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Inleiding:  
 
Voor u ligt het jaarplan 2017-2018. Dit jaarplan is onderdeel van het strategisch beleidsplan van basisschool Natuurlijk! voor de periode 2015-2018.  
 
Proces: 
 
Dit document is tot stand gekomen vanuit de Kerobei- beleidsontwikkellijnen en de opbrengst vanuit de beleidsdag in april 2017, het jaarplan 2016-2017, de 
analyseverslagen en de studiedagen met het team. Dit geheel aan input heeft geleid tot onderstaande plannen. Het strategisch beleidsplan is in 2015 
opgesteld en loopt tot 2019.  Vanuit de cyclus: actie, reflectie, verdieping, verankering wordt er ieder schooljaar een jaarplan ontwikkeld. Vanuit dit jaarplan 
worden er 90-dagen plannen opgesteld. Deze 90 dagen plannen worden geëvalueerd tijdens studiemomenten in nov./dec. en op de beleidsdag in maart/ 
april. Vanuit deze opbrengsten worden er door het team prioriteiten gesteld en nieuwe voornemens gemaakt. Deze voornemens worden vertaald naar een 
nieuw jaarplan.  
De expertgroepen zijn medeverantwoordelijk voor proces en opbrengsten.  
 
Jaarplan 2017-2018:  
Het jaarplan 2016-2017 is geëvalueerd en het nieuwe jaarplan voor 2017-2018 is ontwikkeld vanuit de opbrengsten en de nieuwe voornemens. Om plannen 
overzichtelijk en dynamisch te houden hebben we de voornemens/speerpunten verwerkt in een speerpuntenkaart.  
 
We hebben de plannen zo omschreven dat ze ook uitvoerbaar zijn. We stellen prioriteiten om tot diepgang te komen en tijd en ruimte te nemen om zaken 
te laten beklijven en te verankeren.  
We willen kinderen meer betrekken en mede-eigenaar laten zijn van hun leerproces. Daarom is het belangrijk dat kinderen meer actief in het leerproces 
staan.  
 
Samenwerking met andere partners 
In MFC Op Expeditie is een integraal MFC  gerealiseerd. Onderwijs en opvang worden in het kader van dagarrangementen (VSO-BSO peuterspeelzalen en 
naschoolse activiteiten) inhoudelijk en organisatorisch op elkaar afgestemd.  
We geloven er in dat een veilig pedagogisch klimaat basaal is voor de ontwikkeling van kinderen. We dragen de gezamenlijke visie op pedagogisch klimaat 
die ontwikkeld is door alle partners samen uit. Dit betekent dat we allen zorg dragen voor het kind van Op Expeditie.  
Dit betekent dat we intensief samenwerken met onze partners van bs Extralent, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal.  
Aan de voorkant leren we kinderen om respectvol om te gaan met alle leerlingen en professionals.  
Als er incidenten of conflicten zijn, intern of schooloverstijgend, dan worden deze meteen aangepakt.  
Bs Natuurlijk! en bs Extralent blijven twee aparte scholen en we werken samen daar waar het kan.  
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De doorgaande lijn m.b.t. onderwijsontwikkeling van kinderen en pedagogisch klimaat krijgt in toenemende mate invulling door de samenwerking met de 
peuterspeelzaal en voortgezet onderwijs.  
De peuters die aangemeld zijn op bs Natuurlijk! worden vroegtijdig in kaart gebracht door peuterleidsters in samenwerking met de teamleider van bs 
Natuurlijk! Het doel hiervan is dat we door zorgvuldige analyse goed kunnen inschatten wat de beste plek en begeleiding is zodat de leerling alle kansen 
krijgt om zich optimaal te ontwikkelen.  
Er is een warme overdracht van leerlingen uit groep 8 naar het voortgezet onderwijs. Dit betekent dat er, indien nodig, voor de start al contact is tussen de 
leerkracht van groep 8 en de toekomstige mentor van het kind om belangrijke zaken over te dragen.   
Voor enkele leerlingen wordt er een warme overdracht gepland. Dit is op verzoek van de leerkracht van groep 8.  Het doel van deze aanpak is om door een  
zorgvuldige overdracht te bepalen wat de beste plek en begeleiding is voor de leerling in het VO.  De leerling kan op deze manier een goede start maken 
zodat hij of zij zich optimaal kan ontwikkelen. Deze aanpak, warme overdracht in mei, is nog niet doorgetrokken naar andere scholen voor voortgezet 
onderwijs.  
 
Onderzoek fusie met bs ’t Palet 
 
Er wordt een onderzoek opgestart m.b.t. mogelijk fusie bs Natuurlijk! en bs ’t Palet.  
Er gaat een projectgroep aan de slag die bestaat uit ouders, leerkrachten en directies van beide scholen. 
In de planning zijn er enkele studiemomenten opgenomen met beide teams: 
 
       -      22 febr. de leerkrachten van bs ’t Palet komen een kijkje nmen in de groepen van bs Natuurlijk! om de school beter te leren kennen.  

- 22 mei de nieuwe groepen worden samen gemaakt met leerlingen van bs ’t Palet en bs Natuurlijk! 
- 07 juni: de leerlingen worden besproken in een warme overdracht.  
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Samenwerking versterken binnen Kerobei 
 
We werken binnen Kerobei in clusters.  Basisschool Natuurlijk! vormt samen met bs Extralent, bs de Springbeek en bs ’t Palet het cluster Blerick Zuid.  We 

willen beter aansluiten bij de kerntaak van de leraar en vooral wat de leraar nodig heeft aan randvoorwaarden om de ambitie van Kerobei en haar scholen 

waar te kunnen maken: ieder kind gaat graag naar school en ieder kind kan zijn/haar talenten ten volle tot ontwikkeling brengen.  

We denken dit o.a. te kunnen bereiken  in  clusters van scholen, die gezamenlijk zorgdragen voor de formatie, ontwikkeling en organisatie van de scholen in 

het cluster, waarbij: 

 clusters gevormd worden op basis van geografische nabijheid en gemeentegrenzen (bao) of vanwege sbo: 

      Bs Natuurlijk! zit in het cluster Blerick-Zuid-West (Springbeek-Palet-Natuurlijk-Extralent); 

 binnen het cluster de beschikbare functies op basis van noodzaak en behoefte worden ingezet;  

 binnen een school of een cluster geen extra mensen kunnen worden aangesteld of ontslagen; hiervoor 

moet een procedure worden opgezet hoe te handelen in dat soort situaties, rekening houdend met het effect van 

een vacaturestop voor functies buiten leerkracht; 

 een school of een cluster medewerkers kan overnemen van het ene naar het andere cluster; 

 het Formatie Plaats Eenheid-model wordt toegepast op grond waarmee de toevalligheid van incidentele voor- en 

nadelen wordt geëlimineerd. 

 
Vijf gelijke dagen rooster 
We zijn in augustus 2015 gestart met het 5 gelijke -dagen - rooster. Er is ook een aanbod van BSO en in MFC Op Expeditie dat is afgestemd op deze 
schooltijden.  
 
 
Passend onderwijs 
Vanuit de ontwikkeling passend onderwijs worden er vanaf augustus 2014 geen rugzakjes (rec 3 en rec 4) meer toegekend.  
Het geld gaat rechtstreeks naar het samenwerkingsverband, en het samenwerkingsverband verdeelt de financiële middelen over de schoolbesturen en de 
scholen.  
Dit betekent dat we ook m.b.t. passend onderwijs  gaan werken met de clusterscholen. Iedere school heeft het schoolondersteuningsprofiel ontwikkeld.  Dit 
wil zeggen dat scholen inzichtelijk hebben gemaakt welke kwaliteiten er zijn in een school en wat de school nodig heeft om passend onderwijs aan iedere 
leerling te kunnen bieden. 
In een cluster werken betekent met de teams van scholen intensief samen werken en gebruik maken van elkaars kwaliteiten. Een co-teacher wordt ingezet 
om scholen te verbinden en expertise toe te voegen.  
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Voortgang schooljaar 2017-2018 
Plan van aanpak:  
 
Vanuit de leercyclus actie reflectie verdieping verankering  hebben we  als team de volgende keuzes gemaakt: 
 
Dit zijn de speerpunten:   
 

1. Thematisch werken: groep 1 t/m 4 

2. Wereldoriëntatie: groep 5 t/m 8 

3. Teamtraining omgaan met gedrag door Bertha Verschueren 

 

De volgende thema’s  blijven onder de aandacht:  
 

- Lezen 

- Rekenen 

- Vreedzame school / ll-raad 

- ICT 

- Verdiepen en verankeren van portfolio en ontwikkelen van eigenaarschap bij kinderen 
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Jaarplan basisschool Natuurlijk! 

 
 
Schoolniveau 
 
We werken vanuit de visie van basisschool Natuurlijk! 
 
- Veiligheid / geborgenheid 
- Omgaan met onderlinge verschillen 
- Zelfstandigheid 
- Samenwerkend leren 
- Actief ruimte geven aan talenten 
- Inspirerende leefomgeving  
 
 
 
Leerkrachtniveau 
Iedere leerkracht is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen ontwikkeling. 
 
Teamniveau 
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We werken als team aan een professionele cultuur en de ontwikkeling van eigenaarschap.  
In ons team is de ontwikkeling van eigenaarschap duidelijk zichtbaar. 

- Expertgroepen zijn eigenaar van de ontwikkeling van hun speerpunt 
- Leerkrachten denken proactief mee in allerlei zaken 
- Leerkrachten zijn verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling en de aansturing van de groep. (HGPD, overleg ZAT en BCO en andere externe 

organisaties) 
- Iedere leerkracht heeft een actieplan en plant ontwikkelgesprekken in ontmoeting met teamleider en maatjes.  

 
 
Elkaars talenten kennen en benutten is een speerpunt.  
Leerkrachten gaan bij elkaar in de groep kijken vanuit eigen ontwikkelpunten en uitgaande van de koers van bs Natuurlijk! 
Eigenaarschap is in ontwikkeling op alle niveaus. De expertgroepen onder begeleiding van MT leden zijn eigenaar van de ontwikkeling van het speerpunt. 
Dit betekent dat leerkrachten actief studiedagen mee voorbereiden en ingezet worden als coach voor collega’s.  
 
 
MT niveau 
In het MT overleg wordt er gewerkt aan schoolontwikkeling en ook aan persoonlijke ontwikkeling. De professionele cultuur is in ontwikkeling. We 
reflecteren op proces vanuit koers- concept -praktijk.  
 
 

Methode wereldoriëntatie jaarplan 2017-2018 
Expertgroep: Geert, Marlouke, Mirjam, Monique, Mariette 
 

Opbrengsten april 2017: 
Methode engels: 
We hebben het onderzoek naar de methode Engels uitgesteld omdat de prioriteit nu bij W.O. ligt. Er zijn wel enkele methodes bekeken en met kinderen 
bekeken/uitgeprobeerd (Groove me + Real English 3 + Take it easy). Verslagen staan op schoolinfo opgeslagen onder de map werkgroep W.O./Engels. 
Proces wereldoriëntatie: 
We hebben naast de niet geïntegreerde methodes ook een geïntegreerde methode bekeken  IPC. Tijdens een studiedag is er een presentatie gegeven 
door de uitgever op school 
Duidelijk is geworden dat we graag een geïntegreerde methode willen aanschaffen waar wel structuur in aangeboden wordt. Dit is ook zo in ons 
gezamenlijk visietraject duidelijk geworden. De keuze van W.O. kan niet los staan van de weg/koers van het visietraject.  
We willen van IPC een proeftraject gaan opstarten. Voor de meivakantie wordt er nog een gesprek gepland met iemand van IPC. Na de meivakantie willen 
we de proeftraining laten starten.  



 

 

9 

 

 
 

Subdoelen Activiteiten Hoe ziet het eruit? 

- Hoe verder in 17-18  
- Een keuze gaan maken uit de drie bekeken 

methodes van Engels, zodat ook op dit gebied 
doorgepakt kan worden.  

- De methode Blink geïntegreerd onderzoeken 
en dan een keuze maken tussen IPC en Blink.    

 

Voortgang in 16-17   

 Na meivakantie proeftraject IPC in alle 
groepen van de bovenbouw starten. 
Mariëtte neemt deel aan de 
voorbespreking. Onderbouw sluit aan in 
het traject als ze dat zelf willen. 

 Het is duidelijk wie de leiding in de 
werkgroep neemt in dit proces (mede 
omdat Mirjam het eerste gedeelte van 
het schooljaar afwezig is). Ilse zal het ook 
voor een stuk gaan monitoren in de 
afwezigheid van Mirjam.  

Voortgang in 17-18   

 Is er begeleiding nodig van iemand van 
het BCO? Deze vraag is lastig te 
beantwoorden. Als we uiteindelijk in de 
middagen anders willen gaan werken, is 
begeleiding op de aanpak en vragen 
misschien wel gewenst. Dit hangt samen 
met het visietraject.  
Voorlopig kiezen we voor proefproject IPC 
waar we door deskundigen van IPC in 
begeleid worden en we gaan de methode 
Blink geïntegreerd onderzoeken.  

 Ervaringen en vragen moeten regelmatig 
uitgewisseld kunnen worden in diverse 
bouwvergaderingen. Er zullen weer 4 
expertgroepbijeenkomsten nodig zijn. 

 

 
 4 bijeenkomsten Expertgroep 

 
 Agendapunt in teamvergaderingen, 

(aantal?))  
 

 Verbinding onderbouw/ bovenbouw. IPC 
is een visie op leren en geen op zich 
staande methode. Een keuze voor IPC 
moet een schoolkeuze zijn. 

Opbrengsten november/dec.  2017 
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Opbrengsten april 2018 
 

  

Nieuwe voornemens 2018-2019 
 
 

  

 
 
 

Expertgroep thematisch werken 
Team onderbouw en Ilse 
 

Opbrengsten april 2017 
Thematisch werken in groep 1 en 2: 

Thema’s worden samen uitgewerkt vanuit de cirkel van basisontwikkeling.  

Het team van groep 1 en 2 reflecteert regelmatig op dit proces. Alle doelen komen gedurende het jaar aan bod, leerkrachten krijgen steeds meer zicht op 

de doelen en het lukt steeds beter om ontwikkelingsgericht te werken. Het aansluiten bij de zone van de naaste ontwikkeling, de verdieping in de thema’s 

aanbrengen en het aangaan van de ervaringsgerichte dialoog, zijn de gezamenlijke ontwikkelpunten. 

Thematisch werken in groep 3 en 4: 
De leerkrachten in de groepen 3 en 4 werken steeds meer thematisch. Het thematisch werken zit vooral in de creatieve vakken en zaakvakken. Waarbij 
steeds meer een uitstapje gemaakt wordt naar de kernvakken. De wens is om dit uit te breiden, omdat gesignaleerd wordt dat het werken met thema’s de 
betrokkenheid bij het leren van jonge kinderen vergroot. Ook ervaart de leerkracht in het werken met thema’s meer ruimte om aan te sluiten bij de 
onderlinge verschillen die er zijn tussen kinderen. 
 
Gezamenlijk thema groepen 1 t/m 4: 
Ervaren werd dat het uitwerken van een gezamenlijk thema groep 1 t/m 4 en het groepsdoorbrekend werken een te groot doel is geweest. Het doel is 
kleiner gemaakt door met enkele groepen samen te werken en groepsdoorbrekend op momenten dat het kan. Groepsdoorbrekend werken is een 
werkwijze die binnen de groepen 1-2 en de groepen 2-3 en 3 veel ingezet worden. Groep 4 sluit aan daar waar mogelijk is.  

Subdoelen Welke activiteiten doen we?  Hoe ziet het eruit? Hoeveel bijeenkomsten enz.  
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Groep 1 t/m 4 
 

 Kinderen meer eigenaar laten worden van 
hun eigen portfolio. 

 Thematisch werken in groep 1 t/m 4 
verder ontwikkelen vanuit de leercyclus: 
leren van en met elkaar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groep 1/ 2 

 Ontwikkelingsgericht werken d.m.v. het 
plannen van de thema’s vanuit de cirkel 
van basisontwikkeling. 

 

 Doorgaande lijn VVE 
 

 Doorgaande lijn groep 1 t/m 4 
 

Groep 1 t/m 4 
 

 In gesprek gaan met kinderen en samen 
het portfolio te vullen. Ook momenten 
inplannen om met de kinderen terug te 
kijken, om bewustwording te creëren 
(kringgesprekken).  

 Conitnu bewustworden en inzet van de 
ervaringsgerichte dialoog. Bewust met 
kinderen leermomenten markeren 

 

 Overleg plannen en doorgaande lijn 
creëren  
 

 2 gezamenlijke thema’s per schooljaar; 
Sinterklaas en landen (mei/juni) 

 
 
Groep 1/ 2 

 Het thema wordt vormgeven vanuit de 
cirkel van basisontwikkeling. Gepland 
wordt vanuit de doelen, waarbij de 
verdieping de uitdaging is.  
 

 
 
 
 
 

Groep 1  t/ m 4 
 

 Inplannen van kindgesprekken 
 

 begeleiding door BCO. Meer toevoegen 
van spel in de themahoeken, de cirkel van 
basisontwikkeling als uitgangspunt. 
 

 Collegiale consultatie; met en van elkaar 
leren. Reflecteren tijdens bouwoverleg. 
 

 3 keer een bouwoverleg om thema voor 
te bereiden/ uit te werken 

 
 
 
 
 
Groep 1/ 2 
 

 Overleg met PSZ en eventueel KDV 
inplannen. 

 
 

Opbrengsten januari 2017: 

Opbrengsten april 2017: 
 

Nieuwe doelen voor schooljaar 2017-2018 
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Expertgroep Weerbaarheid 
 

Reflectie team april 2017 
Reflectie op de groepsdynamiek en groepsprocessen: 

We constateren dat de druk op de groepsdynamiek in diverse groepen enorm toe neemt. De oorzaak hiervan is o.a. dat er regelmatig kinderen zijn die 

extreem gedrag vertonen. In diverse groepen zitten kinderen die dusdanig extreem reageren dat de groepsleerkracht in moet grijpen en regelmatig moet 

er externe ondersteuning komen om kinderen buiten de groep tot rust te brengen. Ook stromen er regelmatig kleuters in de taal niet of nauwelijks 

spreken. Dit betekent dat deze kinderen een intense begeleiding nodig hebben die de groepsleerkracht met een groep van 28 leerlingen niet kan geven.  

 

We hebben vanuit de reflectie de keuze gemaakt om komend schooljaar aan de slag te gaan met groepsdynamiek, groepscohesie in een teamtraining van 

Bertha Verschueren 

 

Subdoelen Welke activiteiten doen we?  Hoe ziet het eruit? Hoeveel bijeenkomsten enz.  

 
Groep 1 t/m 8: 

 
Teamtraining door Bertha Verschueren 
 

3 trainingsbijeenkomsten met beide teams (bs 
Natuurlijk! en bs Extralent) en PSZ 
Na enkele weken reflectiebijeenkomt 
 

Opbrengsten dec.   2017: 
 

 

Opbrengsten april 2017: 
 

Nieuwe doelen voor schooljaar 2017-2018 
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Jaarplan Lezen                                     2017-2018 
Expertgroep: Marlouke, Bernadette (en TL) 
 

Opbrengsten maart 2017: 

 Er is een gestart gemaakt met het project zomerlezen 

 Oriëntatie stand van zaken Nieuwsbegrip 

 Strategieën vanuit Nieuwsbegrip wordt gebruikt bij andere teksten ( zaakvakken,taal ) 

 Toetsaanpak wordt gemodeld. 

 Werken aan de hand van het IGDI-model continueren. 

 Kwaliteitskaart lezen wordt gebruikt 

 Stappenplan Voorleeskampioen ( zie expertgroep lezen op schoolinfo ) 

Subdoelen Welke activiteiten doen we?  Hoe ziet het eruit? Hoeveel bijeenkomsten enz.  

 
Nieuwe doelen 2017-2018: 

 Voorleeswedstrijd meer laten 

leven binnen de groepen 7-8 

en binnen de school. 

 Zorgen voor een rode lijn 

binnen de groepen m.b.t. 

Nieuwsbegrip of mogen er 

onderlinge verschillen zijn? 

Afspraak maken en 

vastleggen. 

 Technisch leesniveau 

verbeteren / stimuleren van de 

ontluikende geletterdheid ( 

groep 1-2 ) 

 In kaart brengen van de aanpak 

en aanbod in groepen 1-2 met 

betrekking tot het 

 
Speer / actiepunten 
Expertgroep neemt hierin de leiding.  
Stappenplan Voorleeskampioen ( zie expertgroep 

lezen op schoolinfo ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Er worden 3 momenten met de expertgroep lezen 
gepland. 

 Agenderen op een teamvergadering:  

Afspraak maken over aanpak nieuwsbegrip.  

Welke basisafspraken maken we en wat mag 

verschillend zijn?  

1) In kaart brengen van de aanpak en aanbod in 
groepen 1-2 met betrekking tot het leesonderwijs. 
2) VTL. Wat vinden we hiervan? Moet dit worden 
aangepast? Wat willen we? 
3) Toetsafname groep 3. Duidelijk afspraak maken 
wanneer we toetsen. Aan de hand van de 
toetskalender of na een X-aantal weken onderwijs. 
Toetsen sluiten vaak niet aan. 
4) Uitleg zomerlezen aan team door de werkgroep.  
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leesonderwijs. 

 
Vakantielezen opstarten. 
Dit heeft als doel om kinderen uit te 
dagen om ook in de vakantie te lezen 
zodat de leesontwikkeling ook in de 
vakantie door gaat.  
 
 
 
 
 
 

 

 Vakantielezen start juli 2017 

 Infoavond in samenwerking met de 
leesconsulente op maandag 12 juni 

 Uitnodiging ouders infoavond 

 Opdracht gekoppeld aan zomerlezen: 

voor de vakantie uitleggen aan de 

leerlingen, bij de start van het nieuwe 

schooljaar uitvoeren in de groepen. 

 Aanschaf van de tassen groep 1 t/m 7 

 Boeken aanschaffen voor de leerlingen 

die in de leestas komen. 

 De groepen 1 t/m 8 starten met lezen van 

8.30 - 8.45 uur ( verschillende 

werkvormen, zorgen voor een uitdagende 

leeromgeving etc. ) Indien nodig ouders 

er bij vragen. 

 
 

 
 

 

Opbrengsten dec. 2017   

Opbrengsten maart/ april 2018   

Nieuwe voornemens 2017-2018 
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Rekenen en Wiskunde: jaarplan 2017-2018 
Expertgroep: Fenny, Suzanne, Wilmie vervangt Suzanne tijdens zwangerschapsverlof,  Geert en Ilse 

Opbrengsten maart/april 2017 

 Na onderzoek blijkt dat er vanaf groep 7 getoetst kan worden op 2 niveaus (* / **). Maak hier zelf een keuze en noteer dit in het groepsplan.  
Snappet is uitgeprobeerd in groep 4-5 voor het vak rekenen. Dit is zeer goed bevallen! 
 
 

Subdoelen Welke activiteiten doen we?  Hoe ziet het eruit? Hoeveel bijeenkomsten enz.  

 

 Invoering Pluspunt 
groep 8.  

 Format groepsplan 
blijft hetzelfde.   

 Groepsbezoeken op 
aanvraag. (vol=vol) 

 Adaptief toetsen: De 
leerkrachten van de 
groepen 7 en 8 
bepalen zelf wie voor 
welke toets in 
aanmerking komt.  

Onderzoeken naar 
mogelijkheden Snappet. 

 
 Er worden 

vergadermomenten 
gepland voor de 
expertgroep rekenen. 

 Groepsbezoeken in 
overleg met de 
leerkrachten.` 

 Studiemomenten 
team tijdens 
teamvergadering. 

 Indien nodig komt 
rekenen als 
agendapunt terug 
tijdens de 
teamvergadering 

 
 3 vergadermomenten voor expertgroep 
 2 studiemomenten tijdens vergaderingen 
 Groepsbezoeken in overleg 

Opbrengsten nov./dec. 2017   

Opbrengsten maart/april 
2018 

  

Nieuwe voornemens 2017-
2018 
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Vreedzame School jaarplan 2017-2018 
Marlie, Pinar, Joni 
 

Opbrengsten maart/april 2017: 
- Nieuwe mediatoren zijn opgeleid en hebben hun diploma ontvangen 
- Speelcoaches zijn opgeleid en vanaf maart zijn deze ingezet. 
- Nieuwe leerlingen en collega’s wegwijs gemaakt m.b.t. de vreedzame school. 
 

Subdoelen Welke activiteiten doen we?  Hoe ziet het eruit? Hoeveel bijeenkomsten enz.  

 
-  De vreedzame school onder de aandacht 

blijven brengen bij team, kinderen en 
ouders 

- Regels veilig internet structureel 
bespreekbaar maken. 
 

 
 Nieuwe mediatoren opleiden. (groep 6) 

mei/juni 2017.  
              Dit communiceren met de ouders. 

 Lessen cyberpesten in groep 7-8 
Dit communiceren met de ouders. 

 Leerlingenraad komt 5 keer bij elkaar  
 Elementen van de top 10 structureel 

onder de aandacht blijven houden ( wie 
neemt deze taak over van Ine?) 

 Netwerk met als doel, kennis en 
ervaringen delen Netwerk VS ( misschien 
nieuwe collega?) 

 Begin van het schooljaar een bijeenkomst 
plannen waarbij we de openingen van 
elke nieuw blok bedenken voor het hele 
schooljaar.  

 Leerlingenraad 5 x per jaar, begin van het 
schooljaar moeten nieuwe leden gekozen 
worden. 

 

  
 5 leerlingraad bijeenkomsten plannen  

 
 2 keer tijdens een teamvergadering/ terug 

laten komen. 
 Drie expertbijeenkomsten plannen.  

 
 Communicatie naar ouders via HINT! /ISY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opbrengsten nov./ dec. 2017   

Opbrengsten maart/april 2018   
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Nieuwe voornemens 2018-2019 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

VVE, jaarplan 2017-2018 
Ilse en peuterleidsters  

Opbrengsten april 2017 
- Er is regelmatig overleg met teamleider en peuterspeelzaal VVE coach over ontwikkeling peuters en overdracht 
- 3 maanden voordat leerling 4 jaar worden is ontwikkeling van het kind in kaart gebracht en met ouders besproken.  

 

Subdoelen Activiteiten Hoe ziet het eruit? 

Vanuit de visie op Passend onderwijs zijn de 
leerlingen duidelijk in beeld bij de teamleider 3 
maanden voordat ze 4 jaar worden 

 Teamleider voert groepsobservaties uit. 

 Gesprekken met PSZ leidsters. 

 Intake gesprek met ouders 3 maanden 
voordat hun kind 4 jaar wordt waarbij het 
verloop van de ontwikkeling van het kind 
in kaart wordt gebracht. 

 Vaste planning; 4 x per jaar week lang 

observaties bij alle groepen. 

 Op vraag van PSZ leidsters 

 Teamleider nodigt ouders uit  

 Leerkrachten nemen 

ontwikkelingsanamnese af tijdens kennis 

makingsgesprek na 4 weken 

Ononderbroken ontwikkeling 
Doorgaande lijn 

 Consultatie teamleider onderbouw bij 
leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoefte.  

 Daar waar zorgtrajecten in PSZ ingezet 
worden participeert de teamleider.  

 Alle leerlingen worden in de warme 

 

 Leerkrachten en PSZ leidster tijdens 
ontmoetingen en tijdens groepsbezoeken 

 Afstemmen teamleider en VVE coach 
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overdracht doorgesproken met de 
leerkracht. 

 Wederzijdse groepsbezoeken door 
leerkrachten en psz leidsters 

 Afstemmen daar waar mogelijk van 
klassenmanagment 

 Contacten met ouders; spelinloop 

Ontwikkelen in ontmoeten 
 

 Gezamenlijke thema’s door groepen 1-2 
en PSZ 

 Samen spelen en ontdekken 

 2 x per jaar door leerkrachten en PSZ 
leidsters 

 Iedere groep spreekt 3 x per jaar een 
moment af 

Opbrengsten november 2017 
 

Opbrengsten april 2018 
 

Nieuwe doelen 2017-2018 
 

 
 

ICT Jaarplan 2016-2017 
Algemene visie op ICT 
ICT moet uitdagend zijn maar ook ondersteunend/aanvullend zijn voor het leerproces en de ontwikkeling van kinderen. 
Hans, Ton, Monique, Veronique en Sanne. 
 

 
Opbrengsten maart/april 2017:  (in blauw) 
Korte termijn doelen: 
 

1. Digiborden worden door leerlingen adequaat gebruikt. Dit is per groep verschillend. Blijf aandachtspunt! 
2. Er zijn 2 nieuwe digiborden in bestelling. Begin 2016 2 digiborden van de Cocon toegevoegd. Eind april 2017 beschikt elke groep over een digibord. 

Afhankelijk van het aantal nieuwe groepen in 2017-2018 aantal digiborden toevoegen. 2 Oudste digiborden zijn aan vervanging toe: budgetteren! 
3. Leraren laten leren van elkaar (peer learning). Komt nog niet echt van de grond. Peer learning van leerling naar leerling wordt steeds vaker ingezet. Hier 

wordt inmiddels (groepsoverstijgend) al volop gebruik van gemaakt door de groepen 1 t/m 6. 
4. Vanaf groep 5 worden presentaties gemaakt en via het digibord met de groep gedeeld. Inmiddels worden vanaf groep 3 t/m 5 incidenteel presentaties 
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gemaakt en met de groep gedeeld. Vanaf groep 6 is dit structureel voor elke leerling. 
5. Mediawijsheid in ieder vak integreren is gegroeid, maar kan nog altijd beter. Blijft aandachtspunt! 
6. ISY is ingevoerd en functioneert. Slechts 1 gezin heeft momenteel hun kind nog niet geregistreerd.  
7. In december 2015 zijn 6 tablets aangeschaft. Meerdere groepen hebben hier inmiddels kennis mee gemaakt en zetten ze structureel in middels peer 

learning. Tablets worden m.n. ingezet in instructielokaal (naast Geert) i.v.m. wifipunt. Sinds kort werken kleuters hier ook mee (los van het wifipunt). 
8. Lessen cyberpesten in groep 6-7-8  (MediaMasters) Lessen “Diploma Veilig Internet” groep 5 zijn gevolgd. Check 
9. ICT expertgroep bs Extralent en Natuurlijk! zijn 1 geworden. Check 
10. Geen workshops op andere scholen meer gerealiseerd dit schooljaar. 
11. Pilot “Leerwolk” is helaas niet doorgegaan.  
12. Groep 4B-5B is na de krokusvakantie gestart met een pilot “Snappet”. 

 
Lange termijn doelen: 
 

1. Per groep 1 digibord. Door het toenemend aantal groep zullen we de komende jaren dus ook meer digiborden moeten hebben. Blijft actueel. 
2. Aantal tablets uitbreiden. Niet gebeurd. 
3. Meer wifi-aansluitingen in school. Niet gebeurd. 

 
 
 

 

 

Subdoelen 
 

1. Afhankelijk van de ervaring met Snappet 
onderzoekt de werkgroep mogelijkheden 
m.b.t. de aanschaf van tablets.  

2. Inventariseren scholings-
/cursusbehoeften team. N.a.v. 
inventarisatie eventueel budgetteren en 
plannen. 

3. Ervaring opdoen/delen Parnassys. 
4. BIC inventarisatielijst worden door alle 

leerkrachten ingevuld. De werkgroep 
inventariseert de vaardigheden van het 

Welke activiteiten doen we?  
 

 Opschonen bestanden, m.n. schoolinfo. 
(bijv. Welke foto’s/filmpjes kunnen weg?). 

 Indien relevant/actueel ICT agenderen op 
teamvergaderingen. 
 
 

Hoe ziet het eruit? Hoeveel bijeenkomsten enz.  
 

 3 Expertgroepvergaderingen per 
schooljaar 
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team en onderneemt indien noodzakelijk 
actie. 

 5 Bijeenkomsten plannen ICT werkgroep. 

Opbrengsten  nov./dec.  2017 
 

  

 
Opbrengsten maart/ april 2018 
 

Nieuwe voornemens 2017-2018: 
 

5.  
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Expertgroep TALENTONTWIKKELING  jaarplan 2017-2018 
Ton, Mariëtte, Marlie,  Christian, Nicole 
 

 
Opbrengsten: (in blauw) 

 Groep 1 / 2  
werken met een rapportage in de vorm van een ontwikkelverslag. Dit wordt tijdens de gehele kleuterperiode 3 maal meegegeven: de 1e keer aan 
het einde van groep 1 en 2 keer in groep 2. Dit is goed bevallen, ouders herkennen hun kind in het verslag. 

 Groep 3 
werken ook met een rapportage in de vorm van een ontwikkelverslag, bevalt goed, ouders herkennen hun kind. Tweemaal per schooljaar wordt dit 
meegegeven.  

 
Rapport groep 4 t/m 8:    

 1e rapport eind januari/begin februari. In portfoliomap eveneens de Cito-gegevens. 
Goed om met ouders én kind in gesprek te gaan: Niet óver maar mét het kind! Het geven van feedback van de ouders is in ontwikkeling, maar is 
nog voor verbetering vatbaar. Niet alle ouders komen automatisch via ISY naar de ouderavond. Je moet er aan blijven trekken! Tip: Deze 2 punten 
(feedback en ISY) op kennismakingsavond toelichten.  

 2e Rapport: juni/juli. Dit rapport zal een week eerder mee worden gegeven dan nu 16 juni 2017 
 Oudergesprekken: 15 minuten inplannen per leerling. Inplannen via ISY. De gesprekken moeten worden verdeeld over twee dagen. Er moet 

tenminste één avonddeel en één middagdeel gezamenlijk worden gepland i.v.m. broertjes/zusjes. Op andere dagen in diezelfde week kunnen ook 
nog gesprekken plaatsvinden. 

 Eerste oudergesprek is in oktober: kennismakingsgesprek.  
 Er is geen infoavond in september. Eventuele informatie wordt meegegeven tijdens deze de kennismakingsgesprekken. Deze avond hebben we 

toch als een gemis ervaren. Volgend jaar weer inplannen. 
 2e Oudergesprek in januari/februari, n.a.v. 1e rapport. 
 Kinderen zijn deels of hele tijd aanwezig bij gesprekken. We gaan voor 100% aanwezigheid van kinderen. 
 Bij 2e rapport alleen oudergesprek op aanvraag van ouders of leerkracht. Vanwege populatie en onderwijsbehoeften vinden wij het toch nodig dit 

voor élk kind in te plannen. 

 Analyse: in november, februari en juni/juli. Dit schooljaar hebben we dit samen met een collega van een (parallel-) klas gedaan, mét meerwaarde: 
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meer verdieping en aanvulling, een hogere opbrengst dus: leren van en met elkaar! .De laatste analyse is in aanwezigheid van nieuwe leerkracht 
(overdracht). 
Rapport: 

 Bladzijde 1: Algemeen deel, voor alle groepen gelijk: woordwaardering 

Bladzijde 2: Vakgebieden, aangepast aan groep: cijferwaardering. Alleen hele en halve cijfers en een 6-. Laagste cijfer is 4, hoogste kan een 10 zijn. 
 

 Op beide rapporten geen bovengrens aangeven. 

 Bladzijde 3: Creatieve vakken w.o. muziek en bewegingsonderwijs: woordwaardering. Muziek staat (nog?) niet op rapport. 
 Rapport/ontwikkelverslag is duidelijk voor ouders, leerlingen en leerkracht. Wel even zoeken, is een kwestie van wennen. Voor leerkracht 

arbeidsintensiever, wel met meerwaarde, o.a. door meer ruimte voor feedback . 

 

Subdoelen Welke activiteiten doen we?  Hoe ziet het eruit? Hoeveel bijeenkomsten enz.  

 

 infoavond in de week van 11 september komt 
weer terug, omdat de meeste leerkrachten dit 
toch als een gemis hebben ervaren. Eventuele 
informatie wordt meegegeven tijdens deze avond. 
Doel: ouders mee nemen in de 
schoolontwikkeling.  

 Eigenaarschap kinderen vergroten door doelen in 
kindgesprekken samen met de leerling te bepalen: 
actie, reflectie, verdieping, verankering. 

 

 

 

 
 Opzet infoavond bespreken in 

het team, juni 2017 
 

 Eigenaarschap kinderen 
vergroten door doelen in 
kindgesprekken samen met de 
leerling te bepalen: actie, 
reflectie, verdieping, 
verankering. Dit in een 
vergadering voorbereiden met 
de expertgroep en hierna 
workshop plannen met het hele 
team. 

 Advisering groep 7: Voorlopig 
(dubbel) uitstroomperspectief bij 

 
 2 teammomenten: 

- workshop (door Ton) eigenaarschap 
vergroten bij kinderen vanuit actie, 
reflectie, verdieping, verankering en  
- workshop invoering ParnasSys 

 

 Overgang eduscope naar ParnasSys: 
Vergaderingen (met expertgroep en hele 
team) voorbereiden met Sanne. 

 

 Expertgroep 3 vergadermomenten 
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 Uitstroomperspectief/ advisering voortgezet 
onderwijs.  
Doel: Ouders goed meenemen in dit proces.  

 Overgang eduscope naar ParnasSys. 
Doel: leerkrachten goed meenemen in dit proces.  

 Nieuwe naam van deze werkgroep: 
TALENTONTWIKKELING! 

 
 

2e portfoliogesprek bespreken 
met ouders en kind. Dit 
schooljaar nog!  

 In groep 8 wordt in oktober een 
voorlopig eindadvies gegeven en 
in februari een definitief 
eindadvies gegeven. 

 Kennismakingsgesprekken (10 
minuten) in oktober (week van 9 
oktober): streven naar 100% 
aanwezigheid van kinderen.  

 Portfoliogesprekken 2 keer per 
jaar in de week ná het meegeven 
van het portfolio. (15 min.) 

 

Opbrengsten nov. dec. 2017 
 

Opbrengsten maart/april 2018 
 
 

Nieuwe doelen 2018-2019 
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Leidinggevend vermogen jaarplan 2017-2018 
 
 

Er is een 90-dagenplan ontwikkeld  
 Reflectie met team, samen doelen formuleren. 
 Iedere leerkracht scherpt pap aan gericht op doelen.  
 Focus op doelen in ontwikkelgesprekken en pap-gesprekken 

 

Subdoelen Activiteiten Hoe ziet het eruit? 

Meer ruimte geven en meer ruimte nemen om te 
groeien naar eigenaarschap. 
Expertgroepen bs Natuurlijk! 
Persoonlijke ontwikkeling van leerkrachten in de 
vorm van ontwikkelgesprekken 
 
 
Er worden een aantal beoordelingsgesprekken 
gepland in schooljaar 2017-2018 
 

Inbreng vanuit de werkvloer, meer diversiteit in 
samenstelling. Werkvormen als intervisie en 
collegiale consultatie worden ingezet. 
 
Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling.  
 
Ontwikkelgesprekken in ontmoeting 
Beoordelingsgesprekken inplannen voor 
leerkrachten die nog geen beoordelingsgesprek 
hebben gehad.  
 
Iedere werkgroep zorgt voor een meetbaar 
jaaractieplan. 
Expertgroep heeft actieve rol in 
vergaderingen/studiedagen 
 

 
Inspirerende werkvormen professionele 
ontwikkeling worden ingezet op studiedagen. 
 
3 ontwikkelgesprekken MT en leerkracht 
 
Inplannen beoordelingsgesprekken 
 
 
Inplannen 5 tot 7 teamvergaderingen  

Opbrengsten november/dec.  2017 
 

  

Opbrengsten april 2018 
 

  

Nieuwe voornemens 2017-2018 
 
 

  



 

 

25 

 

 

Toekomstgericht onderwijs jaarplan 2017-2018 
 

Expertgroep: José, Ilse, Mirjam, Monica, Wilmie, Ton, Nina, Nicole 
 

Opbrengst: 
Deze expertgroep heeft een actieve, strategische  rol in het visietraject toekomstgericht onderwijs.  
Deze expertgroep zal vanuit actie, reflectie, verdieping , verankering dit visietraject begeleiden en vanuit de helicopterview verbinden.  
 
 

Subdoelen Activiteiten Hoe ziet het eruit? 

Strategische vraagstukken:  
 

1. Hoe sluit je verdiepend aan bij 
onderlinge verschillen en wat betekent 
dat voor je onderwijs? 

2. Hoe kunnen we eigenaarschap van 
kinderen en leerkrachten 
vergroten? 

3. Hoe kunnen we meer 
gebruikmaken van alle talenten van 
kinderen en leerkrachten? 

4. Wat heeft, in deze veranderende 
maatschappij, het kind in 2020 
nodig? 

 
 

Nog plannen; bijeenkomsten met de 
expertgroep 

  
 

Opbrengsten november/dec.  2017 
 

  

Opbrengsten  april 2018 
 

   

Nieuwe voornemens 2017-2018 
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Muziek jaarplan 2017-2018 
 

Expertgroep: Nina, Fenny, Romana 
 

Opbrengst: 
Er zijn subsidiegelden voor de ontwikkeling van muziekonderwijs. In de expertgroep muziek gaan we aan de slag om muziekonderwijs verder 
te ontwikkelen.  
Doelen: leerkrachten inspireren en coachen zodat iedere leerkracht zich kan ontwikkelen.  
 

Subdoelen Activiteiten Hoe ziet het eruit? 

 Nog plannen: bijeenkomsten met de 
expertgroep 

  
 

Opbrengsten november/dec.  2017 
 

  

Opbrengsten  april 2018 
 

   

Nieuwe voornemens 2017-2018 
 
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 


