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Aanleiding 

Voor u ligt het jaarplan van schooljaar 2021-2022. Hierin beschrijven wij welke 

doelstellingen wij ons voor dit schooljaar hebben gesteld en hoe wij deze willen 

bereiken. Dit jaarplan is voortgekomen uit de doelstellingen die wij in ons 

schoolplan hebben geformuleerd.  

 

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en 

geëvalueerd. Het geëvalueerde jaarplan is voor ons direct een jaarverslag. Punten 

die naar voren kwamen uit deze evaluatie zijn in het nieuwe jaarplan verwerkt.  

 

Daarnaast zijn doelen opgenomen die voortkomen uit het strategisch beleidsplan 

dat op stichtingsniveau is geschreven.  

 

Ten slotte zijn doelstellingen toegevoegd die voortkomen uit de evaluatie van het 

jaarplan 2019-2020 en doelstellingen die voorkomen uit het schoolplan 2019-2023. 
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Doelstelling van het jaarplan 

De doelen die we met dit jaarplan willen bereiken zijn: 

Doelstelling 1: KWAZO (Kwaliteitszorg) 

Doelstelling 2: IPC 

Doelstelling 3: ICT 

Doelstelling 4: SOVA (Sociaal Emotionele Vaardigheden) 

 

Naast deze doelstellingen zullen we in dit schooljaar op directieniveau aan de slag 

gaan met: 

 

Activiteit Wanneer  

Het communiceren van het jaarverslag September   

Het opstellen van een SMART geformuleerd jaarplan  September   

Presenteren van het jaarplan in team en MR Oktober    

Het opstellen van de begroting  November o  

Het delen van de begroting met MR December     

Het opstellen van het formatieplan  Februari    

Het opstellen van het vakantierooster April   

Het opstellen van de schoolgids  Mei   

Het opstellen van het taakbeleid Juli   

Het opstellen van een schoolkalender  Juli   

Het opstellen van het jaarverslag Augustus   

   

Wijzig of vul deze lijst nog aan   
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SMART 

Per onderdeel wordt in het jaarplan niet alleen het onderwerp weergegeven, maar 

ook het specifieke doel, de route om het doel te bereiken, het tijdspad waarbinnen 

het doel bereikt zal worden en wie er verantwoordelijk is voor de uitvoering van 

taken die naar het doel zullen leiden. Ten slotte wordt aangegeven hoe uiteindelijk 

meetbaar is of het doel bereikt is. Aan het eind van het traject zal geëvalueerd 

worden of dit gelukt is. 

 

De doelen worden op deze manier vertaald in een SMART opgesteld uitvoeringsplan.  

SMART staat voor: 

Specifiek 

Meetbaar 

Acceptabel 

Realistisch 

Tijdgebonden 

 

Door ontwikkeltrajecten SMART te formuleren, wordt zowel de uitvoering als de 

beoordeling van resultaten veel gemakkelijker. We weten vooraf specifiek wat we 

willen bereiken. We formuleren onze doelen realistisch. Er is draagvlak voor deze 

doelen bij de betrokken personen. We kunnen achteraf nagaan of het doel bereikt 

is, binnen een vooraf vastgestelde tijd. Ook stellen we vooraf vast welke 

succescriteria we hanteren om achteraf te kunnen vaststellen of het doel bereikt is. 

Door deze laatste toevoeging wordt het jaarplan niet alleen een instrument om 

kwaliteit te verbeteren, maar ook een instrument om kwaliteit te meten.  

 

Kwaliteitscyclus 

In dit jaarplan werken we bij ieder onderdeel volgens de cyclus Plan-Do-Check-Act. 

 

In de eerste fase (Plan) bepalen we de kwaliteit die we willen bereiken, meten we 

de kwaliteiten die we nu hebben en maken we plannen hoe we van de huidige 

situatie naar de gewenste situatie kunnen komen. Deze plannen komen tot stand 

door de huidige situatie te vergelijken met de geformuleerde missie en visie van de 

school. Waar dagelijkse praktijk en visie op onderwijs nog niet met elkaar in 

overeenstemming zijn, worden beleidsvoornemens geformuleerd. Deze plannen 

worden in het jaarplan SMART opgesteld, waarbij we er goed op letten ook 

tussentijdse evaluaties in te plannen en mogelijkheden tot eventuele bijstelling, 

mocht de tussentijdse evaluatie daar aanleiding toe geven. 

 

In de tweede fase (Do) voeren we de gemaakte planning uit. Tijdens dit 

uitvoeringsproces vindt voortdurend trajectbewaking plaats, veelal door de directie 

of het managementteam van de school. Ook de medezeggenschapsraad speelt hier 
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een belangrijke rol in. Trajectbewaking betekent dat er voortdurend bewaakt wordt 

dat de verschillende fases van de kwaliteitsbewaking continu en cyclisch uitgevoerd 

worden.  

 

In de derde fase (Check) controleren we, via een tussentijdse evaluatie, of we met 

onze planning nog wel op de goede weg zitten. Wij evalueren de voortgang van het 

jaarplan aan het eind van iedere maand. 

  

Bij de vierde fase (Act) volgt eventueel (afhankelijk van de uitkomst van de Check-

fase) een bijstelling in de planning.  

 

Daarmee zijn we dus automatisch weer uitgekomen bij fase 1 (de Plan-fase) en 

wordt de cyclus opnieuw doorlopen. 

Vastlegging en borging 

Om ervoor te zorgen dat, ook na uitvoering van het jaarplan, de behaalde kwaliteit 

gewaarborgd blijft, zal elke definitief vastgestelde beleidsregel worden vastgelegd in 

een kwaliteitsdocument. Hierin staat, na afloop van het proces, weergegeven welke 

werkwijzen de school volgt om de onderwijskwaliteit te behalen en te behouden.  

 

Ook zullen activiteiten worden gepland die moeten bewaken dat eerder behaalde 

successen behouden blijven voor de school. 

Betrokkenheid van team en versteviging van de professionele 

leergemeenschap 

Het is specifiek de bedoeling dat het team in hoge mate (mede) verantwoordelijk 

wordt voor het behalen van de gestelde doelen. Er is daarom per onderdeel een 

stuurgroep ingesteld die, indien nodig in samenspraak met de directeur, ervoor zorg 

zal dragen dat de gestelde doelen binnen de gestelde termijn behaald gaan worden. 

De stuurgroep evalueert tweemaandelijks het eigen actieplan en stelt deze indien 

nodig ook zelf bij. Zij legt deze evaluatie voor aan de directeur van de school, 

waarna deze de evaluatie vaststelt.  

 

Bovendien zal in de activiteiten die worden uitgevoerd zoveel mogelijk gewerkt 

worden vanuit het gedachtengoed van de PLG. Het samen leren van en met elkaar, 

het gezamenlijk dragen en uitvoeren van verantwoordelijkheden en het delen van 

leiderschap zal door het gehele schooljaar heen een uitgangspunt zijn.  

Onderstaande aandachtspunten verder vorm krijgen (2021-2022): 

 De stuurgroepen zijn actief en plannen aandachtspunten die aan de orde 

komen tijdens de stuurgroep-vergaderingen 

 De stuurgroepen zorgen voor de invulling van het jaarplan, evalueren 2 

maandelijks en onderhouden contacten met externen 
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 De stuurgroepen stellen een beleidsplan op 

 Er worden regelmatig trainers uitgenodigd om het team bij te scholen 

 De inhoud van de trainingen wordt bepaald door de stuurgroepen in overleg 

met het team 

 Voor de stuurgroepen zijn vacatures L11 “aanjagers” ingezet dit is 

gepresenteerd in het team 

 Drie leerkrachten zijn aangesteld als aanjager 

     De 3 “aanjagers” L11 zijn 

o KWAZO   Marjolein Plomp 

o IPC   Martijn van der Ploeg 

o SOVA   Sabine Blom 

 In februari is er een sollicitatiegesprek geweest met Marianne Veltman, met 

Frédy en Ruud, directeur van de Bomansschool. Marianne is na een goed 

gesprek aangenomen voor functie L11 aanjager van de stuurgroep IPC & 

Cultuur/Muziek. Zij zal zich voornamelijk bezighouden met de CuMu zaken in 

relatie tot IPC. 

 In het organogram van de school zijn er wat wijzigingen doorgevoerd 

      
o MT blijft bestaan uit  IB, de bouwco’s en directeur 

o Bouwcoördinatoren nemen een andere positie in, zij zijn 

medeverantwoordelijk voor de volgende stuurgroepen 

 VVE    Karin Blom  

 KWAZO   Barbra Kemp 

 

Betrokkenheid van team en ouders 

Ook de ouders zullen, middels de medezeggenschapsraad, betrokken worden. Zij 

zullen het jaarplan beoordelen en zo nodig verbeteringen voordragen. Uiteraard 

zullen zij steeds goed op de hoogte gehouden worden van de stand van zaken 

tijdens de uitvoering het jaarplan.  
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Verantwoording 

Dit jaarplan wordt 2-maandelijks schriftelijk geëvalueerd en eventueel bijgesteld. 

Deze evaluatie wordt consequent voor de 1e van de maand in het jaarplan gezet en 

gedeeld met het team en de MR.  

 

In het jaarverslag leggen wij aan het eind van het jaar verantwoording af over het 

door ons gevoerde beleid en de door ons behaalde resultaten.  

Monitoring door bestuur 

Om het bestuur de kans te geven de voortgang van het plan van aanpak te 

monitoren, kan zij de directie vragen tweemaandelijks verslag te doen van de tot 

dan toe behaalde resultaten. Ook zal weergegeven worden welke eventuele 

aanpassingen zijn gemaakt in het jaarplan (volgens het PDCA-model). 
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Doelstelling 1: KWAZO 

 Er is een protocol geschreven met betrekking tot de blokplanningen 

 De basisafspraken zijn schoolbreed en per vak beschreven in een protocol 

(inclusief Snappet) 

 Er zijn afspraken met betrekking tot het borgen van de gemaakte afspraken 

 Er is een plan geschreven met betrekking tot de Plusklas 

 Er is een plan geschreven met betrekking tot extra ondersteuning 

 Plusklas en extra ondersteuning worden dit schooljaar actief aangeboden  

 IB bewaakt/borgt de extra begeleiding van leerlingen die extra ondersteuning 

nodig hebben (Plusklas en extra begeleiding) 

 Het team heeft ingestemd met de diverse protocollen 

 Het team werkt volgens de protocollen 

 Rekenen 

 

De stuurgroep bestaat uit:  

Arlette, Marjolein, Barbra & Lya 

 

Achtergrond: 

Wij vinden het belangrijk om regelmatig stil te staan bij ons handelen, zodat de 

kwaliteit gewaarborgd blijft. De KWAZO-groep is in ontwikkeling en richt zich op het 

door ontwikkelen van de blokplanningen, onderwijsleerproces (basisafspraken, 

ondersteuning), leerresultaten en borging. We evalueren regelmatig of we onze 

doelen behalen en waar nodig analyseren we de oorzaken van tekortschietende 

onderwijskwaliteit.  

 

Activiteitenschema KWAZO 

Activiteit Door wie Wanneer  

Opzetten jaarplan  Stuurgroep  Voor 1 okt  V 

Herinnering inleveren blokplanning  Marjolein 29 september - 

Drempel rekenen afnemen borgen Jennifer Wk 4 oktober V 

Inleveren blokplanning bij IB Team 6 oktober V 

Terugkoppeling team (spelling) en 

groepsmanagement (Plusklas en 

uitdaging binnen de groep) 

Stuurgroep en team 4 november V 

Presentatie KIJK! Groep 1/2 23 november V 

Protocol blokplanningen Barbra en Arlette Voor 1 

december 

 

Protocol basisafspraken (inclusief 

rekenen) --> klaar in juni/juli 2022 

Marjolein  Voor 1 

december 

 

 

Plan Plusklas en groepsmanagement 

uitdaging 

Barbra Voor 1 

december 

 

Plan extra begeleiding  Arlette Voor 1 

december 
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Gesprekken begeleiding (Tarda, Imke, 

Thea, Barbra, Elvira) 

Arlette continu V 

Scholing?    

Overleg andere scholen in het kader 

van verbreden kennis stuurgroep 

Stuurgroep   

Teamleren (Intervisie) Stuurgroep en team   

Herinnering inleveren blokplanning  Arlette 8 december v 

Inleveren blokplanning bij IB Team 15 december v 

Terugkoppeling/intervisie (terugblik 

spelling en nieuw rekenen) team 

Stuurgroep en team 10 januari  

st.dg 

 V 

Herinnering inleveren blokplanning  Marjolein 9 februari V 

Inleveren blokplanning bij Marjolein Team 14 februari V 

Analyse cito M-resultaten en stand van 

zaken KIJK! Groep 1/2 

Stuurgroep en team 16 februari  

Doelen clusteren en lay-out blokplanning team 7 maart  V 

Herinnering inleveren blokplanning  Marjolein 6 april V 

 

Inleveren blokplanning bij Marjolein Team 13 april V 

 

Terugkoppeling/intervisie (terugblik 

spelling en nieuw begrijpend lezen) en 

groepsmanagement (Plusklas en 

uitdaging binnen de groep) 

Stuurgroep en team 19 april  

Drempel rekenen afnemen borgen Jennifer Wk 16 mei  

Herinnering inleveren blokplanning  Marjolein 8 juni V 

 

Inleveren blokplanning bij Marjolein Team 15 juni - 

Analyse cito E-resultaten en stand van 

zaken KIJK! Groep 1/2 

Stuurgroep en team 24 juni 

st.dg. 

 

    

 

Succescriteria: 

 De protocollen zijn opgesteld en worden nageleefd 

 Het team heeft via teamleren geleerd effectiever te werken met de 

blokplanningen 

 De leerlingen die ofwel in de Plusklas ofwel extra begeleiding ontvangen laten 

voldoende groei zien in hun ontwikkeling 

 Rekenen ?--> moet nog worden aangevuld is in ontwikkeling 

 

Evaluatie 10 november: 

Stuurgroep vergadering met als onderwerp ‘het gebruik van blokplanningen bij 

spelling’, heeft plaatsgevonden. Leerkrachten hebben elkaars blokplanningen in 

kunnen zien en tips voor gebruik opgedaan. Om de planning nog beter in te kunnen 

zetten, wordt schrijfruimte gemist bij evaluatie. Ook een extra kolom om duidelijker 
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bij te kunnen houden welke leerlingen een bepaald doel wel/niet beheersen is 

wenselijk. Zo maak je de blokplanning meer methode-overstijgend.  

De tips en ontwikkelpunten: 

- Evaluatiepunten van doelen die niet meer in hetzelfde blok terugkomen, kun 

je schrijven bij het vak ‘let op’. 

- Fijn dat het groepsplan een werkend document is. 

- Klein vak voor evaluaties. 

- Leerlingen met een eigen leerlijn of afwijkend programma kan je in de 

blokplanning verwerken door met een andere kleur te maken. 

- Extra herhaling inplannen in je blokplanning. 

- Je kan bij categorieën de namen van leerlingen schrijven die daarop uitvallen. 

Pas als er bij een doel geen namen meer staan, wordt dat doel beheerst door 

de klas. 

- Fonemisch bewustzijn wordt regelmatig gedaan. 

- Toetsen van fonemisch bewustzijn worden afgenomen om te kijken of 

leerlingen groep 3-rijp zijn. 

- Verschil tussen zoemen (lezen) en hakken/plakken (spelling) is besproken en 

duidelijk gemaakt voor elkaar. 

- We gaan kijken hoe we spelling willen aanbieden (op doelen of 

methodevolgend) en of we een andere methode willen aanschaffen (voor de 

onderbouw). 

 

De koppeling van blokplanning spelling en basisafspraken is niet aan bod gekomen. 

De tijd was hiervoor te kort. Wel hebben we van alle leerkrachten gehoord wat hun 

indruk van de klas is op het gebied van spelling, wat opvalt: 

8 -> Zwakke groep. Problemen met mollen/molen en werkwoordspelling. 

7 -> instructieafhankelijke groep. Basisgroep pakt het goed op na een instructie, 

zwakke groep heeft meer moeite. Ze kunnen de regels goed verwoorden. 

6 -> sterke groep, eerste dictee viel tegen. Woorden gaan goed, bij de zinnen is de 

aandacht minder. Tweede dictee ging veel beter, na hameren op zorgvuldigheid. 

Slordigheid in vergeten van letters en woorden. 

5 -> Geen sterke groep. Eerste dictee viel mee, was zonder mollen/molen. 

Wisselvallig beeld. 

4 -> Tweetaligheid is lastig, kinderen die nog niet goed genoeg kunnen lezen, zijn 

lastig. Doordat er veel luisterwoorden zijn, gaat het nog redelijk goed. 

3 -> Helft van de klas was een zwakke lezer. Inmiddels is de helft daarvan nu wel 

door kern 1 heen. Stappenplan moet er echt nog ingestampt worden. 

1/2C -> Een paar leerlingen die echt sterk zijn. En een aantal die veel moeite 

hebben door met name tweetaligheid. 

De uitdaging binnen de klas is niet meer tijdens de vergadering als onderwerp aan 

bod gekomen. Individuele leerkrachten hebben met Barbra overlegd welke 
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materialen aangeboden kunnen worden. Groepen 1 en 2 hebben hun talentenkist in 

orde gemaakt en is in gebruik.  

Groepen 1 en 2 hebben gepresenteerd hoe KIJK! is opgebouwd, de 17 deelgebieden 

waarop wordt geobserveerd, het analyseformulier waarop in maanden beheersing 

leerlingen ingeschaald worden en hoe de vertaalslag is naar werken in 

niveaugroepen in de klas. De leerlingen hebben in de klas een kleur die leeftijd 

bepaald is. Vervolgens worden de leerlingen op niveau ingedeeld en zie je door de 

kleur of zij onder, op of boven leeftijdsniveau werken. 

Evaluatie 10 januari: 
 

Studiedag 10 januari: Rekenworkshop door Jennifer. Drieslagmodel is aangeboden. Materialen 

aanwezig in school, rekensprint en uitlegfilmpjes MSV zijn bekeken in circuitvorm.  

 

Forms rekenen is ingevuld. Marjolein heeft de vragen en behoeftes die leerkrachten hebben 

gebundeld. Leerkrachten worden benaderd om antwoorden te geven. Grote vragen moeten 

 

14 januari: Op een tweede stuurgroepmoment hebben onderbouw en bovenbouw apart de 

leerlijnen bekeken en zijn begonnen aan het invullen wat voor de eigen groep belangrijk is en wat 

de groepen ervoor en erna missen of wat erg goed gaat. Dit laatste stuk wordt op een nieuw 

stuurgroepmoment afgemaakt. Jennifer heeft de kopieën.  

 

Protocol blokplanning is gemaakt door Marjolein. Moet nog met het team gedeeld 

worden. Opzet studiedag 7 maart: 90 minuten – 2 sessies werkmomenten voor het 

team: 

1 Aanpassen huidige en/of ontwerpen nieuwe blokplanning met verbeterde 

kolommen. 

2 Blokplanningen nieuwe blok spelling en rekenen maken mbv clusteren doelen. De 

leerlijnen en onze eigen doorgaande leerlijn liggen erbij. 
 

Document Plusklas moet nog gedeeld worden binnen kwazo en daarna het team. 
 

Terugkoppeling ingeleverde blokplanningen gebeurt niet. Wel wordt er tijd 

gereserveerd om plenair en in bouwen de blokplanningen te bespreken en te 

verbeteren. 
 

Evaluatie 10 maart: 

Studiedag verlopen zoals bedacht. Ervaren als nuttig en als inspiratiemoment. 

Blokplanningen zijn ingeleverd. Marjolein en Barbra hebben ze los van elkaar 

bekeken en redelijk dezelfde conclusies getrokken. Feedback naar team op 

inspiratiemoment 30 maart. Met name koppeling evaluatie naar volgende les en 

daarbij de verlengde instructie uitwerken kan doelgerichter. Benoemen strategieën 

meer inzetten en waartoe leidt het doel van de les. 

N.a.v. de studiedag 2 nieuwe formats uitgewerkt, deze worden 30 maart uitgedeeld. 

Te doen: Afspraak maken met alle leden van de KWAZO-groep en herijken voor de 

tweede helft van het jaar. Wat willen we nog, bijsturen nodig en wie doet wat. 
 

Evaluatie 10 mei:  

Er zijn twee nieuwe formats van de blokplanningen gemaakt naar aanleiding van de 
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input van het team. Hier wordt nu enige tijd mee gewerkt en als prettig ervaren. Er 

zijn nog enkele punten die kunnen worden gewijzigd, dit wordt meegenomen en 

over een paar weken nog een keer nader bekeken zodat de nieuwe format van de 

blokplanning definitief kan worden gemaakt aan het einde van het schooljaar.  

Aan de basisafspraken wordt elke keer gewerkt, hier zijn aan het begin van het jaar 

veel op- en aanmerkingen op gemaakt, deze worden verwerkt zodat het document 

bruikbaar en up-to-date is voor nieuwe collega's die starten in het nieuwe 

schooljaar. Hier komen een aantal punten uit waar in het nieuwe schooljaar nog aan 

gewerkt gaat worden, deze worden beschreven in de eindevaluatie zodat dit kan 

worden meegenomen voor schooljaar 2022-2023.  

 

 

Eindevaluatie juli 

De onderstaande punten worden meegenomen naar schooljaar 2022-2023: 

 

De geplande stuurgroep vergaderingen zaten te vol, waardoor er regelmatig geen 

ruimte was voor alle onderwerpen die in de verschillende jaarplanners gepland 

waren. Intervisie op spelling: Na de vergadering van 10 november ( zie evaluaties ) 

heeft dit onderwerp geen vervolg gehad, behalve het nieuwe ontwerp van de 

blokplanning. Punten uit die evaluatie kunnen meegenomen worden naar 22-23. 

 

Idem voor rekenen: Na stuurgroep 14 januari ( zie evaluatie ) is het vervolg als 

agendapunt in mei geannuleerd wegens tijdgebrek. De punten zijn nog steeds 

actueel en Jennifer heeft de kopieën waarop start van de doorgaande leerlijnen 

tussen de jaargroepen in gemaakt is. 

Voor het automatiseren zijn in de groepen als extra toevoeging dit schooljaar de 

muurtjes van Bareka 2x afgenomen. Hierdoor wordt in de groepen nu ook 

doelgerichter geoefend en is zichtbaar geworden hoe belangrijk het is dat het 

automatiseren onderhouden dient te worden. Komend schooljaar is een 

ontwikkelpunt de beoordeling van de automatiseertoets in de digitale 

handleiding/doorgaande lijn te verwerken, zodat iedereen dezelfde norm gaat 

hanteren. 

 

Plusklas: Tijdens de groeps- en leerlingbespreking bespreekt de groepsleerkracht 

met de intern begeleider ook welke leerlingen uitdaging nodig hebben en op welk 

niveau. 1 Plustaken van de methode of via Snappet. 2 Aangevuld met levelwerk 3 

Plusklas. Zij monitoren zo of de leerling de juiste en genoeg uitdaging heeft en of de 

resultaten blijven groeien. Dit in het licht van hoe instructie-afhankelijk een leerling 

is. De leerkracht van de plusklas geeft terugkoppeling aan de leerkrachten hoe de 

leerlingen functioneren binnen de plusklas. 

 

De onderstaande succescriteria zijn bereikt: 

 

Zijn deze behaald? 

 De protocollen zijn opgesteld en worden nageleefd 
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 Het team heeft via teamleren geleerd effectiever te werken met de 

blokplanningen 

 De leerlingen die ofwel in de Plusklas ofwel extra begeleiding ontvangen laten 

voldoende groei zien in hun ontwikkeling 

 Rekenen ?--> moet nog worden aangevuld is in ontwikkeling 
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Doelstelling 2: IPC  

Implementatie en borging van het International Primary Curriculum  

  

Leerkrachten leren   

 Een focus op leren te hebben en leerdoelen centraal te stellen;  

 Hoe leren gepland kan worden;  

 Hoe een rijke leeromgeving helpt om het leren te verbeteren;  

 Hoe rigoureus leren en de hoge verwachtingen van leraren helpen de 

resultaten te verhogen;  

 Hoe leren geborgd kan worden met behulp van assessment,  

 leergesprekken en klasseringen;  

 Wat het belang is van de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en 

inzicht;  

 Wat het effect hiervan is op het gedrag van de leerkracht en op de  

 leerhouding van de leerling;  

 Hoe de persoonlijke leerdoelen behaald kunnen worden.  

 Welke werkhouding zij mogen verwachten van de leerlingen en hoe zij de  

 leerlingen kunnen begeleiden om deze werkhouding eigen te maken.   

  

De stuurgroep bestaat uit: Martijn, Marianne V & Diana 

  

Achtergrond 

Na het behalen van het basisarrangement heeft het team aangegeven door te willen 

groeien in kwaliteit. De Mariaschool zou ergens onderscheidend in moeten zijn, en 

er was behoefte om weer meer ‘jus’ aan het onderwijs toe te voegen. Hierbij werd 

bovendien aangegeven dat deze aanvulling moderniserend en groep doorbrekend 

zou moeten zijn, dat de kinderen meer betrokken zouden moeten worden (met 

behulp van bijvoorbeeld leergesprekken en portfolio) en dat het ‘leren leren’ en 

kinderen bewust maken van hoe ze leren er onderdeel van zou moeten uitmaken.   

Een stuurgroep heeft verschillende curricula bestudeerd. Na presentaties van 

Leskracht en het International Primary Curriculum, heeft het team met grote 

meerderheid gekozen om inderdaad met een nieuw curriculum te gaan werken. Er 

werd afgesproken een proeftraject te gaan draaien, waarna een definitief besluit 

over implementatie van het IPC genomen zou worden.   

  

Na de pilot is met meerderheid van het team gekozen om IPC te implementeren.  

Na deze definitieve keuze is een tweejarig implementatietraject opgestart, 

bestaande uit 8 dagdelen training en 2 dagdelen lesobservaties.  

Door wisselingen in de IPC-coaches en de coronatijden, maar ook doordat de 

coördinatoren zagen dat het team nog even pas op de plaats moest maken op 

sommige gebieden, is er vertraging opgelopen.  

Het onderstaand activiteitenschema heeft dan ook betrekking op het 3e jaar van 

implementatie. 
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De stuurgroep zal het jaarplan om de 2 maanden vóór de 1e van de maand 

evalueren.  

 

Er is structureel tijd vrijgemaakt voor de IPC-coördinatoren (de stuurgroep) om 

besprekingen voor te bereiden, acties en klassenconsultaties uit te voeren en 

overleg te hebben. 

  

Activiteitenschema IPC  

Activiteit  Door wie  Wanneer  
 

Opstellen jaarplan  Stuurgroep Voor 1 okt     V 

Studiedag visie op leren Marleen + 

Martijn 

15 oktober 

(ochtend) 

V 

Klassenbezoeken IPC-coördinator Martijn en team 5 november V 

Brainstorm met kleuterbouw Marleen, 

stuurgroep, 

kleuterbouw 

10 november  V 

Klassenbezoeken IPC-coördinator Martijn en team 18 november V 

Overleg stuurgroep. Informatie delen 

en actieplan opstellen. 

Stuurgroep 24 november    V 

Klassenbezoeken IPC-coördinator Martijn en team 26 november V 

Opzetten werkwijze kleuterbouw Marleen, 

stuurgroep, 

kleuterbouw 

10 januari 

(middag) 

 

Stuurgroep vergadering 

Doel: assessment gebruiken en 

visueel maken op leerwand. 

Sluiten de taken aan op het 

assessmentdoel? (trap voor 
leerkrachten op gebruik 

assessmentdoelen maken/inzetten? 

Hiermee uitleg en bespreken. 

Leergesprekjes bespreken; wat is het? 

Zijn ze gericht op het 

assessmentdoel? 

Team  20 januari (45 

min) 

V 

Coaching on the job door trainer 

Marleen. 

Marleen, Astrid, 

Tjarda, Karin. 

24 januari 

(middag) 

V 

Coaching on the job door trainer 

Marleen. 

Marleen, 

Jennifer, Lya. 

27 januari 

(middag) 

V 

Stuurgroep vergadering Team  23 maart (45 min) V 

Overleg met IPC-trainster Kim 

(knipkaart van cursus Martijn) 

Stuurgroep 18 mei 12.30 uur V 

Input over instructie op 

assessmentdoel. 

Team (groep 3 

t/m 8) 

Studiedag 25 mei V 

Overleg volgend jaar Stuurgroep 1 juni (ochtend) V 

    

  

Succescriteria:  

 Het team heeft een duidelijke visie op leren. 

 De visie op leren is hoorbaar, voelbaar, zichtbaar en tastbaar in elke klas en 

dus de hele school tijdens IPC. 
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 Leerlingen hebben zicht op hun eigen leerproces. 

 Het assessment voor learning wordt in elke klas gebruikt met als doel het 

leren te verbeteren. 

 De persoonlijke leerdoelen zijn bekend bij het team en worden structureel 

ingezet in de klassen. 

 Nieuwe leerkrachten worden begeleid door de aanjagers van de stuurgroep 

en zijn na 1 à 1,5 jaar up to date. 

 Leerkrachten voeren constant leergesprekken (met individuele leerlingen) in 

de klas. 

 De vooraf vastgestelde doelen (van de doorgaande leerlijn) zijn in elke klas 

aan bod geweest. 

 In de kleuterbouw is er een duidelijke visie en werkwijze vastgesteld en 

vastgelegd m.b.t. Early Years / kleuteruniversiteit. 

 Leerkrachten hebben minimaal 1x collegiale consultatie op IPC-gebied 

uitgevoerd. 

 De stuurgroep heeft intervisiegesprekken gevoerd met andere IPC-scholen in 

de buurt. De informatie hieruit delen en gebruiken zij met/voor het team. 

 Dit jaar wordt er een beleidsplan geschreven. 

  

Evaluatie 10 november: 

De studiedag van 15 oktober is helemaal omgegooid. Frédy en Martijn hadden 

tijdens hun opleiding vanuit IPC Nederland de conclusie getrokken dat we op school 

nog geen heldere visie op leren hebben. Dit is een belangrijk uitgangspunt voor ons 

onderwijs. Vandaar dat we hebben besloten om de visie op leren centraal te stellen 

tijdens de studiedag van 15 oktober. Helaas misten er op de studiedag (door 

omstandigheden) een aantal teamleden (waaronder een groot deel van het MT). 

Toch hebben we met de rest van het team al goed gebrainstormd over onze visie op 

leren. We hebben goede stappen gemaakt. Met veel woorden staat er nu een visie 

op leren op papier. Arlette, Frédy en Martijn gaan op 1 december in overleg hoe we 

dit verder met het team op gaan pakken. Hoe krijgen we het levend in school en 

helder voor ouders, leerlingen en collega's.  

Op 10 november is er een overleg geweest met de kleuterbouw, Marleen (IPC-

trainer) en Martijn. Hieruit is naar voren gekomen dat de kleuterbouw graag meer 

aan wil sluiten bij het IPC-onderwijs, maar ook kleuteruniversiteit wil behouden. De 

hulpvragen waar Marleen op 10 januari een studiedag over komt geven zijn: 

Hoe bereid ik een thema voor zodat het een leerzame omgeving wordt? 

Hoe gebruik ik de werkjes (ontwikkelingsmateriaal), zodat het aansluit bij de doelen 

en het thema? 

Hoe creëer ik een leergerichte leerwand voor de kleuters. 

Tevens is er een grote wens om op een school te kijken waar wordt gewerkt met 

Early Years. Marleen en Martijn gaan hier achteraan.  

Tijdens het stuurgroep overleg op 24 november zijn de succescriteria van het 

jaarplan doorgenomen. Door ziekte en vervanging is er binnen de stuurgroep nog 

niet veel overleg geweest. Tevens hebben we besproken wat we op de stuurgroep 

vergadering van 20 januari bij het team willen aanwakkeren. We gaan ons richten 

op het assessment en de leergesprekken in de klas. 
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Martijn heeft 1,5 middag van de klassenbezoeken nieuwe leerkrachten 

geobserveerd en meegeholpen met het vormgeven van hun IPC-onderwijs. Tevens 

heeft Martijn de kleuterbouw bezocht. Er wordt (geprobeerd) de verschillende 

hoeken aan elkaar (te) (ge)koppel(d)(en). Ook zien we leerkrachten die meespelen 

in de hoeken om het spel te verrijken. Het is nog niet zicht- of hoorbaar dat er 

doelen centraal staan. 
 

Evaluatie 10 januari: 

In december staat IPC altijd op een lager pitje i.v.m. de feestdagen. 

Martijn heeft nog contact opgenomen met Marleen over het overleg met de 

kleuters. Wij voelden beiden de behoefte om de kleuterleerkrachten vooral ook in de 

klas handvaten te bieden om een effectieve leeromgeving te bieden en als 

leerkracht de kleuters hierin de sturen. Vandaar dat er is afgesproken dat Marleen in 

januari, na de studiedag, ook bij elke kleuterleerkracht drie kwartier ‘coaching on 

the job’ komt doen. Ze loopt mee, observeert, doet voor en bespreekt.  

Op 30 november is er een intervisie geweest met andere IPC-scholen uit de regio. 

Aangezien dit een bestaande groep scholen met 2 nieuwe scholen is (waaronder 

wij), was deze bijeenkomst vooral gericht op het voorstellen van elkaar en de 

scholen. Daarnaast zijn we gezamenlijk tot drie punten gekomen waar we ons met 

elkaar graag verder in willen verdiepen dit schooljaar. De drie onderwerpen zijn: 

portfolio, assessment en kleuters EY. In januari/februari zal er een volgende 

intervisie gepland worden. 
 

Evaluatie 10 maart: 

Tijdens de stuurgroep vergadering is het assessmentdoel duidelijk aan bod 

gekomen. Vooral het inzicht in het doel vergroten door aan de leerlingen te laten 

zien dat een doel uit stappen (de trap) bestaat, was weer even een eye opener voor 

veel leerkrachten. We gaan ons de komende periode richten op het centraal stellen 

van het assessmentdoel in de klas en het praten over het doel met de leerlingen 

tijdens de taken. Vragen als ‘Waar sta je nu?’, ‘Wat heb je geleerd?’ en ‘Wat heb je 

nodig om een stapje verder te komen?’ horen we dan vaak in de klas. Dit is een 

hele goede opstap naar de leergesprekken en uiteindelijk het bewijs van leren 

vastleggen. 

De kleuterbouw heeft de coaching on the job als zeer prettig ervaren. Ze hebben 

praktische voorbeelden gezien en ze hebben deze voorbeelden gelijk toe kunnen 

passen in de klas. Hierdoor kunnen ze echt verder met het spelend leren in de klas. 
 

Evaluatie 10 mei: 

Tijdens de stuurgroepvergadering is voornamelijk gesproken over de assessments 

en leerlinggesprekken. In groep 3 t/m 8 kwam naar voren dat de assessmentdoelen 

nog erg lastig zijn. We hebben veel het gevoel nog over de hoofden van de 

leerlingen te praten als het over het doel gaat. Als gevolg hiervan worden ook de 

leerlinggesprekken als lastig ervaren. Dit neemt de stuurgroep mee naar het overleg 

met de IPC-trainer op 18 mei en naar de studiedag op 25 mei. 
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Bij de kleuters komt naar voren dat ze gaan proberen om doelen te visualiseren 

voor de leerlingen. Zo kunnen zij al starten met de eerste vragen voor een leerling 

gesprek, waardoor uiteindelijk in de hele school dezelfde taal wordt gesproken. 
 

Eindevaluatie juli: 

Tijdens de laatste stuurgroep vergadering is er een korte, maar voor iedereen zeer 

praktische, uitleg geweest over het assessmentgebruik. Hoe kunnen we 

doelgerichter werken in de klas en het leren echt centraal zetten? Hiervoor zijn 

praktische tips gegeven, die direct toe te passen zijn tijdens het voorbereiden en 

geven van de IPC-lessen. Om tot leren te komen is het belangrijk om het doel met 

de leerlingen uit te pluizen -> wat betekent het en hoe ziet het eruit als we dit 

kunnen? Daarnaast zijn succescriteria belangrijk. Deze kunnen door de leerkracht of 

samen met de leerlingen opgesteld worden. 

Op 1 juni heeft de stuurgroep een overleg gehad. Er is een nieuwe routeplanning 

gemaakt voor schooljaar 22-23 en er is kritisch gekeken naar de succescriteria van 

dit jaar en voornamelijk ook de succescriteria voor volgend schooljaar (zie 

hieronder). 

Uit een evaluatie is gebleken dat de doorgaande leerlijndoelen beter geclusterd 

kunnen worden in 2 jaar. Het eigenaarschap ligt dan bij de leerkrachten welk doel 

zij bij welke unit aan bod laten komen, met uiteindelijk doel dat alle doorgaande 

leerlijndoelen in 2 jaar tijd aan bod zijn geweest.  

Tijdens het stuurgroep overleg is het document met de doorgaande leerlijndoelen 

direct aangepast. 

 

De onderstaande succescriteria zijn bereikt:  

Binnen vrijwel elke succescriteria zijn goede stappen gezet in de ontwikkeling. Er 

zijn echter nog geen criteria die we volledig behaald hebben. Dit komt voornamelijk 

ook doordat het hoog opgestelde succescriteria zijn. 

 

De onderstaande punten worden meegenomen naar schooljaar 2022-23: 

 Een focus op leren te hebben en leerdoelen centraal te stellen 

 Het team heeft een duidelijke visie op leren.  

 De visie op leren is hoorbaar, voelbaar, zichtbaar en tastbaar in elke klas en 

dus de hele school tijdens IPC.  

 Leerlingen hebben zicht op hun eigen leerproces.  

 Het assessment voor learning wordt in elke klas gebruikt met als doel het 

leren te verbeteren.  

 De persoonlijke leerdoelen zijn bekend bij het team 

 Nieuwe leerkrachten worden begeleid door de aanjagers van de stuurgroep 

en zijn na 1 à 1,5 jaar up to date.  

 Leerkrachten voeren constant leergesprekken (met individuele leerlingen) in 

de klas.  
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 De vooraf vastgestelde doelen (van de doorgaande leerlijn) zijn in elke klas 

aan bod geweest.  

 De stuurgroep heeft intervisiegesprekken gevoerd met andere IPC-scholen in 

de buurt. De informatie hieruit delen en gebruiken zij met/voor het team.  

Nieuwe succescriteria voor schooljaar 2022-23: 

 In iedere groep hangt een tijdlijn van de canon van Nederland en een 

wereldkaart 

 De aangeboden leerdoelen in de klas worden bijgehouden op het 

administratieblad per klas. 

 In de kleuterbouw is een duidelijke visie en er staat op papier hoe we deze 

visie vormgeven in de kleuterklassen. 

 Er is tijd gecreëerd waardoor iedere leerkracht minimaal 1x een collegiale 

consultatie heeft kunnen doen. 

 De werkgroep IPC heeft een doorgaande lijn voor brongebruik gemaakt. 

 De werkgroep IPC heeft een doorgaande lijn voor assessments gemaakt. 

 De IPC-app wordt getest en (indien het bevalt) ingezet in de klassen. 

 Voor de leden uit de stuurgroep IPC wordt tijd gecreëerd om aan de 

succescriteria te kunnen werken. 

 In elke milepost wordt aan het begin van een unit de (aangepast op de 

planning) ouderbrief gestuurd. 
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Doelstelling 3: ICT  

    

De stuurgroep bestaat uit: Thea, Natasja en Jennifer   

   

Achtergrond:   

Sjaak Hoek en Rynell Offerman (Coaches Office 365 vanuit de Laurentiusstichting) 

hebben in juli 2019 een adviesrapport gemaakt. Dit adviesrapport ging over de 

digitale implementatie bij ons op school. Uit dit rapport zijn een aantal adviezen 

gekomen die wij hebben verwerkt in ons jaarplan ICT.   

  

De hulpvraag van dit onderzoek:   

Hoe kan de Mariaschool Rijswijk geholpen worden om bestaande en toekomstige 

digitale middelen optimaal te benutten? Met het optimaal benutten wordt bedoeld: 

dat leerkrachten weten hoe en waarvoor ze deze digitale middelen kunnen 

gebruiken en wie zij zouden moeten benaderen in het geval dat zij geen kennis 

hierover beschikken.  

  

Vanuit de school is er behoefte aan ondersteuning omtrent de inzet, gebruik en 

inkoop van digitale middelen. Bovendien is er behoefte aan ondersteuning in het 

gebruik van bestaande digitale middelen die niet naar behoren werken. Op 

bestuursniveau gaan alle scholen van de Laurentius Stichting over naar de Cloud 

platform Office 365. Zo heeft de school goede digitale middelen nodig waar 

leerlingen eveneens in de Cloud kunnen werken. Het is van belang dat de 

Mariaschool Rijswijk hiermee geholpen wordt, om leerkrachten te verlichten van 

extra en onnodige stress bij het willen inzetten van digitale middelen. Daarnaast 

helpt dit de school op een door-de-school-gewenste digitale slag te maken. Een 

digitale slag zorgt dat het onderwijs zich aan de (digitale) behoeftes van de 

leerlingen aansluit. Bovendien zal dit zorgen dat leerlingen hun leerproces meer in 

eigen handen kunnen nemen, wat eventueel ook als werkverlichting voor de 

leerkracht zorgt. Tot slot biedt deze hulp de Mariaschool Rijswijk de kans tot het 

opdoen van optimale kennis over de beschikbare digitale middelen en hoe deze 

ingezet kunnen worden in de school.   

 

Activiteitenschema ICT 

Activiteit   Door wie   Wanneer      

Opstellen jaarplan  Stuurgroep Voor 1 okt  V 

De Mariaschool is actief op Instagram en 

plaatst gemiddeld 3 berichten per maand 

minimaal. 

Natasja Hele jaar V 

De schoolwebsite is actief en up-to-date Natasja Hele jaar V 
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Forms document opstellen om de wensen van 

het team te inventariseren op het gebied van 

ICT-bijscholing, visie en andere ICT-zaken. 

Natasja 

(Controle 

door Jennifer 

en Thea) 

November

/Decembe

r 

V 

Invullen vragenlijst Team 26 

november 

tot 1 

december 

V 

ICT-overleg en plan maken voor studiedag in 

maart 

Stuurgroep 10 

December 

en Maart 

V 

Office ambassadeurs opleiden met Rynell.  

 

Thea Januari/fe

bruari 

2022 

 

De ambassadeurs leiden klasgenoten op om 

bestanden op te slaan 

 

Rynell + 

office 

ambassadeur

s 

Maart 

2022 

Verzet naar 

volgend 

schooljaar 

i.v.m. vertrek 

Rynell 

stichting 

Er wordt een ICT-leerlijn ontwikkeld en 

opgesteld 

Stuurgroep Wanneer 

er meer 

ICT-tijd is 

vrijgemaa

kt. 

Conceptv

ersie is 

af. 

Er wordt en schadeplan ontwikkeld voor de 

leerlingen die werken met laptops/ Ipad 
 

Schadeplan wordt bekeken en keuze tot inzet 

wordt besproken 

Thea 

 

Werkgroep 

December 

 

8 April 

V 

 

V 

Er wordt deelgenomen aan de ICT-

studiedagen van de stichting. 
Natasja Oktober 

en Maart 

V 

De leerkrachten maken correcte meldingen 

via de ITS-servicedesk.  
Jennifer Januari V 

Presentatie van alle onlinesoftware aan de 
leerkrachten. Hoe kan je dit inzetten in de 

klas en wat hebben we? Stuurgroep 

presentatie voor de onder en 

midden/bovenbouw. Gynzy inzet. 

Thea + 

Jennifer 

Studiedag 

in mei 

V 

Er vindt twee keer per jaar een 

‘klassenconsultatie’ plaats in elke groep 

Thea  

 

Tijdens 

ICT-tijd. 
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waarbij de leerkrachten kunnen aangeven wat 

wel/niet wordt gebruikt met betrekking tot 

ICT. 

 

19 november 

uitgevoerd 

door Natasja 

 

V 

Succescriteria:  

 De Mariaschool is actief en up-to-date op de website van de school en 

Instagram. Hierbij denken de leerkrachten mee over content binnen het 

team. 

 Er zijn leerlingen in de groep 6, 7 en 8 die Office-Ambassadeur zijn en 

hiermee klasgenoten kunnen opleiden. 

 De leerlingen uit groep 6,7 en 8 weten hoe ze een bestand op de juiste 

plaats op moeten slaan. 

 Er is minimaal één stuurgroep vergadering geweest waarbij de leerkrachten 

is uitgelegd hoe zij ICT-programma's kunnen inzetten. 

 De leerkrachten van de Mariaschool maken op een correcte wijze meldingen 

bij ITS. 

 In de klassen is door een ICT-coördinator gekeken hoe het gaat met de ICT 

inzet. 

 Er is een ICT-leerlijn opgezet door de werkgroep en deze is gedeeld met het 

team. 

Evaluatie 10 november: Tijdens de eerste schoolweken was er veel druk rondom 

Corona. Hierdoor moesten leden van de ICT-werkgroep voor de klas staan wat tijd 

heeft gekost om bepaalde doelen uit te werken. De ICT-tijd die is vrijgekomen is 

besteed aan verschillende dingen. Zo is er allereerst veel tijd gegaan naar het actueel 

maken van de website van school. Informatie was verouderd of niet meer correct. 

Ook is er op vrijdag 19 november een ICT-ronde door de groepen geweest, hierin is 

genoteerd wat gebruikt is en wat niet. Dit nemen we mee in het overleg met het 

team. Hiernaast is er voor de Sociale mediatijd geweest om berichten voor te bereiden 

en klaar te zetten. Tot slot zijn er ook praktische zaken gecontroleerd. Er is een Forms 

document opgesteld voor de ICT wensen van het team. Ook is er op de studiedag van 

10 maart tijd ingeroosterd om de resultaten uit de Forms te bespreken en hier ook 

direct wat aan te doen. Zo komen er voor de verschillende bouwen op maat gemaakte 

cursusjes zodat de leerkrachten meer ICT-vaardigheid verwerven voor in de klas. De 

ICT-werkgroep komt 10 december samen om hier een plan voor de maken, ook wordt 

er dan gesproken over de ontwikkeling van de leerlijn. 

 

Evaluatie 10 januari: Op 10 december is er overleg geweest met de ICT werkgroep. 

Tijdens dit overleg zijn de uitkomsten van de vragenlijst, die naar het team is uitgezet, 

besproken. Op de studiedag van 7 maar zal de ICT werkgroep een workshop 

organiseren. Hiervan is 30 minuten een presentatie voor de onderbouw en 

midden/bovenbouw. Op deze dag verzorgd Jennifer een presentatie voor de 

kleuterbouw over de functies van Prowise en de touchtables, Natasja inspireert de 

midden en bovenbouw. Na deze 30 minuten zullen we 3 lokalen inrichten waar 

collega’s met materiaal aan de gang gaan: 1 lokaal met de Ipads en touchtables, 1 
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lokaal met alle onderdelen van gynzy en tot slot 1 lokaal met vragen/andere software 

op de laptops proberen/verdiepen. Natasja werkt een conceptversie van het 

beleidsplan uit zodat hier collega’s op kunnen reageren, zij lezen dit door (voor 10 

maart) en geven een versie met aanvulling terug zodat er stappen kunnen worden 

gemaakt in het vormgeven van het beleidsplan. De website en sociale media zijn up-

to-date. 

 

Evaluatie 10 maart: Het inspireermoment voor de studiedag is verplaats naar de 

eerstvolgende studiedag. Plan is om via Gynzy een training aan te bieden aan het 

team. De conceptversie van het beleidsplan is inmiddels af. Op 8 april vindt er een 

overleg plaats waarin de werkgroep verbeteringen doorgeeft aan Natasja zodat zij 

deze kan verwerken. Daarna zal het plan ook worden gepresenteerd en gedeeld 

worden met het team voor feedback. De website en sociale media zijn up-to-date. 

Helaas is er nog geen start gemaakt voor de Office ambassadeurs. In verband met 

het Rynell zijn verlating van de stichting moet hiervoor een oplossing worden gezocht. 

Er zal wanneer meer ICT tijd vrij komt (wat na de voorjaarsvakantie wordt gepland) 

contact worden opgenomen met Rynell hoe wij dit zelf kunnen start en vervolgens 

weer kunnen doorzetten. De laptopkarren worden aangevuld met materieel. Overleg 

is hierover geweest tussen Natasja en Fredy. Thea krijgt meer tijd voor ICT na de 

voorjaarsvakantie, er zal worden gestart met achterstallig onderhoudt. 

 

Evaluatie 10 mei: 

Op 11 mei is de ICT werkgroep samengekomen. We hebben gesproken over de Office 

ambassadeurs. Conclusie is dat we de Officeambassadeurs willen behouden maar we 

starten hier opnieuw mee volgend schooljaar. Volgend schooljaar voor November is 

hier een plan voor geschreven. De uitvoering start in augustus. Dit is nodig omdat 

door corona de waarborging en het doorgeven niet is gelukt. Schadeplan is door Thea 

gemaakt en goedgekeurd door de werkroep. Wordt vanaf 2022-2023 ingezet. Op 25 

mei is er een studiedag ivm een gynzy workshop. Op 9 juni is er een extra vergadering 

om knopen met het team door te hakken over licenties en kosten. Tot slot zal de ICT 

werkgroep een extra lid vragen voor aankomend schooljaar om de website+sociale 

media op te pakken. De taakverdeling is dan als volgt: een persoon organisatie + 

naleving jaarplan en doelen, een persoon socialmedia + website, een persoon 

onderbouw ICT, een persoon software en overige praktische zaken. Beleidsplan wordt 

dit schooljaar grotendeels afgerond. Op 9 juni wordt deze met het team gedeeld voor 

de feedback van het team om deze daarna af te ronden. Dan kan deze en het 

schadeplan volgend jaar worden gebruikt. 

 

Eindevaluatie juli: 

De laatste periode is de ICT werkgroep bezig geweest met het reviseren van de 

aanwezige software op school. Na een vergadering en gesprek over wat er is en wat 

er nog moet komen zijn er beslissingen genomen. Hiernaast is het beleidsplan in 

conceptversie met het team gedeeld. Bij het team ligt nu de taak om feedback te 

geven. Hiervoor staat de deadline voor het einde van de zomervakantie. Zo kan begin 

volgend schooljaar het beleidsplan worden aangepast en gestart. Volgend schooljaar 

start de school met de week van mediawijsheid conform het beleidsplan. Deze week 
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valt in November en de ICT werkgroep levert de documenten aan. In het nieuwe 

schooljaar wordt ook gestart met de contractjes voor de laptops van de kinderen. 
 

De onderstaande succescriteria zijn bereikt:  

 De Mariaschool is actief en up-to-date op de website van de school en 

Instagram. Hierbij denken de leerkrachten mee over content binnen het 

team. 

 De leerlingen uit groep 6,7 en 8 weten hoe ze een bestand op de juiste 

plaats op moeten slaan. 

 Er is minimaal één stuurgroep vergadering geweest waarbij de leerkrachten 

is uitgelegd hoe zij ICT-programma's kunnen inzetten. (Gynzy) 

 De leerkrachten van de Mariaschool maken op een correcte wijze meldingen 

bij ITS. 

 In de klassen is door een ICT-coördinator gekeken hoe het gaat met de ICT 

inzet. 

 Er is een ICT-leerlijn opgezet door de werkgroep en deze is gedeeld met het 

team. 

 

De onderstaande punten worden meegenomen naar schooljaar 2022-23:  

 Er zijn leerlingen in de groep 6, 7 en 8 die Office-Ambassadeur zijn en 

hiermee klasgenoten kunnen opleiden. Ook wordt vastgelegd wat een Office-

Ambassadeur inhoudt zodat dit kan worden vervolgd. 

 Er is minimaal één stuurgroep vergadering geweest waarbij de leerkrachten 

is uitgelegd hoe zij een aanwezig ICT-programma kunnen inzetten. 

 In het beleidsplan wordt de feedback verwerkt en opgestart. 

 De mediawijsheid week wordt dit schooljaar uitgevoerd door elke leerkracht 

en na uitvoering vindt een korte evaluatie plaats 

 ICT zaken worden opgepakt door het team 

 Er is een nieuw lid die de sociale media en de website op kan pakken. 
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Doelstelling 4: Sociaal emotionele vaardigheden 

Het versterken van de sociale vaardigheden van leerlingen, aanleren van 

verschillende oplossingsstrategieën om ruzies uit de weg te gaan of zelf op te 

lossen. Verder uitbouwen van de vaardigheden van leerkrachten zodat zij de 

leerlingen op dit gebied goed kunnen ondersteunen. 

 

De stuurgroep bestaat uit: Sabine & Daniëlle 

 

Achtergrond: 

Wij merken op school dat er de laatste jaren steeds meer “moeilijke” groepen zijn. 

De leerlingen vinden het lastig om op een juiste manier met elkaar om te gaan. Het 

kost de leerkrachten veel tijd en energie om ruzietjes uit te praten, de leerlingen 

goed te laten samenwerken. Dit gaat soms ten koste van de leertijd en zeker van de 

sfeer in de groep. 

Wij willen de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen stimuleren. Dit 

willen we meer schoolbreed in gaan zetten. Door middel van een training in te 

zetten die de leerlingen en de leerkrachten vanaf groep 3 gaat helpen om hier beter 

mee om te gaan.  

 

De leerkrachten moeten leren hoe ze de kinderen beter in hun sociale ontwikkeling 

kunnen coachen, hoe ze de kinderen verantwoordelijkheid laten nemen, ze als een 

groep kunnen laten samenwerken en ze de sfeer in de klas kunnen laten 

verbeteren. In het verleden hebben we het antipestprotocol opgesteld en ingezet, 

ook maken we gebruik van school- en klassenregels, daarnaast hebben we ieder 

jaar ”kom op voor jezelf” in groep 7 laten plaatsvinden. Dit blijkt echter niet 

afdoend te zijn. 

 

Dit willen we doen door een Orka training te laten plaatsvinden op school. Dit is een 

training die we hebben uitgeprobeerd in groep 6 en waar we positieve ervaringen 

mee hebben. We zijn van mening dat wanneer de kinderen en leerkrachten deze 

training al vanaf groep 3 krijgen, dit een groter effect zal hebben. We willen de 

training in gaan zetten voor groep 3 t/m 6. 

Er zal een workshop voor het hele team plaatsvinden en ook de ouders worden op 

de hoogte gebracht hoe en wat er ingezet gaat worden. 

 

De kracht van Orka is dat er veel aandacht naar de kennis, vaardigheden en 

houding van de leerkrachten gaat. De werkwijze is erop gericht dat de leerkrachten 

preventief kunnen handelen om een goede sfeer in de klas te krijgen en te 

behouden.  
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Activiteitenschema SOVA 

 

Activiteit  Door wie  Wanneer  
 

Opstellen jaarplan  Stuurgroep Voor 1 okt  V 

Cursus coördinatoren    

Pilaren aanpassen   V 

Posters en stoplichten uitdelen   V 

Ouders informeren over Orka   V 

Verwachtingen uitspreken team (sociogram, 

afspraken Orka) 

  V 

Leerkrachten mailen om het sociogram in te vullen  Voor 1 okt V 

Rino vragen voor de onderbouwgroepen   
 

V 

Cursus leerkrachten inplannen   
 

V 

Deel 1 groepsvorming, cursus geven   13-09 V 

Deel 2 superhelden en stoplicht  04-11 V 

Deel 3 coachen superhelden  07-12 V 

Deel 4 oefeningen groepsvorming en superhelden 1   10-01 V 

Deel 5 oefeningen groepsvorming en superhelden 2   23-03 
 

Deel 6 transfer   19-04 
 

Leerkrachten vragen het sociogram door te sturen (5 
t/m 8) 

 06-10 V 

BSO/TSO betrekken  06-10 V 

Rino vragen voor een offerte betreft de workshop 
BSO/TSO 

 06-10 V 

Contact Don Bosco Orka workshop uitvoering  02-02  

Groepsgeluk in groep 6  06-09 V 

Groepsgeluk in groep 5, 1e keer  15-09 V 

Groepsgeluk in groep 8, 1e keer   29-09 V 

Groepsgeluk in groep 4, 1e keer  27-10 V 

Groepsgeluk in groep 7, 1e keer  10-11 V 

Groepsgeluk in groep 3, 1e keer  24-11 V 

Groepsgeluk in groep ½ A, 1e keer  08-12 X 

Groepsgeluk in groep ½ C, 1e keer  19-01 V 

    

Rino komt bij de kleuters en groep 3 en 4  20-12 X 

Rino komt bij de kleuters en groep 3 en 4  17-02 V 

Rino komt bij de kleuters en groep 3 en 4  28-03 X 

    

Scol EDEXML inlezen en scol opzetten voor collega’s  06-10 V 

Scol invullen leerkrachten en kinderen van groep 6 

t/m 8 

 Voor 29-10 V 

 

Scol gegevens analyseren  Voor 07-03 V 

Inzichten en plan in de groepen vanuit de 

gegevens van Scol, sociogram en groepsgeluk 

 07-03 V 

Scol openzetten voor collega’s en leerkrachten 
mailen 

 13-04 V 

Scol invullen leerkrachten en kinderen van groep 6 

en 7 

 Voor 25-05 V 
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Scol gegevens analyseren    

    

Groepsgeluk in groep 6  doorlopend V 

Groepsgeluk in groep 5, 2e keer 
Eigen lkr heeft ook Groepsgeluk gegeven 

 02-02 X 

Groepsgeluk in groep 8, 2e keer   16-02 V 

Groepsgeluk in groep 4, 2e keer  09-03 V 

Groepsgeluk in groep 7, 2e keer  23-03 V 

Groepsgeluk in groep 3, 2e keer  06-04 V 

Groepsgeluk in groep ½ A, 2e keer  11-05 X 

Groepsgeluk in groep ½ C, 2e keer  11-05 X 

    

Leerkrachten mailen om het sociogram in te vullen   X 

Sociogram invullen 2e keer  April X 

    

Presenteren opbrengsten  24-06 

Volgend 

schooljaar 

X 

    

Kom op voor jezelf (groep 7) enquête naar ouders en 
leerkrachten die gewerkt hebben met ‘Kom op voor 

jezelf’ 

 09-02 V 

Mogelijk aanmelden ‘Kom op voor jezelf’ (groep 6)  Eind van het 
jaar 

V 

    

Laatste 10 minuten van de gymles 

samenwerkingsspellen + borging Orka 

 Hele jaar V 

 

De klas in met Orka (4, 5 en 6)  02-02 V 

De klas in met Orka kleuters en groep 3  13-04 X 

Rino komt bij groep 7  10-05 V 

Danielle komt kijken in groep 7 (Orka)   X 

    

Gegevens Kijk meenemen in de analyse  Volgend 

schooljaar 

 

Gegevens Scol toevoegen aan de analyse van het 

zorgoverzicht 

 Volgend 

schooljaar 

 

    

  

Succescriteria:  
 De coördinatoren hebben de cursus gevolgd 

 Orka wordt een keer in de week gegeven in de klassen 

 Het stoplicht wordt regelmatig besproken in alle klassen 

 Bij conflicten wordt er gesproken in de taal van Orka 

 De BSO en TSO spreken ook dezelfde taal 

 Het sociogram wordt 2 keer per jaar ingevuld 

 We analyseren de resultaten 
 Resultaten worden besproken met het team 

 We maken een plan op basis van de analyse 

 Groepsgeluk wordt in ieder geval in elke groep 2 keer gegeven 

 Orka wordt geborgd tijdens de gymlessen door samenwerkingsspellen aan te 

bieden 
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 Orka wordt geborgd in de groepen door een bezoek in de klas 

 We evalueren ‘Kom op voor jezelf’ door middel van een enquête 

 

Evaluatie 10 november: 

We hebben het jaarplan opgesteld en succescriteria geformuleerd. Daniëlle en 

Sabine hebben de cursus voor coördinatoren gevolgd. Ook hebben we voorzieningen 

getroffen, zodat de leerkrachten met Orka aan de slag kunnen. 

Tijdens de kennismakingsavond hebben we ouders geïnformeerd over Orka middels 

de instructiefilm van het platform. Deze hebben we ook gemaild naar de ouders. 

We hebben contact gehad met TSO Zo en Don Bosco over of ze met ons mee willen 

doen met Orka, zodat we de kinderen op dezelfde manier aanspreken. Rino heeft 

een offerte opgesteld. Don Bosco staat ervoor open, maar als het wat rustiger is 

qua corona. In februari nemen we weer contact op met ze. Zo heeft er nu geen 

behoefte aan vanwege de wisselende medewerkers. 

De leerkrachten hebben de eerste 2 cursussen van Orka gevolgd. Ook hebben ze 

Scol/leerling Scol/sociogram afgenomen/ingevuld. 

Sabine heeft Groepsgeluk gegeven in de groepen 4, 5, 6, 7 en 8. 

Daniëlle heeft MRT opgestart. In februari begint ze met een aantal kleuters. Het 

laatste moment van de gymlessen op maandag (gr 6,7,8) wordt afgesloten met 

samenwerkingsspellen. 
 

Evaluatie 10 januari: 

Inmiddels hebben de leerkrachten ook cursus 3 en 4 van Orka gevolgd en hebben 

we de checklist uitgedeeld waarin beknopt staat hoe je kunt reageren bij 

conflictsituaties.  

Daniëlle en Sabine zijn bezig met de analyse vanuit Scol en vergelijken deze met de 

laatst afgenomen Scol. Zodra deze af is, wordt hij gedeeld met het team. 

Ook zijn we bezig met de voorbereidingen om een enquête uit te zetten onder de 

ouders en de desbetreffende leerkrachten m.b.t. 'Kom op voor jezelf'.  

Sabine heeft Groepsgeluk gegeven aan groep 3. Sabine is naar de 

professionalisering dag ‘Leer- en gedragsproblemen’ van Groepsgeluk geweest. 

Danielle geeft MRT aan twee leerlingen. Ze neemt testen af bij een aantal kleuters. 

Zij krijgen vanaf februari MRT. 

Er is contact geweest met Rino, omdat zijn bezoek aan de groepen ½ t/m 4 niet 

door kon gaan vanwege de lockdown. Hij komt nu op donderdag 17/2 en maandag 

28/3. Deze dagen zijn gedeeld met het team. 

De groepen 3 en 4 nemen ook het sociogram af, zodat we een lijn hebben bij de 

groepen 3 t/m 8 (Er wordt zowel de Scol, als het sociogram afgenomen). Bij de 

kleuters gebruiken ze Kijk. 
 

Evaluatie 10 maart: 

We hebben cursus 5 gevolgd van de online training.  

Op 7 maart hebben we de analyse van Scol gedeeld met het team. Het valt nog op 

dat leerkrachten het verschillend invullen. Ook valt op dat er een verschil is tussen 

de leerling- en leerkrachten Scol. Voor de volgende Scol gaan we samen naar de 

vragen kijken en Scoll voor één leerling (duo's samen). Wij gaan aan de slag om 
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een plan te bedenken voor de uitval op de volgende categorieën: presenteren 

(samen met de werkgroep IPC), ervaringen delen, opkomen en ruzie. 

Danielle heeft groep 4 t/m 6 bezocht voor een Orka-les gegeven door de leerkracht. 

De andere klassen volgen nadat Rino daar op bezoek is geweest en de leerkrachten 

ook aan de slag zijn geweest met de superhelden. Rino zal dit jaar nog groep 7 

bezoeken. Ook zijn er voorstellen gedaan voor komend schooljaar. De 

kleutergroepen en 3 andere leerkrachten hebben aangeven graag een bezoek te 

ontvangen van Rino, dit gaan wij inplannen. 

We hebben een enquête gemaakt voor leerkrachten, ouders en kinderen van groep 

7 en 8 betreft de lessen ‘Kom op voor jezelf’. Wij willen hierdoor de ervaringen in 

kaart brengen van de desbetreffende partijen. Aan de hand van de uitkomsten 

zullen wij contact opnemen met de organisatie van ‘Kom op voor jezelf’.  

Inmiddels heeft op groep 1/2 A na iedereen 1 keer groepsgeluk gehad. Bij de 

kleuters is (met name groep 1) groepsgeluk niet haalbaar vanwege het herkennen 

van de eigen naam en van andere. Daarnaast is het herkennen van emoties nog 

moeilijk en is de spanningsboog laag. Voor groep 2 zou het wel kunnen.  
 

 

Evaluatie 10 mei: 

We hebben cursus 6 van Orka gevolgd. We hebben met de werkgroep de studiedag 

van 25 mei waarin we gaan kijken naar hoe Scol ingevuld moet worden, voorbereid. 

Daarvoor hebben we de handleiding van Scol aandachtig gelezen. 

Aangezien we als school uitvallen op het onderdeel 'presenteren’ hebben we een 

leerlijn 'presenteren’ opgesteld met de werkgroep. Deze is ook bekeken en 

aangevuld door de werkgroepen IPC en ICT. Volgend schooljaar nemen we deze 

mee naar het team. 

Rino is op klassenbezoek geweest in groep 7. 

We hebben aan het team gevraagd waar de behoefte ligt t.a.v. Rino (Orka) volgend 

schooljaar. Daar is uitgekomen dat we jaarlijks een opfrismoment (14/9) willen voor 

het hele team willen en dat de groepen 1/2a, 1/2b, 4, 5 en 7 klassenbezoeken 

krijgen van Rino op 30/9 en 8/11. 

Sabine heeft voor de tweede keer Groepsgeluk gegeven aan groep 3. 

 

We hebben de BSO en TSO benaderd of zij ook willen werken met Orka. Ze staan er 

positief tegenover, maar hadden toentertijd te veel wisselende werknemers. 

Komend jaar nemen wij opnieuw contact met ze op. 

 

Eindevaluatie juli: 

We hebben de uitkomsten van de enquête van de training voor groep 7 “Kom Op 

Voor Jezelf” (KOVJ) bekeken. Daarin kwam naar voren dat het zeer gewaardeerd 

wordt. KOVJ zorgt voor een veilige sfeer, de kinderen leren goed voor zichzelf 

opkomen en ze hebben meer zelfvertrouwen. Het team wil KOVJ graag behouden in 

het curriculum. De vraag die bleef liggen, was of we de cursus onder, gedeeltelijk 

onder of na schooltijd aan gaan bieden. Uit de enquête kwam daarover verdeeldheid 

naar voren. Het team heeft besloten om KOVJ onder schooltijd te houden.  
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Tenslotte kwam er uit de enquête naar voren dat er een vraag was over de nazorg. 

Er is afgesproken dat Sabine bij het afsluitende gesprek van KOVJ aanwezig zal zijn 

en ook wellicht bij het gesprek met de jeugdgezondheidsarts. Daaruit zal blijken 

welke punten er meegenomen worden in Groepsgeluk (nazorg), dat er mogelijk 

begeleiding zal komen in kleine groepjes of eventuele doorverwijzingen. Sabine zal 

waar nodig contact opnemen met SMW. 

Omdat wij graag willen doorgaan met KOVJ hebben wij ons aangemeld voor komend 

schooljaar.  

 

Wij hebben de leerkrachten en kinderen (groep 6 en 7) opdracht gegeven Scol in te 

vullen. Deze zijn afgesloten en doorgestuurd naar de inspectie. We hebben een 

begin gemaakt met de analyse van Scol. 

 

Wij hebben contact opgenomen met Rino vanwege de derde kleutergroep. Hij gaat 

het rooster aanpassen. We hebben doorgegeven met welke groepen we volgend 

jaar gaan werken en wie de nieuwe leerkrachten zijn, zodat iedereen op het 

platform van Orka kan. 

 

 

De onderstaande succescriteria zijn bereikt:  

 De coördinatoren hebben de cursus gevolgd 

 Orka wordt een keer in de week gegeven in de klassen 

 Het stoplicht wordt regelmatig besproken in alle klassen 

 Bij conflicten wordt er gesproken in de taal van Orka 

 Het sociogram wordt 2 keer per jaar ingevuld. Eén keer ingevuld. 

 We analyseren de resultaten 

 Resultaten worden besproken met het team 
 We maken een plan op basis van de analyse 

 Groepsgeluk wordt in ieder geval in elke groep 2 keer gegeven. Groep 5 1x 

door Sabine, maar ook door de groepsleerkracht 

 Orka wordt geborgd tijdens de gymlessen door samenwerkingsspellen aan te 

bieden 

 Orka wordt geborgd in de groepen door een bezoek in de klas 
 We evalueren ‘Kom op voor jezelf’ door middel van een enquête 

 

 

De onderstaande punten worden meegenomen naar schooljaar 2022-23: 

 Gegevens Kijk meenemen in de analyse (tweede afname) 

 Gegevens Scol (tweede afname) toevoegen aan de analyse van het 

zorgoverzicht 
 Presenteren opbrengsten Scol (tweede afname) 

 Leerlijn presenteren voorleggen aan het team 

 Handleiding scol aanpassen voor het team 

 Contact opnemen met de TSO 
 


