
Jaarplan 2019-2020 inclusief planning 
 

Onderwerp Planning Verantwoordelijk 

Gebouw en inrichting 

In de inrichting van de school en de buitenruimte is zichtbaar wat voor onderwijs 

wij geven.  

• Oriënteren op inrichting andere brede scholen/ IKC’s samen met de 

collega’s van de Driesprong in Chaam.  

• Uittesten andere werkplekken/ staantafels etc. Wat werkt en wat niet? 

Bestellen 1 hoge werktafel voor de bovenbouw, pilot met 

staand werken in de klas. Oriënteren op welke tafel het 

best bij ons past.  

Inrichting op de agenda maart 2020: Kijkpunten bepalen 

voor scholenbezoek in het nieuwe jaar. 

Organiseren schoolbezoek met Erik Peters van de 

Driesprong oktober 2019 

 

Esther de Wit 

 

Kindgericht werken 

Wij kunnen op een goede manier, met de kinderen, verslaglegging doen van de 

ontwikkeling van het kind.  

Er wordt gewerkt met een portfolio waar voor kinderen steeds meer inzichtelijk 

wordt waar ze goed in zijn en waar ze nog aan moeten werken: Eigenaarschap 

 

Augustus-september: Adaptief toetsen Cito rekenen (op 

functioneringsniveau) 

September/ Oktober: inhoud portfolio vaststellen in ATV. 

Wat doen we er in en op welke wijze? 

In hoeverre maken we nog een rapport? 

Januari/ Februari: Portfolio naast rapport 

Juni: Alleen Portfolio 

 

Op agenda tv: Esther de 

Wit 

 

Teamleden geven de 

inhoud vorm.  

Kindgericht werken 

Het is helder wat we verstaan onder eigenaarschap en hoe we dit in elke bouw 

vormgeven. Wat verwachten we van kinderen, op welke manier? 

• Visiestuk ‘Eigenaarschap’ opstellen met doelen per bouw. 

 

 

Jan-April 2020 Esther de Wit 



Onderwerp Planning Verantwoordelijk 

Aanbod 

Er is in de school een (digitale) map aanwezig waar een breed aanbod aan 

activiteiten en aanbieders is opgenomen om talententijd (en eventueel activiteiten 

bij het thematisch werken) vorm te geven.  

Verzamelen gegevens en aanleggen (digitale) map 

September-oktober 2019 

Esther / administratie 

Aanbod en didactisch handelen: mondelinge taalvaardigheid 

In de onderbouw is een gedegen (extra) aanbod voor taalzwakke/ taalarme 

kinderen.  

 Augustus: 4x in de week 30 minuten extra taalstimulerling/ 

woordenschat voor kinderen met weinig woordenschat in 

het Nederlands op het rooster in de onderbouw opnemen 

Augustus/September: Oriënteren op aanbod en aanpak 

September/ oktober: implementeren gericht aanbod 

Oktober: observatie medewerker de Fontein voor tips 

November – Juni: aanbod voortzetten/uitbouwen 

 

Arja 

Didactisch handelen: rekenen 

Onze lessen rekenen zijn goed vormgegeven vanuit de leerlijn rekenen met een 

gedegen instructie en verwerking op niveau. Kinderen hebben inzicht in de doelen 

waar ze aan werken en voelen zich hier verantwoordelijk voor (Eigenaarschap). 

 

September: adaptief toetsen: afnemen Cito rekenen 

passend bij vaardigheidsniveau. Leerlingen zelf laten 

analyseren.  9 en 25 September: Oriëntatie op Math   

Bij keuze Math: Oktober uitproberen lessen vanuit Math, 

vanaf november 4x schoolbezoek vanuit Math voor 

observatie. Bij een andere keuze, oriënteren op andere 

opties vanaf oktober. 

Teamleden 

  



 

Onderwerp Planning Verantwoordelijk 

Aanbod 

Wij hebben onze plusleerlingen goed in beeld en er is een goed aanbod en 

begeleiding voor deze leerlingen die meer uitdaging nodig hebben. Er is een 

beleidslijn meer- en hoogbegaafdheid waarin is vastgesteld hoe wij deze kinderen 

in kaart brengen (Bijv. DHH-lijst, observatie, toetsen, onderzoek) en wat wij deze 

kinderen te bieden hebben.  

 

Scholing leerkracht als specialist HB: Plannen 2e helft 

schooljaar 

Breinbrekersgroep inrichten met vaste momenten in het 

rooster en gedegen aanbod (advies vragen aan HB-

specialist) augustus 

Vaststellen criteria voor deelname (oktober) 

Signaleren (mogelijke) plusleerlingen en bespreken met IB 

Esther de Wit/ Debby 

Meddeler 

 

 

 

Emmie/Esther 

Leerkrachten 

Borging 

Er is een borgingsdocument waarin alles wat wij tot nu toe hebben 

geïmplementeerd en wat we vast willen houden is opgenomen (in woord en 

beeld). 

September/oktober: Aanpassen/aanvullen huidig document 

Oktober – Juni Verzamelen van documentatie en 

videomateriaal etc. Opnemen in document/ map 

SharePoint 

Esther de Wit 

 

Wereldtijd/Thematisch leren 

Structuur aanbrengen in de voorbereiding van het thema a.h.v. thema gericht op 

diverse leergebieden en kerndoelen van het onderwijs.  

Schooljaar 2019-2020: Thema’s gezamenlijk voorbereiden 

aan de hand van het format in een (A)TV. Deze 

voorbereiding opnemen in de klassenmap en een kopie in 

het portfolio van de leerling.  

September 2019 op de vergadering om af te stemmen.  

 

Teamleden 

ICT 

Onze hard en software zijn op orde. 

Augustus: actielijst opstellen 

Augustus – december: Alles op orde brengen (starten met 

tablets) 

 

Mitchel de Leeuw 

Aanbod Opstellen plan met koppeling naar kerndoelen Arja van der Velde 



Onze moestuin maakt onderdeel uit van ons onderwijs. Wij hebben een goed 

pedagogisch en didactisch plan hoe wij hier mee werken en aan welke doelen  

 

 

Onderwerp Planning Verantwoordelijk 

Aanbod 

Wij halen de wereld de school in en de school de wereld in om aan doelen van het 

onderwijs te werken, waarbij er in de praktijk geleerd wordt en van professionals 

op een bepaald gebied. 

Dit kan onder schooltijd, in talententijd of in de naschoolse tijd.  

Inplannen in Talententijd en de naschoolse tijd Esther de Wit 

Scholing en ontwikkeling 

Collegiale consultatie maakt structureel deel uit van ons scholing- en ontwikkelplan 

en is gepland in de jaarkalender.  

Augustus: Voor elk teamlid is in de jaarkalender 2x een 

moment gepland voor CC.  

November – Juni: observaties externe collegiale consultant 

Math. 

Esther de Wit 

Zorg en ondersteuning 

Notities HGW worden gemaakt in ParnasSys. 

Leerkrachten snappen het doel hiervan en kunnen dit, samen met de IB, 

vormgeven.  

2x per jaar worden de notities, waar nodig, bijgesteld door 

de leerkracht. Zie ook ondersteuningskalender 

Emmie Geerts 

 

Opbrengsten 

Ons team is met elkaar verantwoordelijk voor het onderwijs en de leerlingen. Wij 

hebben daarom structureel overleg waarin we met elkaar afstemming zoeken 

(leerlingbespreking) en na elke toetsperiode bespreken we de resultaten en kijken 

we waar we aanpassingen moeten doen.  

Augustus: overlegmomenten inplannen in jaarkalender 

Januari/februari: bespreken opbrengsten 

Juni/juli: bespreken opbrengsten 

Esther de Wit/ Emmie 

Geerts 

Communicatie Onderzoek naar de mogelijkheden die ParnasSys hiervoor 

heeft. Oktober-december  

Administratie 



Wij gebruiken waar mogelijk ParnasSys voor oudercommunicatie, inplannen van 

oudergesprekken, versturen van facturen etc. Met als doel de werkdruk terug te 

dringen.  

Aanbod 

De school voldoet aan de eisen van het Brabants Verkeersveiligheidslabel om dit te 

kunnen behouden en een beroep te kunnen blijven doen op de financiële bijdrage 

van de gemeente. 

Acties BVL opnemen in de jaarkalender (augustus-

september) 

2x per jaar kort bespreken in teamvergadering (oktober – 

maart) 

Emmie Geerts/Arja van 

der Velde 

 


