Classroom 

- De groepen 4 en 5 
hebben dit jaar voor 
het eerst met de 

Chromebooks gewerkt. 
Zij hebben de basis 

geleerd maar groep 5 
is ook al aan de slag 
gegaan met de 

verdieping van google 
classroom.  

- De groepen 6,7 en 8 
hebben allemaal 
gebruik gemaakt van 

de verschillende 
mogelijkheden van de 

Chromebooks. De 
verdieping binnen 

Google Classroom is 
aan bod gekomen, wel 
merken we dat dit 

leerkracht afhankelijk 

- Ook hiervoor is het 
belangrijk de leerlijn 
goed in kaart te 

brengen.  



is hoeveel er hiermee 
gewerkt is. 

Ipads 
- Afspraken over de 

inrichting en verdieping in 
apps 

- Leden ICT-commissie 
zorgen voor beheer 

apps 
(aanschaf/installatie/ 

uitleg aan collega’s) 
-  

- De groepen 1,2 en 3 
werken intensief met 

de Ipads. De 
leerkrachten van de 

groepen houden de 
inrichting zelf bij en 
vragen apps aan 

wanneer zij dit nodig 
hebben. Bij groepen 3 

is er wel te kennen 
gegeven meer 
verdieping te willen 

hebben bij de methode 
VLL. De app die er is 

houdt geen registratie 
bij waardoor het te 
vrijblijvend is voor 

kinderen en ze 
oefeningen niet 

afmaken. De 
oefensoftware die we 
hadden is alleen 

mogelijk op 
computers. 

- Het inzetten van de 
Ipads willen we op 

dezelfde manier 
houden. Voor de 

groepen 3 willen we 
kijken wat de 
mogelijkheden zijn 

voor aansluiting bij de 
methode VLL.  
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1. Opzet intern 
ondersteuningsteam 

Door IB - Heeft allemaal 
plaatsgevonden. Er is 

We plannen wekelijks een 
IB-bijeenkomst. Wisselen 



- wekelijks overleg IB 
en directie lid.  

- maandelijks overleg IB 
SMD 

- 3 wekelijks overleg IB 
OSA 

- 5 keer per jaar groot 

ondersteuningsoverleg 
 

- Inplannen 
ondersteuningsstructuur in 

jaarplanner 
- Planmatig werken a.d.h.v. 

het doelenbord 
-   

één GO afgezegd. De 
OSA heeft de 

gereserveerd uren 
ingezet voor 

leerlingondersteuning 
- Enkele doelen op het 

IB bord bleven wel 

lang staan; beter 
wegzetten in 

planning, zodat niet 
‘de loop van de dag’, 
te veel invloed heeft 

op afspraken...  

een bordoverleg af, met 
een werkoverleg.  

2. 

ondersteuning/coaching 
leerkrachten bij: 

- verbeteren 
pedagogisch klimaat in 
groepen waar nodig 

- inzet leerpleinen 
- onderwijsontwikkeling: 

• WO-los 
• spelen 

ontdekkend 

leren/NPDL 
- verbeteren 

opbrengsten 
- passend 

onderwijsaanbod 
 

- inzet OSA: 

• klassenbezoeken 
• helpen opzetten 

plannen 
- Inzet SMW: 
• Gesprekken met 

leerlingen 
• Gesprekken met ouders 

- Inzet IB: 
• Klassenbezoeken 
• Groepsbesprekingen 

• Coachingsgesprekken 
• Bijwonen van 

gezamenlijke 
voorbereidingen spelend 

en ontdekkend leren 
(groep 1,2 en 3) en 
voorbereidingen/evaluatie 

thema WO-LOS. 
 

- MBT OSA: heeft 

plaatsgevonden; 
- MBT SMW: heeft 

plaatsgevonden; 

Soms was de capaciteit 
wat lager dan nodig en 

duurde het even voor de 
gesprekken gestart 

werden of voortgang 
kregen.  
 

-MBT; er zijn 
klassenbezoeken 

geweest, maar soms wat 
weinig evenredig 

verdeeld over de 
leerkrachten.  
-bovenstaande geldt ook 

voor de ondersteuning 

-Verder gaan met 

klassenbezoeken aan 
ieder, inclusief het 

leerplein. (a.h.v Edi 
kijkwijzer) 
 

-leerplein is vast 
onderdeel van WO-los en 

wordt meegenomen in 
de voorbereidingen.  
 

 
- Aan de start van het 

schooljaar wordt een 
jaarplanning opgesteld 

 
 
 

 
 



 
 

van de leerkrachten. Dit 
loopt soms te scheef.  

-Scol is weinig 
meegenomen in de 

groepsbespreking.  
-IB is niet betrokken bij 
de voorbereidingen van 

het WO-los training, wel 
bij de evaluatie.  

IB is betrokken bij de 
leerpleinen, maar meer 
gericht op vorm, 

procedure en minder op 
inhoud.  

 
 

- Scol krijgt een plek in 
de groepsbespreking 

 
- Karina is onderdeel 

vae de WO los 

voorbereidingen, 
gekoppeld aan het 

NPDL design team 
 

- Helen is als IB-er 

gekoppeld aan de 
voortgang op de 

leerpleinen 

 

 


