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Inleiding:  
 
Voor u ligt het jaarplan 2016-2017. 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, de  opbrengsten vanuit de 90-dagen reflectie en de opbrengst 
vanuit de beleidsdag in maart 2016, het jaarplan 2015-2016, 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 2016-2017:  
Het jaarplan 2015-2016 is geëvalueerd op de beleidsdag en het nieuwe  jaarplan voor 2016-2017 is ontwikkeld vanuit de opbrengsten en de 
nieuwe voornemens op de beleidsdag. 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.  
 
Plan van aanpak:  
Onderhoud:  
Vanuit de leercyclus actie reflectie verdieping verankering onderhouden we  een aantal speerpunten en ontwikkelingen.   
Dit zijn de speerpunten:   

 Lezen 

 Rekenen 

 Vreedzame school / ll-raad 
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 ICT 

 Jonge kind 

Ontwikkeling:  
Vanuit de visie eigenaarschap ontwikkelen bij kinderen hebben we een portfolio ontworpen. We gaan in het nieuwe schooljaar aan de slag met 
het portfolio te verdiepen en te verankeren. Dit is een dynamisch document en blijft in ontwikkeling.   
We lopen er tegenaan dat onze methodes wereldoriëntatie en engels verouderd zijn. Deze methodes sluiten onvoldoende aan bij de 
belevingswereld van de kinderen. In het team gaan we aan de slag om te bekijken wat de leerlingen nu en in de toekomst nodig hebben m.b.t. 
wereldoriëtatie en engels.  
Er zijn subsidiegelden voor de ontwikkeling van muziekonderwijs. In de expertgroep muziek gaan we aan de slag om muziekonderwijs verder te 
ontwikkelen.  
We gaan in schooljaar 2016-2017 aan de slag om de visie op ons onderwijs onder de loupe te nemen. Uit diverse reflectiemomenten met het 
team constateren we dat we in deze veranderende maatschappij niet voldoende aansluiten bij de onderwijsbehoefte van onze leerlingen.  
Dus we besteden in schooljaar 2016-2017  wel aandacht aan de speerpunten maar geven prioriteit en ruimte  aan het visietraject. 
De expertgroep toekomstgericht onderwijs is eigenaar van het visietraject.  
De volgende speerpunten pakken we op vanuit ontwikkeling:  
 

 Verdiepen en verankeren van portfolio 

 W.O / Engels 

 Toekomstgericht onderwijs 

 
 
We hebben met het team de volgende vraagstukken opgesteld: 
 
- Hoe sluit je verdiepend aan bij onderlinge verschillen en wat betekent dat voor je onderwijs? 
- Hoe kunnen we eigenaarschap van kinderen en leerkrachten vergroten 
- Hoe kunnen we meer gebruikmaken van alle talenten van kinderen en leerkrachten? 
- Wat heeft, in deze veranderende maatschappij, het kind in 2032 nodig? 
 

 
Ontwikkelingen op bs Natuurlijk! 
Obs de Ontdekking is partnerschool in het MFC en deze school gaat m.i.v. het nieuwe schooljaar fuseren met Obs De Harlekijn. 
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Er zijn  ongeveer 70 zij-instromers  aangemeld op bs Natuurlijk! en 35 nieuwe instromers.  
Dit betekent uitbreiding van formatie dus enkele nieuwe collega’s komen ons team versterken.  
 
 
Samenwerking met andere partners 
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.  
Aan de voorkant leren we kinderen om respectvol om te gaan met alle leerlingen en professionals.  
Als er incidenten of conflicten zijn, intern of school overstijgend, dan worden deze meteen aangepakt.  
In augustus 2015 heeft bs Extralent de intrek genomen in MFC Op Expeditie. Bs Natuurlijk! en bs Extralent blijven twee  aparte scholen en we 
werken samen daar waar het kan.  
 
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.  
 
Voortgang 
De MFC –visie  wordt inhoudelijk verder ontwikkeld  met de 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.  
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Samenwerking versterken binnen Kerobei 
 
Kerobei is afgelopen schooljaar op zoek gegaan naar een meer passende systematiek om naar de schoolformatie te kijken. Er zijn op alle 

scholen dialooggesprekken gehouden door de ontwerpgroep, bestaande uit het College van Bestuur, enkele directeuren en teamleiders en in 

een later stadium is de ontwerpgroep uitgebreid met een aantal leraren. De ontwerpgroep is aan de slag gegaan  met de opbrengsten uit de 

dialooggesprekken en heeft conclusies getrokken.  De conclusie is dat we  beter moeten 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. Streven is ook om te onderzoeken of er  voor scholen een 

langjarig perspectief geboden kan worden zodat niet jaarlijks aan het eind van het schooljaar binnen elk team de levendige discussie ontstaat 

over bijvoorbeeld het aantal groepen in een school. Een langjarig perspectief zorgt voor duidelijkheid, rust en continuïteit.  

We denken dit o.a. te kunnen bereiken door de vorming van clusters van scholen, die gezamenlijk zorgdragen voor de formatie-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 VSO, BSO en kinderopvang in MFC Op 
Expeditie.  
Vanuit de nieuwe schooltijden, 5 gelijke- dagen -rooster, zullen er nieuwe arrangementen van buitenschoolse opvang opgestart worden.  
 
 
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 
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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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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 de eigen ontwikkeling. 
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Teamniveau 
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.  
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Jaarplan Lezen                                     2016-2017 
Expertgroep: Marlouke, Bernadette (en TL) 
 

Opbrengsten maart 2016 
- Kwaliteitskaart lezen is klaar (schoolinfo>expertgroeplezen>2015-2016 
- Er wordt gewerkt met het IGDI model.  
- Stappenplan lezen wordt ingezet 
- Strategieën vanuit nieuwsbegrip worden gebruikt bij andere teksten (zaakvakken, taal) 
- Toets aanpak wordt gemodeld 

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

Opbrengst 

 De leerkrachten kunnen de 

specifieke onderwijsbehoefte 

van de leerlingen bij begrijpend 

lezen analyseren vanuit de vier 

pijlers (motivatie, leesbegrip, 

technisch lezen en 

woordenschat) en vertalen naar 

een passend aanbod (met een 

vertaling naar het groepsplan) 

 De leerkrachten kunnen het 

didactische lesmodel (IGDI) 

voor begrijpend lezen met 

Nieuwsbegrip XL vertalen naar 

de eigen klassenpraktijk met 

speciale aandacht voor 

differentiatie (tempo- en 

niveaudiferentiatie) 

 De leerkrachten kunnen de 

transfer maken van begrijpend 

lezen naar woordenschat, 

wereldoriëntatie en de overige 

taalonderdelen. 

 
 

 Afspraken worden nageleefd vanuit de 
kwalititeitskaart. 
 

 Inspirerende leesomgeving blijft 
zichtbaar in de groepen. 
 
 

 Groepsbezoeken en collegiale 
consultatie na onderlinge afspraken. 
 
 

 

 Er worden 3 momenten met de expertgroep 
lezen gepland. 
 

 Dit speerpunt komt als agendapunt terug in de 
teamvergadering.  
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 Groepsplan lezen verder 

ontwikkelen 

 

 Praktisch aan de slag gaan 
met woordenschat: transfer 
maken naar begrijpend 
lezen en zaakvakken 

 Leerkrachten kunnen m.b.v. 
het IGDI model beter 
differentiëren 

 Rol van groep 1-2 als 
voorbereiding op begrijpend 
lezen versterken 
 
 

 
 
 
 
 
 

Opbrengsten december  2016: 
 

Opbrengsten maart/ april 2016 
 

Nieuwe doelen 2016-2017 
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Rekenen en Wiskunde: jaarplan 2016-2017 
Expertgroep: Fenny, Suzanne, Geert en TL 

Opbrengsten maart 2016 

 Invoering Pluspunt groep  6 verloopt succesvol. 

 Drieslagmodel en Vertaalcirkel zijn besproken en voor iedereen duidelijk. 

 Drie ochtenden groepsbezoeken zijn afgerond.  

 Grootte van de instructiegroepen beperken. 

 Flexibel omgaan met les 13 en extra oefenbladen. 

 BCO-begeleiding goed bevallen. Kristel ook. 
Er wordt gekeken naar de aansluiting tussen de rekenmethoden van beide scholen. Actie: Kristel 
 

Subdoelen Welke activiteiten doen 
we?  

Hoe ziet het eruit? Hoeveel bijeenkomsten enz.  

 
 Invoering groep 7 

Pluspunt 
 Groepsplannen 

evalueren en 
bijstellen daar waar 
nodig 

 BCO-begeleiding 
niet meer nodig. 

 Monitoren of 
nieuwe leerlingen 
onze methode 
goed oppakken. 

 Nieuwe collega’s 
inwerken in 
rekenonderwijs BS 
Natuurlijk! 

 
 

 Iedereen is in staat 
om basaal te 

 
 Er worden 

vergadermomenten 
gepland voor de 
expertgroep 
rekenen. 

 Groepsbezoeken in 
overleg met de 
leerkrachten.` 

 Studiemomenten 
team tijdens 
teamvergadering. 

 

 
 3 vergadermomenten voor expertgroep 
 2 studiemomenten tijdens vergaderingen 
 Groepsbezoeken in overleg 
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werken met een 
groepsplan op 3 
niveaus. 

 Theoretische en 
praktische 
verdieping 

 
 

Opbrengsten nov./dec. 
2016 

  

Opbrengsten maart/april 
2017 

  

Nieuwe voornemens 2017-
2018 
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Vreedzame School jaarplan 2016-2017 
Marlie, Pinar,Ine 
 

Opbrengsten maart 2016 
- Nieuwe mediatoren zijn opgeleid 
- Speelcoaches zijn opgeleid en gestart 
- Leerlingenraad is uitgebreid met leerlingen van Extralent 
- We hebben ieder blok schoolbreed geopend 
- Extralent volgt de methode 

 

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

 
 Doorgaan met programma vreedzame 

school. 
 De vreedzame school onder de 

aandacht blijven brengen bij team, 
kinderen en ouders 

 Ouders blijven betrekken bij de VS.  
 Elementen van de top 10 blijven we 

onder de aandacht houden. 
 Netwerk met als doel, kennis en 

ervaringen delen Netwerk  VS 
 Regels veilig internet structureel 

bespreekbaar maken. 
 Nieuwe leerlingen wegwijs maken in 

programma vreedzame school. 
 De vreedzame school onder de 

aandacht blijven brengen bij team, 
kinderen en ouders.  

 
 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  
 

 

  
 5 leerlingraad bijeenkomsten plannen  

 
 2  keer tijdens een teamvergadering/ 

terug laten komen. 
 Drie expertbijeenkomsten plannen.  

 
 Communicatie naar ouders via HINT! 

/ISY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opbrengsten nov./ dec. 2016   

Opbrengsten maart/april 2017   

Nieuwe voornemens 2017-2018   
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Expertgroep jonge kind jaarplan 2016-2017 
Team onderbouw en Ilse 
 

Opbrengsten april 2015 

  

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

 Kinderen meer eigenaar laten worden 
van hun eigen portfolio 

 
 
 
 
 
 

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

 Aanbod en doelen komen aanbod en 
worden afgestemd op de individuele 
en groepsbehoefte vanuit de 
ontwikkellijnen van Kijk! 

 
 

 Doorgaande lijn VVE 
 

 Doorgaande lijn groep 1 t/m 4 
 

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

 
 

 Cyclus themavoorbereiding 
(beredeneerd aanbod). A.d.h.v. de 
groepsoverzichten van KIJK en de 
cirkel van basisontwikkeling en per 
thema verwerken in de voorbereiding. 
Thema en doelen evalueren en 
bijstellen. Hierbij ook aandacht voor 
het meerbegaafde kind. 

 Toevoegen van spel 

 Overleg plannen en doorgaande lijn 
creëren daar waar kan. 

 3 gezamenlijke thema’s per 
schooljaar. 

 Inplannen van kindgesprekken 
 

 2 x begeleiding door BCO. Meer 
toevoegen van spel in de 
themahoeken, kijk verder 
doorontwikkeling, de cirkel van 
basisontwikkeling als uitgangspunt. 
 

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

 
 
 

 Overleg met PSZ en eventueel KDV 
inplannen. 

 

 3 keer een bouwoverleg om thema 



 

 

16 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

voor te bereiden/ uit te werken 
 

Opbrengsten januari  2017: 
 

 

Opbrengsten april 2017: 
 

Nieuwe doelen voor schooljaar 2017-2018 

 
 

VVE , jaarplan 2016-2017 
Ilse en peuterleidsters  

Opbrengsten april 2016 
- Er is regelmatig overleg met teamleider en peuterspeelzaal 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 en neemt 

ontwikkelingsanamnese af 
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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 
overdracht doorgesproken met de 
leerkracht adhv Kijk! 

 Eindregistratie Kijk! door PSZ is het 
startmoment op school 

 Wederzijdse groepsbezoeken door 
leerkrachten en psz leidsters 

 Afstemmen daar waar mogelijk van 
klassenmanagment 

 Contacten met ouders; spelinloop 

 

 Teamleider voert gegevens Kijk! In 

 Leerkrachten en PSZ leidster tijdens 
ontmoetingen en tijdens 
groepsbezoeken 

 Afstemmen teamleider en VVE coach 
(indien aanwezig) 

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 2016 
 

Opbrengsten april 2017 
 

Nieuwe doelen  2017-2018 
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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 en leerkracht OB en MB 
 

 
Opbrengsten:  
Korte termijn doelen: 
 

1. Digiborden worden door leerlingen adequaat gebruikt. 
2. Er zijn 2 nieuwe digiborden in bestelling. (Wellicht 2 extra vanuit de bs Cocon.) 
3. Leraren laten leren van elkaar (peerlearning). Komt nog niet echt van de grond. Pearlearning van leerling naar leerling wordt steeds vaker 

ingezet. 
4. Vanaf groep 5 worden presentaties gemaakt en via het digibord met de groep gedeeld. 
5. Mediawijsheid in ieder vak integreren is gegroeid, maar kan nog altijd beter.  
6. ISY is ingevoerd en functioneert. Slechts 3 gezinnen hebben hun kinderen 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 peerlearning. 
8. Lessen cyberpesten in groep 7-8  (MediaMasters) Lessen “Diploma Veilig Internet” groep 5 zijn gevolgd. 
9. ICT expertgroep bs Extralent en Natuurlijk! zijn 1 geworden. 
10. Er zijn 2x2 workshops gerealiseerd op de Groeneveldschool in Venlo en de Merwijck in Kessel. 

 
Lange termijn doelen: 
 

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

 

 

Subdoelen 
 

 2 Nieuwe, enthousiaste leden 
expertgroep (Voorkeur:  onderbouw / 
middenbouw /  bovenbouw). 

 Uitbreiding hardware i.v.m. toenemend 

Welke activiteiten doen we?  
 

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

 Indien relevant/actueel ICT agenderen 

Hoe ziet het eruit? Hoeveel bijeenkomsten 
enz.  

 
 3 Werkgroepvergaderingen per 

schooljaar 
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aantal leerlingen (meer contactpunten 
patchen). 

 

op teamvergaderingen. 
 
 

 

 

 

Opbrengsten  nov./dec.  2016 
 

  

Opbrengsten maart/april  2016:  
 

Nieuwe voornemens 2017-2018 

 

Uitgaan van onderlinge verschillen/zorg  jaarplan 2016-2017 
Ton, Mariëtte, Marlie, Ine 
 

 
Opbrengsten:  
Portfolio is in ontwikkeling en we streven er naar om hiermee te starten in schooljaar 2016-2017 

 Groep 1 / 2  
gaat werken met een rapportage in de vorm van een ontwikkelverslag. Dit zal 3 maal worden meegegeven: de 1e keer aan het einde 
van groep 1 en 2 keer in groep 2. 

Rapport groep 3 t/m 8:    

 1e rapport eind januari, begin februari. In portfoliomap eveneens de Cito-gegevens. 
 2e Rapport: juni/juli. Dit rapport zal een week eerder mee worden gegeven dan nu (in laatste schoolweek). 
 Oudergesprekken: 15 minuten inplannen per leerling. Inplannen via ISY. De gesprekken moeten worden verdeeld twee dagen. Er moet 

tenminste één avonddeel worden gepland. 
 Eerste oudergesprek is in oktober: kennismakingsgesprek.  
 Er is geen info-avond in september. Informatie wordt meegegeven tijdens deze kennismakingsgesprekken. 
 2e Oudergesprek in januari/februari, n.a.v. 1e rapport. 
 Kinderen zijn deels of hele tijd aanwezig bij gesprekken. 
 Bij 2e rapport alleen oudergesprek op aanvraag van ouders of leerkracht. 
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 Analyse: in november, februari en juni/juli. De laatste is in aanwezigheid van nieuwe leerkracht (overdracht). 

 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. 

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

 
 Aan de slag met portfolio en kind-gesprekken  

 
 

 
 In team reflecteren op werken 

met portfolio en op 
kindgesprekken.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 2 teammomenten  
 Expertgroep 3 vergadermomenten  

 

Opbrengsten nov. dec. 2016 
 

Opbrengsten maart/april 2017 
 

Nieuwe doelen  2017-2018 
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Leidinggevend vermogen jaarplan 2016-2017 
 
 

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 
 
 
De beoordelingsgesprekken worden 
gehouden in schooljaar 2016-2017 en 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 werkvomen worden ingezet op 
studiedagen. 
 
3 ontwikkelgesprekken MT en leerkracht 
 
Inplannen beoordelingsgesprekken 
 
Inplannen 5 tot 7 teamvergaderingen  

Opbrengsten november/dec.  2016 
 

.   

Opbrengsten  april 2017 
 

   

Nieuwe voornemens 2016-2017 
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Methode Engels en methode wereldoriëntatie jaarplan 2016-2017 
Expertgroep: Geert, Marlouke , Mirjam 
 

Reflectie vanuit het team: 
- De methode Engels is verouderd en er is een expertgroep opgestart om op zoek te gaan naar een nieuwe methode.  

Subdoelen Activiteiten Hoe ziet het eruit? 

   4 bijeenkomsten Expertgroep 
 

 Agendapunt in teamvergaderingen, 
(aantal?))  

Opbrengsten november/dec.  2016 
 

  

Opbrengsten  april 2017 
 

   

Nieuwe voornemens 2016-2017 
 
 

  

 

Toekomstgericht onderwijs jaarplan 2016-2017 
Expertgroep: Ilse, Mirjam, Virginia, Monica 
 

Reflectie vanuit het team: 
- We sluiten onvoldoende aan bij de onderwijsbehoefte en betrokkenheid van de leerlingen.  

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 

We plannen studiedagen en 
expertgroepbijeenkomsten  o.l.v. Hein 
Gubbels.  

 Studiedagen: 
- 25 september  
- 14 december 
- 3 febr. nieuwe datum kiezen 
- 3 april middag 

  
Expertgroep: doel: voorbereiding 
studiedagen 
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gebruikmaken van alle talenten van 
kinderen en leerkrachten? 

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

 
 

- 14 sept. 
- 22 november 
- 12 jan.  
- 10 maart.  

 

Opbrengsten november/dec.  2016 
 

  

Opbrengsten  april 2017 
 

   

Nieuwe voornemens 2016-2017 
 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 


