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   Schooljaarplan 2016-2017 (o.b.s. De Wierde) 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe moet het schooljaarplan worden geplaatst? 

Het schooljaarplan is één van de kerndocumenten van onze organisatie en ons kwaliteitszorg- en planningssysteem. Het plan hangt samen met een aantal andere 

documenten: 

 In het koersplan (november 2013) staan de ambities van L&E beschreven en de daarbij passende meerjarenstrategie. 

 In de notitie onderwijskundig beleid en de notitie ICT-beleid (mei 2015) worden de ambities en doelen t.a.v. deze gebieden beschreven. 

 In het schoolplan staat de uitwerking per school van de activiteiten de komende vier jaar. 

 In de datamuur van de school staan de resultaten op de methode-onafhankelijke toetsen (incl. Eindtoets), de analyse en de aanpak op schoolniveau. 

 In het groepsplan staan de resultaten op de methode-onafhankelijke- en methodetoetsen de onderwijsbehoeftes, de doelen, het aanbod en de aanpak voor de 

komende periode op groeps- en individueel niveau.  

 In het schooljaarplan vindt de vertaalslag plaats van bovenstaande documenten naar de activiteiten van onze school voor het schooljaar 2015-2016. Ze zijn tevens 

gebaseerd op de opbrengsten van het vorige schooljaar. 

 Alle documenten maken deel uit van ons kwaliteitszorgsysteem (zie handboek kwaliteitszorg). 

 

Hoe is het format samengesteld? 

 Er is gekozen voor één schooljaarplanformat op L&E-niveau.  

 Deel I; de kengetallen. 

 Deel II bevatten de ontwikkelpunten, uitgesplitst naar vijf domeinen.  

 Deel III betreft activiteiten, die niet verder uitgewerkt zijn. Het zijn activiteiten die vooral organisatorisch van aard zijn of op het gebied van de borging liggen. 

 

 

Datum vaststelling 

 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Handtekening Directeur 

 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

Naam school 

 

Schooljaarplan 2016 - 2017 
o.b.s. De Wierde, Adorp 
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   Schooljaarplan 2016-2017 (o.b.s. De Wierde) 

I KENGETALLEN en DOELEN 

 

1. Schoolgegevens 

School en brinnummer Obs De Wierde 

Schooladres Kleine straat 8 9774 PN Adorp 

Directeur / schoolleider Floor van de Werfhorst 

Telefoon en E-mail 050-3061261 obsdewierde@lauwerseneems.nl 

Website www.obsdewierde.nl 

 

2. Leerling-gegevens (laatste 3 jaar)       Verdeling leerlingen 1 oktober 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

                

 

Leerlingengewichten 

            1-10-2013     1-10-2014     1-10-2015 

                                 

 

 

 

http://www.obsdewierde.nl/


3 
 

 
   Schooljaarplan 2016-2017 (o.b.s. De Wierde) 

3. Doorstroomgegevens (laatste 3 jaar); kleutergroepverlenging en doublures 

Kleutergroepverlengers 

 

Schooljaar 2013 – 2014  Schooljaar 2014 – 2015  Schooljaar 2015 – 2016   

     
 

Doublures 2013 – 2014  Doublures 2014 – 2015   

       

 

   
 

In- en uitstroom leerlingen 

 
 

Inspectienorm: 
- Het percentage kleutergroepverlenging is te hoog 

wanneer het boven de twaalf procent ligt. 
 

(Van scholen mag worden verwacht dat zij argumenten 
hebben wanneer zij leerlingen in de leerjaren 1 en 2 een 
verlengde kleuterperiode geven.) 

 
 
 
 
 
 Inspectienorm: 

- Drie procent of minder  OF 
- meer dan drie procent, maar de school kan zich hierover 

onderbouwd vanuit specifiek beleid verantwoorden. 
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Leerlingen uitgestroomd naar het Voortgezet Onderwijs 

 
4.  CITO Eindtoetsgegevens 

 

jaar 
aantal 

leerlingen 
school 
groep 

onder  
grens 

standaard 
score 

2016 8 van 8  534.5 533.9 

2015 11 van 12  534,8 532,2 

2014 15 van 16   534,4 532,1 

2013 8 van 8 11 533,5 535,1 

2012 15 van 15 8 534,0 537,9 
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   Schooljaarplan 2016-2017 (o.b.s. De Wierde) 

5. Tussenresultaten en streefdoelen CITO-toetsen 
 
Doelen in percentages zie tabel hieronder, daarnaast: de groep heeft een vaardigheidsscore die op of boven het landelijk gemiddelde ligt. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cito Taal voor Kleuters LOVS-totaal – Hoofdvest. In 2013 / 2014 – 2015 / 2016 
 
2013 – 2014 / M-toets (gr. 1)    2014 – 2015 / M-toets (gr. 1)    2015 – 2016 / M-toets (gr. 1) 

        
 
 
 
 
 
 
 
 

Toets  Doelen I - II  Doelen I t/m III 

Taal voor Kleuters 
 

 50 %  75% 

Rekenen voor Kleuters 
 

 50%  75% 

DMT Gr. 3: 
Gr. 4 – 8: 

55% 
60% 

Gr. 3: 
Gr. 4 – 8: 

80% 
85% 
 

Begrijpend Lezen  50%  75% 
 

Woordenschat (ev. als 
diagnostische toets) 

 40%  60% 

Spelling  50%  75% 
 

Rekenen en Wiskunde  50%  75% 
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2013 – 2014 / M-toets (gr. 2)    2014 – 2015 / M-toets (gr. 2)    2015 – 2016 / M-toets (gr. 2) 

       
 
Cito Rekenen voor Kleuters LOVS-totaal – Hoofdvest. In 2013 / 2014 – 2015 / 2016 
 
2013 – 2014 / M-toets (gr. 1)    2014 – 2015 / M-toets (gr. 1)    2015 – 2016 / M-toets (gr. 1) 

       
 
2013 – 2014 / M-toets (gr. 2)    2014 – 2015 / M-toets (gr. 2)    2015 – 2016 / M-toets (gr. 2) 
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4 5 6 7

Schooljaar L/I Niv. I/II   III/IV/V n= Gem. L/I Niv. I/II   III/IV/V n= Gem. L/I Niv.  I/II   III/IV/V n= Gem. L/I Niv.  I/II   III/IV/V Gem. L/I Niv.  I/II   III/IV/V n= L/I Niv. I/II   III/IV/V n=

2012 / 2013 II L:23 I 29/43 7 65,9 L:54 I 43/14 7 85,0 L:70 I 45/18 11 91,8 L:82 I 58/8 94,6 L:88 I 42/16 19 L:96 IV 0/38 8

Gewicht: 12% I:21 4,7 29/0/0 7 I:48 4,4 14/29/0 7 I:66 4,5 27/9/0 11 4,3 17/8/8 4,1 21/11/11 20 1,8 25/13/25 8

III L:36 I 57/29 7 74,1 L:62 I 43/29 7 82,5 L:76 I 18/45 11 88,3 L:86 II 42/25 95,0 L:93 II 32/26 19

I:33 4,5 14/0/0 7 I:56 4,2 0/29/0 7 I:71 4,2 9/18/9 11 3,6 0/8/25 3,5 11/5/26 20

2013 / 2014 II L:23 I 13/25 8 73,4 L:54 I 57/14 7 80,7 L:70 I 57/0 7 89,3 L:82 I 30/30 94,2 L:88 II 46/8 13 L:96 III 50/6 16

Gewicht: 9% I:21 4,1 25/25/13 7 I:48 4,7 29/0/0 7 I:66 4,3 14/14/14 7 4,2 20/10/10 4,1 23/8/15 13 3,2 25/6/13 16

III L:36 I 57/0 7 78,4 L:62 I 43/29 7 85,8 L:76 I 50/17 6 93,9 L:86 I 33/33 96,6 L:93 II 17/33 12

I:33 4,3 14/14/14 7 I:56 4,3 29/0/0 7 I:71 4,4 0/33/0 7 4,2 11/11/11 3,9 17/25/8 13

2014 / 2015 II L:23 I 36/27 11 72,5 L:54 I 67/17 6 81,4 L:70 I 43/14 7 92,3 L:82 I 50/17 91,4 L:88 II 33/22 9 L:96 I 25/33 12

Gewicht: 11% I:21 4,4 36/0/0 12 I:48 4,7 0/17/0 7 I:66 4,3 14/29/0 7 4,4 17/17/0 3,8 11/11/22 9 4,1 8/17/17 12

III L:36 I 45/27 11 79,8 L:62 I 50/17 6 92,6 L:76 I 43/29 7 97,3 L:86 I 33/33 97,0 L:93 II 22/11 9

I:33 4,3 18/9/0 12 I:56 4,4 17/17/0 7 I:71 4,7 29/0/0 7 4,3 0/17/17 4,0 44/11/11 9

2015 / 2016 II L:23 I 40/20 10 74,5 L:54 I 64/18 11 89,3 L:70 I 67/17 6 96,9 L:82 I 71/0 104,6 L:88 I 60/20 5 L:96 I 50/0 8

Gewicht: 10% I:21 4,1 10/20/10 10 I:48 4,7 9/9/0 11 I:66 4,7 17/0/0 6 4,6 29/0/0 4,5 0/20/0 5 4,2 38/13/0 8

III L:36 I 40/20 10 54,0 L:62 V 0/0 1 96,0 L:76 I 50/50 6 101,0 L:86 I 71/0 107,4 L:93 I 40/40 5

I:33 4,1 20/0/20 10 I:56 1,7 0/100/0 11 I:71 4,9 0/0/0 6 4,5 14/14/0 4,4 0/20/0 57

7

44,0 7

29,7 7 104,5

50,0 6

6

35,4 6 100,7

6

10

10

49,1 9

28,9 10 96,3

55,9 12

12

41,1 12 90,6

12

3 8

Gem. n= Gem.

4 5 6 7

Schooljaar L/I Niv. I/II   III/IV/V n= Gem. L/I Niv. I/II   III/IV/V n= Gem. L/I Niv.  I/II   III/IV/V n= Gem. L/I Niv.  I/II   III/IV/V Gem. L/I Niv.  I/II   III/IV/V n= L/I Niv. I/II   III/IV/V n=

2012 / 2013 II 10,7 L:13 IV 14/14 7 28,0 L:25 II 18/45 11 34,3 L:32 II 45/0 39,7 L:44 V 11/11 19 L:55 I 33/17 6

Gewicht: 12% 2,4 43/14/14 7 I:25 3,8 9/9/18 11 I:32 3,8 9/18/27 I:45 1,7 11/37/32 20 I:55 4,2 17/0/33 8

III -L:2 I 71/14 7 22,9 L:18 I 29/43 7 40,2* 13*/13

4,5 14/0/0 7 4,1 0/0/29 7 20

2013 / 2014 II 24,6 L:13 I 57/14 7 29,0 L:25 II 29/29 7 38,0 L:32 I 30/40 42,7 L:44 IV 25/8 12 L:55 IV 19/0 16

Gewicht: 9% 4,5 14/14/0 7 I:25 4,0 0/29/14 7 I:32 4,2 10/10/10 I:45 2,6 17/33/17 13 I:55 2,2 38/13/31 16

III -L:2 I 71/14 7 33,1 L:18 I 71/14 7

4,6 0/14/0 7 4,6 14/0/0 7

2014 / 2015 II 28,2 L:13 I 33/67 6 30,9 L:25 I 29/29 7 30,5 L:32 IV 17/33 45,1 L:44 III 25/25 8 L:55 IV 27/9 1*/12

Gewicht: 11% 4,6 0/0/0 7 I:25 4,1 14/29/0 7 I:32 2,6 17/0/33 I:45 3,3 13/25/13 9 I:55 2,4 18/18/27 12

III L:117 I 55/27 11 41,5 L:18 I 67/17 6

4,3 18/0/0 12 5,0 17/0/0 7

2015 / 2016 II 155,9 L:133 I 27/73 11 39,5 L:25 I 67/33 6 40,1 L:32 I 29/29 42,4* L:44 IV 25/25 1*/5 L:55 II 0/50 8

Gewicht: 10% 4,4 0/0/0 11 I:25 4,6 0/0/0 6 I:32 4,3 29/14/0 I:45 2,5 25/0/25 5 I:55 4,0 38/13/0 8

III L:117 I 44/33 9 163,0 L:138 I 55/27 11

4,2 0/22/0 10 4,4 18/0/0 11

134,1

7 59,6

7

6

140,5

6 52,9*

15,0

10 52,1

10

12

14,1

Gem. n= Gem.

11 63,0

3 8

CITO Drie-Minuten-Toets LOVS-Kaart 1+2+3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CITO Begrijpend lezen LOVS 
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   Schooljaarplan 2016-2017 (o.b.s. De Wierde) 

4 5 6 7

Schooljaar L/I Niv. I/II   III/IV/V n= Gem. L/I Niv. I/II   III/IV/V n= Gem. L/I Niv.  I/II   III/IV/V n= Gem. L/I Niv.  I/II   III/IV/V Gem. L/I Niv.  I/II   III/IV/V n= L/I Niv. I/II   III/IV/V n=

2012 / 2013 II L:108 II 29/29 7 123,9 L:120 I 29/43 7 129,5 L:127 I 27/9 11 135,0 L:134 II 18/45 136,8 L:139 V 21/11 19 L:143 II 0/50 6

Gewicht: 12% 4,0 14/14/14 7 4,3 14/0/14 7 4,2 18/36/9 11 4,0 18/9/9 1,2 11/5/53 20 3,9 50/0/0 8

III L:114 I 43/29 7 127,9 L:122 I 43/43 7 130,5 L:130 III 27/9 11 140,3 L:137 I 27/45 140,9 L:140 II 32/11 19

4,2 29/0/0 7 4,5 0/0/14 7 3,0 9/27/27 11 4,2 18/0/9 3,5 11/11/37 20

2013 / 2014 II L:108 I 25/50 8 122,7 L:120 I 43/29 7 132,6 L:127 I 43/29 7 137,3 L:134 I 30/20 141,0 L:139 I 33/17 12 L:143 V 19/19 16

Gewicht: 9% 4,2 25/0/0 7 4,1 14/0/14 7 4,5 14/14/0 7 4,3 10/40/0 4,1 25/17/8 13 1,3 19/0/44 16

III L:114 I 43/29 7 123,4 L:122 I 29/14 7 136,8 L:130 I 33/17 6 140,0 L:137 I 33/22 141,8 L:140 II 33/25 12

4,3 29/0/0 7 4,0 29/14/14 7 4,6 33/0/17 7 4,2 11/22/11 4,0 8/17/17 13

2014 / 2015 II L:145 I 36/45 11 122,8 L:120 I 17/17 6 130,7 L:127 I 33/17 6 139,0 L:134 I 50/17 138,3 L:139 IV 13/13 8 L:143 II 8/33 12

Gewicht: 11% 4,4 18/0/0 12 4,1 33/17/17 7 4,3 17/33/0 7 4,6 0/0/33 2,4 13/25/38 9 3,7 42/0/17 12

III L:198 I 55/36 11 129,8 L:122 I 50/0 6 136,1 L:130 I 43/43 7 142,3 L:137 I 50/17 144,4 L:140 I 25/25 8

4,5 9/0/0 12 4,8 33/17/0 7 4,5 14/0/0 7 4,4 0/17/17 4,3 13/25/13 9

2015 / 2016 II L:145 I 60/20 10 276,5 L:237 I 64/9 11 131,7 L:127 I 50/0 6 136,9 L:134 I 29/14 138,8 L:139 III 20/0 5 L:143 III 25/13 8

Gewicht: 10% 4,4 10/0/10 10 4,4 9/18/0 11 4,4 0/33/17 6 4,3 43/0/14 2,9 60/0/20 5 2,8 0/50/13 8

III L:198 I 40/40 10 306,6 L:263 I 73/27 11 132,5 L:130 I 33/17 6 143,3 L:137 I 50/17 148,5 L:140 I 75/0 4

4,5 20/0/0 10 4,5 0/0/0 11 4,1 0/17/33 6 4,6 17/17/0 4,9 25/0/0 5

251,6 6

7

191,0 7 142,9

7

6

6

247,8 6

192,5 6 144,2

119,1 9

10

111,6 10 140,9

10

12

12

117,9 11

Gem. n= Gem.

109,9 11 144,5

3 8

4 5 6 7

Schooljaar L/I Niv. I/II   III/IV/V n= Gem. L/I Niv. I/II   III/IV/V n= Gem. L/I Niv.  I/II   III/IV/V n= Gem. L/I Niv.  I/II   III/IV/V Gem. L/I Niv.  I/II   III/IV/V n= L/I Niv. I/II   III/IV/V n=

2012 / 2013 II 10,7 L:13 IV 14/14 7 28,0 L:25 II 18/45 11 34,3 L:32 II 45/0 39,7 L:44 V 11/11 19 L:55 I 33/17 6

Gewicht: 12% 2,4 43/14/14 7 I:25 3,8 9/9/18 11 I:32 3,8 9/18/27 I:45 1,7 11/37/32 20 I:55 4,2 17/0/33 8

III -L:2 I 71/14 7 22,9 L:18 I 29/43 7 40,2* 13*/13

4,5 14/0/0 7 4,1 0/0/29 7 20

2013 / 2014 II 24,6 L:13 I 57/14 7 29,0 L:25 II 29/29 7 38,0 L:32 I 30/40 42,7 L:44 IV 25/8 12 L:55 IV 19/0 16

Gewicht: 9% 4,5 14/14/0 7 I:25 4,0 0/29/14 7 I:32 4,2 10/10/10 I:45 2,6 17/33/17 13 I:55 2,2 38/13/31 16

III -L:2 I 71/14 7 33,1 L:18 I 71/14 7

4,6 0/14/0 7 4,6 14/0/0 7

2014 / 2015 II 28,2 L:13 I 33/67 6 30,9 L:25 I 29/29 7 30,5 L:32 IV 17/33 45,1 L:44 III 25/25 8 L:55 IV 27/9 1*/12

Gewicht: 11% 4,6 0/0/0 7 I:25 4,1 14/29/0 7 I:32 2,6 17/0/33 I:45 3,3 13/25/13 9 I:55 2,4 18/18/27 12

III L:117 I 55/27 11 41,5 L:18 I 67/17 6

4,3 18/0/0 12 5,0 17/0/0 7

2015 / 2016 II 155,9 L:133 I 27/73 11 39,5 L:25 I 67/33 6 40,1 L:32 I 29/29 42,4* L:44 IV 25/25 1*/5 L:55 II 0/50 8

Gewicht: 10% 4,4 0/0/0 11 I:25 4,6 0/0/0 6 I:32 4,3 29/14/0 I:45 2,5 25/0/25 5 I:55 4,0 38/13/0 8

III L:117 I 44/33 9 163,0 L:138 I 55/27 11

4,2 0/22/0 10 4,4 18/0/0 11

134,1

7 59,6

7

6

140,5

6 52,9*

15,0

10 52,1

10

12

14,1

Gem. n= Gem.

11 63,0

3 8

CITO Spelling LOVS-Totaal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CITO Rekenen – Wiskunde LOVS- Totaal   

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II  
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II Ontwikkelpunten   

 Gebaseerd op de opbrengsten, tevredenheidsonderzoeken, methodeonderzoek, ontwikkeling van het onderwijs en de maatschappij enz. passend  

 binnen de koers, zoals beschreven in de notitie onderwijskundig beleid en de notitie ICT. 

 

 DOMEIN 1: Zorg voor Kwaliteit (Kwaliteitszorg – Toetsing – Opbrengsten) 

ONTWIKKELPUNT DOEL, RESULTAAT1 STAPPEN, ACTIES2 COORDINATIE3 DATUM REALISATIE4 BEGROTING5 BEWAKING, 

BORGING6 

EINDEVAL

UATIE7 

 

Ontwikkelen en 

invoeren systeem 

voor 

kwaliteits.zorg 

(L&E doel, zie 

bijlage) 

Goed systeem voor 

kwaliteitszorg op alle 

scholen. 

-Kaders voor kw.zorg en 

kwaliteit 

-Module leiderschap en 

kwaliteit. 

-Interne audit systeem 

- Monitorsysteem voor dir. 

en dir-bestuurder 

Werkgroep 

onderwijs en 

kwaliteit 

Zie tijdspad project 

Kwaliteitszorg 

X A. Fickweiler 1-7-2017 

-  Evaluatie directeur bestuurder.  

Stabilisatie van de 

eindopbrengsten 

 

Vooral: 

a. Verbetering 

resultaten 

taalverzorging 

vooral: 

werkwoord-

spelling, 

interpunctie, 

grammatica 

b. meten en 

meetkunde 

Cito Eindtoets ruim 

voldoende 

vanuit het LOVS doelen 

stellen m.b.t. het groeps-

gemiddelde van de E-

toetsen, (elk leerjaar) 

Deze doelen zijn voor-

spellend voor het niveau 

van Cito Eindtoets. Zo 

nodig actie ondernemen: 

ondersteuning door IB-er. 

- Taalverzorging: extra 

tijd en instructie voor de 

genoemde onderdelen 

en dezelfde 

terminologie hanteren 

als Cito. 

- Meten en meetkunde: 

schoolbreed extra 

aandacht tijdens Exo-

Schoolleider / IB-

er. 

Jaarlijks juni /juli €100 Doelen en 

behaalde 

gemiddelde 

score 

vastleggen in 

een 

groeidocume

nt. 

1-7-2017 

 

                                                      
1 Welk resultaat willen we concreet bereikt hebben, gelet op de huidige situatie (aanleiding) afgezet tegen de door ons gewenste situatie? 
2 2 Welke essentiële stappen gaan we in de loop van dit schooljaar zetten om ons doel te bereiken? 
3 Wie is voor dit ontwikkelpunt het eerste aanspreekpunt? 

4 Tevens datum waarop het doel is bereikt, finale besluitvorming kan plaatsvinden en een succes kan worden gevierd. 
5 Wat is het begrote investeringsbedrag (scholing, materialen, middelen, begeleiding) 
6 Waar zijn de resultaten vastgelegd (vindplaats)  en welke acties zijn nodig om de nieuw verworven kwaliteit minimaal vast te houden? 
7 7 Stand van zaken einde schooljaar 13-14 (hier kan ook worden verwezen naar het Schooljaarverslag). 



10 
 

 
   Schooljaarplan 2016-2017 (o.b.s. De Wierde) 

va-Math, m.n. in reken-

ontdekhoeken.  

- Zie ook: ‘Analyse 

eindtoets 2016’.  

Evaluatie:  

Naar aanleiding van datamuur juni 2017:  

- Interpunctie: weer op hoog niveau, zoals voor 2015-2016.  

- Grammatica: sterk vooruitgegaan, ten opzichte van de afgelopen drie jaren.  

- Werkwoordspelling: bloon, eigen spellingsmoeilijkheden verzamelen en extra oefenen > iets vooruit gegaan ten opzichte van vorig jaar. Blijft punt van aandacht.  

- Taalverzorging: sterk vooruitgegaan ten opzichte van de afgelopen drie jaren.  

- Meten en meetkunde: redelijk sterk vooruitgegaan, hoger dan de afgelopen drie jaren.  

-  

 

ONTWIKKELPUNT 

 

DOEL, RESULTAAT8 

 

STAPPEN, ACTIES9 

 

COORDINATIE10 

 

DATUM REALISATIE11 

 

BEGROTING12 

 

BEWAKING, 

BORGING13 

 

EINDEVAL

UATIE14 

Kwaliteitsdocu-

menten voor 

borging en 

ontwikkeling voor 

de vakgebieden:  

- Begrijpend 

lezen 

- Spelling 

- Rekenen 

en 

Wiskunde 

Voor de genoemde 

vakgebieden: 

 

De aanpak per leerjaar is 

beschreven in zgn. 

‘kwaliteitsdocumenten voor 

borging en ontwikkeling’. De 

aanpak in de 

opeenvolgende leerjaren is 

gebaseerd op een 

doorgaande leerlijn en 

overeenkomst in de aanpak.  

 

Per vakgebied en per 

groep vastleggen: 

- doelen 

- aanbod 

- tijd 

- Extra tijd voor zwakke lln. 

-Organisatie 

- Differentiatie, omgaan 

met verschillen 

- Effectieve instructie 

- Monitoren 

- Vroegtijdig signaleren en 

reageren 

- deskundigheids-

bevordering.  

Schoolleider -Begrijpend lezen:  

concept in juni 2016 

klaar. Vaststellen in 

team september 

2016 

-Spelling: op basis 

van Taalzee en Taal 

actief, januari 2017 

-Rekenen en 

Wiskunde op basis 

van Exova –Math: 

september 2017 

X Document 

op de 

schoolserver. 

Evaluatie en 

bijstellen 

(PDCA 

cirkel) 1 jaar 

na 

vaststelling.  

1-07-

2017 

Evaluatie juni 2017: 

- Kwaliteitsdocument begrijpend lezen, peuterontwikkelingsgroep en rekenen vastgesteld.  

- Spelling en technisch lezen gepland voor 2017-2018. 

                                                      
8 Welk resultaat willen we concreet bereikt hebben, gelet op de huidige situatie (aanleiding) afgezet tegen de door ons gewenste situatie? 
9 9 Welke essentiële stappen gaan we in de loop van dit schooljaar zetten om ons doel te bereiken? 
10 Wie is voor dit ontwikkelpunt het eerste aanspreekpunt? 

11 Tevens datum waarop het doel is bereikt, finale besluitvorming kan plaatsvinden en een succes kan worden gevierd. 
12 Wat is het begrote investeringsbedrag (scholing, materialen, middelen, begeleiding) 
13 Waar zijn de resultaten vastgelegd (vindplaats)  en welke acties zijn nodig om de nieuw verworven kwaliteit minimaal vast te houden? 
14 14 Stand van zaken einde schooljaar 13-14 (hier kan ook worden verwezen naar het Schooljaarverslag). 
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   Schooljaarplan 2016-2017 (o.b.s. De Wierde) 

 

Oriëntatie op 

ander kleuter-

volgsysteem in 

overleg met 

kinderopvang 

van IKC De 

Wierde. 

 

De leerkrachten van groep 1 

en 2 gebruiken en de 

leidsters van de 

peuterontwikkelingsgroep 

gebruiken een 

samenhangend systeem 

voor het volgen van de 

ontwikkeling van kleuters. 

-Advies inwinnen van de 

kenniskring kleuters en 

andere deskundigen 

-Bezoeken van 

voorlichtings-

bijeenkomsten 

-Ervaringen van collega’s 

vragen 

- vergelijken 

peutervolgsystemen en 

kleutervolgsystemen. 

Kleuterleerkrac

ht en leiding 

gevende 

kinderopvang.  

juni 2017 X  juni 2017 

Evaluatie: 

- Kwaliteitsdocument didactisch aanbod peuter-kleutergroep vastgesteld, waarbij de observatie- en registratiesystemen aan elkaar gekoppeld zijn 

voor een doorlopende lijn.  

- In september 2017 zijn er twee studiemiddagen ‘pedagogische cirkel’ voor het schoolteam en de kinderopvang om de pedagogische lijn met de 

daarbij behorende visie te bespreken.  

 

 

DOMEIN 2: Onderwijs & Leren (Leerstofaanbod, Tijd, Onderwijsleerproces, Schoolklimaat, VVE) 

 

ONTWIKKELPUNT DOEL, RESULTAAT STAPPEN, ACTIES COORDINATIE DATUM REALISATIE BEGROTING BEWAKING, 

BORGING 

EINDEVALUATIE 

 

21st Century skills, 

waaronder ICT-

vaardigheden, als 

basis van het 

leerstofaanbod.  

 

 

 

Lange termijn:  

De vaardigheden van de 

21ste eeuw geïntegreerd 

binnen leerstofaanbod 

zijn  geïmplementeerd en 

vastgelegd (grotendeels 

in Exova).  

De leerlingen beheersen 

de vaardigheden van de 

21ste eeuw. (zie ook 

onderwijskundig 

beleidsplan L&E) 

Studiemiddag met het 

schoolteam rond het 

thema ‘vaardigheden 

van de 21ste eeuw. 

Opnemen van de 

vaardigheden 

geïntegreerd in het 

onderwijsaanbod.  

schoolleider Implementatie 

schooljaar 

2016-2017 en 

schooljaar 

2017-2018. 

Tussenevaluatie

: 

juni 2017, 

januari 2018 

Grote 

investering in 

I-pads,  

laptops en 

accespoints 

juni / juli 2016 

Maart 2018 

Vastleggen 

als 

borgingsdo

cument. 

Juni 2017 

tussen 

evaluatie ( 

juni 2018 

eindevaluatie) 

Evaluatie:  

Veel van deze vaardigheden zitten in het dagelijks aanbod en handelen van leerkrachten en zijn daardoor lastig te evalueren. Het is wel zo dat de 

vaardigheden de aandacht hebben en terugkomen op de agenda van het teamoverleg. Dit zal in 2017-2018 nog meer worden uitgediept.  

Creatief denken: onderzoeksvragen als ‘hoe zou je dit kunnen oplossen? Welke ideeën heb jij daarover?’ etc zijn de vragen, die kinderen stimuleren 

om hun eigen gedachten vorm te geven, te verwoorden en om te zetten in ideeën / uitvoering.  
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   Schooljaarplan 2016-2017 (o.b.s. De Wierde) 

Probleem oplossen: zie creatief denken.   

Computational thinking (zie onder voor beschrijving): deze vaardigheid hebben we nog niet geformuleerd in doelen voor het basisonderwijs. Eerst 

zal mediawijsheid goed ontwikkeld moeten worden.  

Informatie vaardigheden: mini informatie, verwerking  van wereld oriënterende thema’s, bijvoorbeeld door het maken van een muurkrant, 

spreekbeurten, werkstukken; dit zit allemaal in ons onderwijsaanbod en zorgt voor het ontwikkelen van handige manieren van omgaan met 

informatie. De strategieën voor informatieverwerking komen aan bod bij Nieuwsbegrip (methode voor begrijpend lezen). Ook werken we met de 

methode Blits, die kinderen ondersteund in informatieverwerking (aflezen van grafieken, tabellen, logisch denken). 

ICT basisvaardigheden: iPads, laptops, desktops; kinderen begeleiden in het gebruik van de devices voor onderwijsdoeleinden. Dit jaar hebben we 

met elkaar de tijd genomen om te kijken wat kinderen kunnen en hoe we hier het beste op aan kunnen sluiten. Hieruit zijn een aantal afspraken 

gekomen gericht op het gebruik van een device. Ervaringsleer is hierbij voor zowel kinderen als het team een belangrijke bron voor verdere 

stappen.  

Mediawijsheid: oriëntatie op een methode, www.mediawijsheid.nl als naslagwerk voor het aanbod van lessen rond dit thema. 2017-2018 meer 

uitdiepen.   

Communiceren: nadruk op omgang met elkaar, hoe laat je weten dat je iets wilt, hoe maak je jezelf duidelijk. Dit is een grondhouding bij 

leerkrachten en zit verweven door het onderwijs en de omgang met kinderen.  

Samenwerken: er zijn meer coöperatieve structuren ingezet. Hiervoor is het leerplein met elkaar ingericht en dit gebeurt ook in de klas. Bij 

coöperatieve structuren is sprake van gelijke deelname, individuele aanspreekbaarheid, positieve wederzijdse afhankelijkheid, simultane interactie. 

Het is dus anders dan een klasgenoot helpen. Er zijn verschillende coöperatieve werkvormen uitgeprobeerd en het samenwerken wordt op deze 

manier in alle vakken gestimuleerd.  

Sociale en culturele vaardigheden: cultuur heeft dit jaar een belangrijke plaats in het onderwijs gehad met het sleutelbewaardersproject, de 

expositie in het wetsinger kerkje en het schrijven van het schoollied. De sociale vaardigheden zijn in de ‘gouden weken’ uitgebreid behandeld door 

met elkaar klassenafspraken op te stellen. ‘Leefstijl’ als naslagwerk en ‘Het Houten Huis’ als tussendoortjes (filosofie, sociale omgang, yoga, 

debatteren) dragen bij aan structurele aandacht voor sociale en culturele vaardigheden. Deze manier van werken wordt gecontinueerd.  

Zelfregulering: met de beertjes van Meichenbaum krijgen de kinderen een stappenplan aangeboden ten aanzien van taakaanpak (Wat moet ik 

doen? Hoe moet ik het doen? Ik doe mijn opdracht volgens plan. Ik controleer wat ik heb gedaan. Wat ging er goed?). Bij rekenen wordt gewerkt 

met het drieslagmodel: wat is de vraag, welke strategie gebruik ik (uitvoeren), reflectie. Van belang is de aandacht voor de taakaanpak en niet de 

uitkomst. Hierop wordt blijvend de focus gelegd.   

Kritisch denken: om kinderen hierin te trainen zitten de volgende onderdelen in het standaard handelen van de leerkracht > vragen stellen, kinderen 

ideeën laten verwoorden en uitleggen.  

 

http://www.mediawijsheid.nl/
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Computational thinking richt zich op de vaardigheden die essentieel zijn om problemen op te lossen waarbij veel informatie, variabelen en 

rekenkracht nodig zijn. Het is daarbij belangrijk om te begrijpen hoe informatie tot stand komt zodat je computersystemen kan benutten voor 

probleemoplossen, voor het denken in stappen en daarmee in voorwaardelijkheden voor volgorde van de benodigde gegevens. 

Computertechnologie gebruiken bij het zoeken naar oplossingen betekent inzicht krijgen in algoritmes (een reeks instructies om vanaf een 

beginpunt een bepaald doel te bereiken) en procedures (een verzameling activiteiten die in een bepaalde volgorde moet worden uitgevoerd). 

 

Implementatie 

gepersonaliseerd 

leren  

- Rekenen / 

Wiskunde op basis 

van 

gepersonaliseerd 

leren met Exova – 

Math 

- Eerste stappen 

naar taal / lezen / 

begrijpend lezen / 

spelling op basis 

van 

gepersonaliseerd 

leren 

- Start met Exova- 

Math sept. 2016, 

training en 

coaching van 

leerkrachten. 

Ontwikkeling visie 

op 

gepersonaliseerd 

leren in het 

algemeen. 

- Kansen gebruiken 

tot 

gepersonaliseerd 

leren voor 

aanvankelijk lezen, 

technisch lezen, 

taal en spelling.2 

- Wekelijkse 

teambijeenkomste

n om praktische 

problemen te 

bespreken en te 

Schoolleider, 

trainers 

Exova. 

Gedurende het 

hele schooljaar. 

Is al begroot, 

begeleiding 

exova vanuit L 

en E 

begroting.  

Naar 

aanleiding 

van de 

ervaringen 

in 

schooljaar 

2017-2018 

kwaliteitsdo

cumenten 

voor 

borging en 

ontwikkelin

g opstellen. 

Juni 2017 
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leren van elkaar. 

 

  

Dit jaar is met het invoeringstraject van exova gewerkt. Gedurende het schooljaar werden we als team kritischer op dit implementatietraject 

geboden vanuit exova. Een scholing is verzorgd door schoolleider en we zijn met elkaar op zoek gegaan naar andere wegen. Dit heeft ervoor 

gezorgd, dat we een duidelijke visie hebben ontwikkeld met elkaar en dit schooljaar 2017-2018 voortzetten. Na twee jaar ligt er een goed 

gefundeerde aanpak. Dit zien we al terug in de resultaten van juni 2017 en was ook grotendeels (met uitzondering van twee groepen) te zien in de 

resultaten van januari 2017. Er is gekozen voor  de aanschaf van de materialen van Met Sprongen Vooruit. Enerzijds bieden de rekenspellen 

mogelijkheden voor de ontdekhoek rekenen, anderzijds bieden de materialen ondersteuning voor instructie. Hier wordt mee gestart in september 

2017. Dit wordt ingezet naast de huidige manier van werken. Wat een belangrijk onderwerp blijft, is de feedback die kinderen krijgen op hun 

strategieen. Kinderen kunnen het eigen werk nakijken, maar weten dan alleen wat goed en fout is. De feedback op het uitvoeren van strategieën is 

opgenomen in de weektaak en wordt opgenomen in kindgesprekken. 

Er moest een goede fundering gelegd worden en er was minder ruimte voor het omvormen van andere vakken. Dit komt in 2017-2018. Wanneer het 

eenmaal goed is gebeurd, is dit traject makkelijker te herhalen bij anderen vakken.  

ONTWIKKELPUNT DOEL, RESULTAAT STAPPEN, ACTIES COORDINATIE DATUM REALISATIE BEGROTING BEWAKING, 

BORGING 

EINDEVALUATIE 

Rapportage De rapportage naar 

ouders sluit aan bij de 

visie van school m.b.t. 

gepersonaliseerd leren, 

eigenaarschap en 

ouderbetrokkenheid. 

Voor rekenen wordt er 

een nieuwe rapportage 

ontwikkeld. 

In de 

teamvergadering: 

Vanuit de visie van de 

school (o.a. 

gepersonaliseerd 

leren) worden de 

uitgangspunten voor 

een nieuwe manier 

van rapporteren 

bepaald. 

Voorbeelden van 

andere scholen 

worden verzameld.  

De opzet wordt in het 

team besproken en 

aangepast / 

bijgewerkt. 

Deze opzet wordt 

besproken in de MR.  

De definitieve manier 

van rapporteren voor 

rekenen wordt 

vastgelegd. 

Schoolleider Uitgangspunten

: september /  

oktober 2016 

Voorbeelden + 

instellen 

werkgroep: 

oktober 2016 

Januari : 

voorstel van de 

werkgroep 

wordt 

besproken. 

April: Besluit. 

Eerste 

rapportage 

nieuwe vorm: 

juli 2017. 

 

 

Uitgangspunt

en: november 

2016 

 instellen 

werkgroep: 

november 

2016 

Keuze: januari 

/ februari  

2017 

Eerste 

rapportage 

nieuwe vorm 

juli 2017 voor 

rekenen.  

 

 

 

Schoolleide

r 

Juni 2017 

Evaluatie van 

de 

rapportage  in 

schooljaar 

2017-2018.  

Rapportage laat een groot deel van de fundering van het gegeven onderwijs zien. Dit schooljaar is hard gewerkt om het rekenen op een goede 
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manier gepersonaliseerd aan te bieden. Daarbij moest een goede fundering gelegd worden en was er minder ruimte voor het omvormen van 

andere vakken. Hierdoor is het nog niet zinvol geweest de rapportage aan te passen met uitzondering van het rekenen. Er is als eerste stap 

afgesproken, dat de afbeelding en het werkblad van de trotsboom in ieder rapport meegaat en dat kinderen vanaf september 2017 ieder jaar een 

zelfportret maken voor in het rapport. Ook brengen we tweejaarlijks de ontwikkeling van kinderen in kaart middels de grafieken van CITO.  

Vergroten van de 

effectieve leertijd 

en de 

taakgerichte 

werksfeer. 

 

Kinderen gebruiken de tijd 

om te leren effectief. 

Er heerst een 

taakgerichte werksfeer. 

Kinderen voelen zich 

uitgedaagd om te leren 

en te werken.  

Kinderen krijgen meer 

verantwoordelijkheid voor 

het organiseren en 

plannen van hun eigen 

leerproces. 

 

De leerkrachten 

beheersen een bruikbaar 

repertoire aan 

coöperatieve 

werkvormen. 

De leerkrachten zetten 

coöperatieve 

werkvormen in om: 

- de effectieve leertijd 

van de leerlingen te 

verhogen 

-het zelfsturend vermogen 

en eigenaarschap van 

kinderen te vergroten 

-de sociale vaardigheden 

van kinderen te vergroten 

- de motivatie om leren te 

vergroten. 

-Kinderen werken met 

de taakaanpak van 

Meichenbaum. 

 

-Kinderen werken met 

een dag/weektaak, 

volgens “Klassenplan”  

Het kind reflecteert op 

eigen werk.  

 

-Leerkrachten 

hanteren 

coöperatieve 

werkvormen: 

-collegiale visitatie 

-klassenbezoeken door 

de IBer of de 

schoolleider.  

- nabespreking van de 

visitaties / 

klassenbezoeken in 

een teamvergadering. 

 

Schooleider 

/ IB-er 

 Werken met 

dag/weektaak: 

start oktober 

2016, 

Tussenevaluatie 

+ evt. bijstellen: 

december 

2016.  

Eindevaluatie + 

bijstellen:  

maart februari 

2017. 

Vastleggen in 

borgings-

document: 

maart 2017. 

 

Coöperatieve 

werkvormen:  

2e fase: nov. 

2016- maart 

2017 

  Werkwijzen 

vastleggen 

in 

kwaliteits-

document 

voor 

borging en 

ontwik-

keling. 

Juni 2017 

Ontwikkeling weektaak: een weektaak biedt kinderen de mogelijkheid zelf hun werk te plannen en organiseren. In de onderbouw is er een 

algemene weektaak. In de middenbouw is een weektaak voor rekenen. In de bovenbouw is er een weektaak voor rekenen en voor de taken die 

buiten de instructies om uitgevoerd kunnen worden. De ontwikkeling van de weektaak wordt voortgezet in het schooljaar 2017-2018. Het doel is een 

schoolbrede weektaak rekenen voor groep (2) 3 t/m 8 en een weektaak voor zelfstandig uit te voeren taken in groep 3 t/m 8.  

Meichenbaum:de taakaanpak van Meichenbaum biedt kinderen de mogelijkheid om kritisch naar hun werk te kijken en zichzelf een manier aan te 

leren, zodat ze een taak van begin tot eind goed uit kunnen voeren. Bij de start van het schooljaar, wordt de aanpak besproken. Alle kinderen 

krijgen het aangeboden. De kinderen die het na de eerste periode nog nodig hebben, krijgen het overzicht in hun vak of wanneer gewenst op 
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tafel.  

Inrichting / gebruik leerplein: er zijn verschillende werkplekken gecreerd en de rekenmaterialen hebben een centrale plaats op het leerplein 

gekregen. Op die manier zijn de materialen voor iedereen toegankelijk. De werkplekken zijn zo ingericht, dat kinderen goed zelfstandig en in 

groepjes kunnen werken. Er zijn afspraken gemaakt over stemgebruik. Deze afspraken behoeven consequente toepassing.  

ONTWIKKELPUNT DOEL, RESULTAAT STAPPEN, ACTIES COORDINATIE DATUM REALISATIE BEGROTING BEWAKING, 

BORGING 

EINDEVALUATIE 

Effectief onderwijs 

in een 

combinatiegroep 

met drie leerjaren 

De ontwikkeling van 

kinderen in een 

combinatiegroep met 

drie leerjaren wijkt niet in 

negatieve zin af van de 

ontwikkeling van kinderen 

in de situatie van 2 

combi’s. 

De school start voor 

Rekenen  / Wiskunde 

met Exova- Math, een 

methodiek / concept   

gebaseerd op 

gepersonaliseerd leren. 

 

Leerkrachten hebben 

de leerlijnen rekenen 

helder.   

Leerkrachten scholen 

zich in en oefenen met 

het werken met Math.  

Tijdens de 

implementatie van het 

concept worden het 

verloop van het proces 

en de resultaten 

gemonitord  en wordt 

er zo nodig bijgestuurd. 

Schoolleider 

/ trainers 

Exova. 

Start:  

september 

2017. 

Ontwikkelingspr

oces 

gedurende het 

hele schooljaar. 

Grote 

investering in 

I-pads,  

laptops en 

accespoints  

juni / juli 2016 

Training van 

het team. 

-Analyse 

toetsresulta

ten 

-

Klassenbez

oeken 

-

gesprekken 

met 

leerkrachte

n: 

individueel, 

tijdens 

scholing, 

tijdens 

teamverga

deringen 

Juni 2017 

Het team is organisatorisch sterk en de planningen, weekocerzichten, groepsplannen en georganiseerde instructies zijn goed geregeld. Op 

organisatorisch gebied vragen drie groepen meer van een leerkracht, dan twee groepen, ook bij een team dat hierin goed ontwikkeld is. Met de 

invoering van gepersonaliseerd onderwijs en een schoolbreed plan (in eerste instantie voor rekenen) moet deze druk deels wegvallen. Dat is 

schooljaar 2016-2017 nog niet aan de orde geweest, omdat de invoering ook veel energie vraagt en er op dit gebied ‘dubbele’ inzet is gevraagd. 

In schooljaar 2017-2018 is de verwachting, dat op dit gebied de werkdruk wat lager ligt.  

 

Kunst, cultuur en 

erfgoed een 

belangrijke plaats 

geven in het van  

onderwijs / 

opvang  ( 

uitgaande van de 

‘brede’ 

schoolvisie). 

Het jaarlijkse 

cultuurbeleidsplan wordt 

ingebed in een 

meerjaren-raamplan 

waarin de rol van 

onderwijs op het gebied 

van kunst, cultuur en 

erfgoed is ingebed in het 

beleid m.b.t. de 

‘Update’ 

cultuurbeleidsplan , 

nieuwe afspraken 

vastleggen en in het 

team vaststellen.  

 

Vanuit de beschrijving 

van de vaardigheden 

van de 21ste eeuw 

Cultuur 

coördinat

or in 

samenwe

rking met 

de 

schoollei

der 

Update 

jaarlijkse 

cultuurbeleidspl

an: september 

2016 

 

Raamplan 21st 

Century skills: 

Juni 2017 

€764 (bekostigd 

uit subsidie 

cultuurclick) 

 Juni 2017 
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 ontwikkeling van de 21st 

Century skills. 

De realisatie van de  

kerndoelen op het 

gebied van kunst, cultuur 

en erfgoed worden in dit 

raamplan opgenomen. 

Het jaarlijkse cultuur 

beleidsplan is tevens een 

kwaliteitsdocument voor 

borging en ontwikkeling. 

wordt de bijdrage van 

onderwijs in kunst, 

cultuur en erfgoed 

onderzocht.  

Deze bijdrage wordt in 

het raamplan 

omschreven en in het 

jaarlijkse 

cultuurbeleidsplan 

uitgewerkt.  

 

 

 

Culturele evenementen 2016-2017: 

- Oktober: theaterproject / podiumkunst (mijn opa).  

- November: Sint Maarten in de kerk gevierd. 

- December: kerstoptreden.  

- Januari: start sleutelbewaardersproject.  

- Maart: schrijven IKC lied met opvang en school (in samenwerking met culturele commissie Adorp).  

- Mei / juni: expositie in Wetsinger kerk.  

- Mei / juni / juli: voorbereiden optreden afscheidsavond.  

 

Voornemens 2017-2018: 

- Oktober: project griezelen naar aanleiding van Kinderboekenweek, onder andere in de kerk.  Les kunstenaar over de geschiedenis van de kerk.  

- November: Sint Maarten in de kerk.  

- December: kerstoptreden.  

- Februari: poëzie weken.  

- April / mei / juni: expositie in Adorper kerk in samenwerking met culturele commissie Adorp.  

- Mei / juni / juli: voorbereiden optreden afscheidsavond.  

ONTWIKKELPUNT DOEL, RESULTAAT STAPPEN, ACTIES COORDINATIE DATUM REALISATIE BEGROTING BEWAKING, 

BORGING 

EINDEVALUATIE 

Sport en 

bewegen 

een duidelijke en 

belangrijke plaats 

geven in het 

aanbod van 

onderwijs en 

opvang aanbod. 

(uitgaande van 

de ‘brede’ 

schoolvisie) 

‘Sport en bewegen’ 

hebben een duidelijke en 

belangrijke plaats in ons 

onderwijsaanbod.  

(Voor volgende jaren:  

Het aanbod wordt 

beschreven in een 

meerjaren-raamplan / 

waarin de rol van 

onderwijs op het gebied 

van sport en bewegen is 

ingebed in het beleid 

In het schoolteam 

worden de 

mogelijkheden om een 

belangrijkere plaats 

voor ‘sport en 

bewegen’ in te ruimen 

onderzocht.  

Hierbij wordt gedacht 

aan: 

- Plaats inruimen 

voor korte 

bewegingsactivit

Coördinator 

/ eigenaar 

‘Sport en 

bewegen’ 

en legt 

verant-

woording af 

aan de 

Schoolleider 

Onderzoek 

mogelijkheden 

m.b.t. het 

aanbod: 

september / 

oktober 2016 

 

 

‘Sport en 

bewegen’ op 

de lesroosters: 

augustus 2016. 

€300 voor studie 

/ cursus 

vakleerkracht / 

bovenbouwleer

kracht.   

 

Beschrijving 

in 

‘kwaliteitsd

ocument 

voor 

borging en 

ontwikkelin

g’: 2018 

Juni 2017 
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m.b.t. de ontwikkeling 

van de 21st Century skills.  

De realisatie van de  

kerndoelen op het 

gebied van sport en 

bewegen worden in dit 

raamplan opgenomen. 

De concrete uitvoering 

wordt vastgelegd in een 

kwaliteitsdocument voor 

borging en ontwikkeling.) 

 

eiten op het 

lesrooster: 

afwisseling van 

‘spanning’ en 

‘ontspanning’. 

- Bewegingsactivite

iten die de lesstof 

ondersteunen ( 

automatiseren 

rekenen, spelling 

etc.) in het 

lesrooster 

opnemen. 

- Extra sportlessen 

door de 

vakleerkracht, de 

groepsleerkracht, 

sportverenigingen

. 

- Sport- en 

beweging buiten 

schooltijd in het 

Kindcentrum.  

Stap voor stap worden 

de activiteiten 

ingevoerd en gepland 

op de lesroosters / 

roosters IKC.  

De activiteiten worden 

beschreven in het 

raamplan 21st Century 

skills en in een 

kwaliteitsdocument 

voor borging en 

ontwikkeling.  

 

Er wordt een 

coördinator ‘sport en 

bewegen’ aangesteld. 

 

Eerste 

tussenevaluatie

: januari 2017 

 

Voor volgende 

jaren: 

Kwaliteitsdocu

ment voor 

borging en 

ontwikkeling:  

 

Meerjaren-

raamplan als 

onderdeel van 

21st 

centuryskills: juni  

2017. 

Vaklessen gymnastiek en wekelijks gymnastiek lessen door de eigen leerkracht vallen structureel binnen het programma. Daarnaast heeft er dit jaar een focus 

gelegen op meer bewegen tijdens de lessen door onder andere meer naar buiten te gaan, meer beweging in te voeren tijdens de kernvakken. De map ‘De 

dynamische schooldag’ van alles in beweging met allerlei werkbladen voor meer beweging tijdens de schooldag is besteld. Daarnaast is er een licentie van Moofy 

(Johan Cruyf foundation) aangeschaft. Deze licenties geeft toegang tot instructiefilmpjes met korte beweegoefeningen, die met de klas worden uitgevoerd tussen 
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de lessen door.  

ONTWIKKELPUNT DOEL, RESULTAAT STAPPEN, ACTIES COORDINATIE DATUM REALISATIE BEGROTING BEWAKING, 

BORGING 

EINDEVALUATIE 

Natuur, 

natuurbeleving en 

techniek een 

duidelijke en 

belangrijke plaats 

geven in het 

onderwijsaanbod. 

(uitgaande van 

de ‘brede’ 

schoolvisie) 

Natuur, natuurbeleving en 

techniek hebben een 

duidelijke en belangrijke 

plaats in het 

onderwijsaanbod. 

 

Voor volgende jaren: 

Het aanbod wordt 

beschreven in een meer 

jaren-raamplan / waarin 

de rol van onderwijs op 

het gebied van natuur, 

natuurbeleving en 

techniek is ingebed in het 

beleid m.b.t. de 

ontwikkeling van de 21st 

Century skills.  

De realisatie van de  

kerndoelen op het 

gebied van natuur, 

natuurbeleving en 

techniek worden in dit 

raamplan opgenomen. 

De concrete uitvoering 

wordt vastgelegd in een 

kwaliteitsdocument voor 

borging en ontwikkeling. 

 

In het schoolteam 

worden de 

mogelijkheden om een 

belangrijke plaats voor 

‘natuur, 

natuurbeleving en 

techniek’ in te ruimen 

onderzocht.  

De activiteiten worden 

gepland op de 

lesroosters. 

Er wordt een  

coördinator natuur en 

techniek aangesteld.  

  

Voor volgende jaren: 

Vanuit de beschrijving 

van de vaardigheden 

van de 21ste eeuw 

wordt de bijdrage van 

onderwijs in natuur, 

natuurbeleving en 

techniek aan de 

vaardigheden van de 

21st Century skills 

onderzocht.  

Deze bijdrage wordt in 

het raamplan / 

kwaliteitsdocument 

voor borging en 

ontwikkeling 

omschreven. 

Coördinator 

‘natuur en 

techniek’ 

Schoolleider 

Onderzoek 

mogelijkheden 

m.b.t. het 

aanbod: 

februari 2017 

 

Proefperiode: 

maart- mei 

2017. 

Evaluatie 

proefperiode: 

eind mei 2017 

€300 voor 

excursies 

In overleg 

coördinato

r natuur en 

techniek 

en 

schoolleide

r.  

 

Voor 

volgende 

jaren: 

Beschrijving 

in 

borgingsdo

cument. 

Opbouwen 

in fasen 

Juni 2017 

Naast het standaardaanbod van de methode ‘Naut’ voor natuur en techniek is er structureel ingezet op de technieklessen van de techniektorens door de inzet van 

een / twee vrijwilligers. Er is in het schooljaar 2016-2017veel tijd gestoken in de ontwikkeling van de Natuurspeelplaats door ouders en IKC. Er is een jaar de tijd 

genomen voor het in kaart brengen van de wensen van kinderen, voor de voorlichting aan het dorp, voor het ontwerpen van een plan. In juni heeft de startdag 

plaatsgevonden met de opening door de wethouder. Dit betekent dat er na de aanleg ook moestuinen zijn, die kunnen worden ingezet tijdens schooltijd. 

Daarnaast is er een samenwerking opgezet met de dorpstafel. In het schooljaar 2017-2018 zal dit in het onderwijs terug te zien zijn door eens per drie weken met een 

groepje kinderen uit de bovenbouw te koken. Deze kinderen mogen ook tijdens de dorpstafel helpen met serveren (dit is op vrijwillige basis).  
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 DOMEIN 3: Zorg & Begeleiding 

ONTWIKKELPUNT DOEL, RESULTAAT STAPPEN, ACTIES COORDINA

TIE 

DATUM REALISATIE BEGROTING BEWAKIN

G, 

BORGI

NG 

EINDEVALUATIE 

Monitoren 

toetsresultaten, 

methode- en niet-

methode 

gebonden 

 

De kinderen ontwikkelen zich 

naar verwachting. 

Verandering van 

onderwijsconcept en /of 

methodiek leidt niet tot een 

daling van de resultaten 

(met name rekenen) 

IB-er en schoolleider 

bestuderen de 

toetsresultaten 4x per jaar 

De resultaten van de 

toetsen worden samen 

met de groepsleerkracht 

geanalyseerd. 

Acties worden bepaald. 

Schoollei

der / 

IBer 

Jaarlijks na LOVS 

toetsen en 

tussentoetsen.  

X IB- er Juni 2017 

De resultaten waren in januari 2017 in zes groepen boven verwachting en in twee groepen net onder verwachting ten aanzien van rekenen. IN 

algemene zin waren de resultaten goed. Er is een plan van aanpak naar aanleiding van de resultaten geschreven, waarbij een aantal kleine acties 

zijn ingevoerd om kleine hiaten op te vullen. Zoals het nu lijkt zijn de resultaten in juni 2017 in alle groepen boven verwachting. De datamuur in juli 

2017 zal hier volledig uitsluitsel over geven. De verwachtingen zijn goed.  

 

 

 DOMEIN 4: Organisatie & Management 

ONTWIKKELPUNT DOEL, RESULTAAT STAPPEN, ACTIES COORDINA

TIE 

DATUM REALISATIE BEGROTING BEWAKING, 

BORGING 

EINDEVALUATIE 

Ontwerp en 

uitvoering van 

een voorstel 

m.b.t. tot 

mogelijkheden 

om de leraren te 

ondersteunen 

door ouders en 

vrijwilligers. 

De leraren worden maximaal 

ondersteund in het uitvoeren 

van hun taak. 

De werkgroep 

‘Ondersteuning van 

leerkrachten’ ontwikkelt 

een plan voor maximale 

ondersteuning van 

leerkrachten door ouders 

en vrijwilligers. 

Stuur-

groep, 

werk-

groep 

ondersteu

ning van 

leerkracht

en, 

schoollei

der 

Ontwerp van het 

voorstel: 

september 2016 

 

Uitvoering: 

gedurende het 

hele schooljaar. 

X Monitoring 

door de 

stuurgroep. 

Juni 2017 

Dit jaar is een structuur ingevoerd voor de inzet van ouders en dorp. Er wordt gewerkt in themagroepen. Alle activiteiten die er in het IKC zijn, vallen 

binnen een themagroep. Ieder OR-lid is verantwoordelijk voor een bepaalde themagroep. Dit OR-lid kan de ouders, die binnen deze groep vallen, 

vragen voor verschillende activiteiten. De manier van werken was even wennen. Bepaalde punten werken positief en op organisatorisch gebied is 

het schoolteam daardoor ontlast. Voor sommige punten werkt een plaats in een themagroep ook beperkend. Daarom is in de werkgroep besloten 

om ook een groep ‘Vliegende keep’ in te voeren. Er zijn bijvoorbeeld ouders, die bepaalde seizoenen lastiger inzetbaar zijn, maar een ander 

seizoen veel kunnen doen. Deze ouders hebben wel aangegeven altijd gevraagd te kunnen worden.  
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Er zijn voor de onderbouw en de bovenbouw klassenouders ingesteld. Een klassenouder helpt en ondersteunt op organisatorisch gebied. 

Klassenouders kunnen ook initiatief nemen voor een bepaalde activiteit. Zo is er in de onderbouw een knutselmiddag georganiseerd door de 

klassenouder rond de kerst, waarbij kinderen onder begeleiding allerlei kerstknutsel- activiteiten konden uitvoeren.  

De structuur is schooljaar 2016-2017 vooral gericht geweest op de inzet van ouders. In het schooljaar 2017-2018 zal de uitbreiding naar het dorp 

worden gedaan. Dit doen we met een start in september van de ‘Adorper talenten route’, waarbij talenten in het dorp worden bezocht, die iets 

specifieks aan de kinderen kunnen laten zien (vleermuizenopvang, fossielenverzameling etc.).  

Als ouders in een andere groep willen plaatsnemen, wordt dit aan het begin van het schooljaar doorgegeven aan de voorzitter van de OR.  

Ontwerp van een 

PR-plan 

a. Het IKC De Wierde is in het 

dorp en in de regio bekend 

als een aantrekkelijke school 

met aantrekkelijke 

mogelijkheden tot 

kinderopvang / BSO. 

b. Het IKC De Wierde trekt 

kinderen van buiten het 

dorp. 

De werkgroep 

Communicatie en PR 

ontwikkelt een plan om 

systematisch te werken 

aan positieve publiciteit 

m.b.t. de school. 

Werkgroe

p 

Communi

catie en 

PR, 

Stuurgroe

p 

Schoollei

der 

Presentatie plan: 

oktober 2017 
€500 

(schoolgi

ds, flyers, 

dorpsuit- 

nodiginge

n) 

Monitoring 

door de 

stuurgroep. 

Juni 2017 

- Tweewekelijkse nieuwsbrief met inhoudelijke informatie en activiteiten in en om school. Dit wordt voortgezet.  

- Openbare Facebookpagina met berichten over activiteiten op school, die voor buitenstaanders een goed beeld geven van wat er op 

school gebeurt.  

- Regelmatig berichten in lokale media over activiteiten.  

- In de loop van het schooljaar is toenemende interesse voor de school. Er komen telefoontjes en mailtjes van buiten het voedingsgebied. Dit 

heeft uiteindelijk geresulteerd in 5 (of 7) extra aanmeldingen bovenop de te verwachten aanmeldingen.  

- Er ligt nog wel een zorg voor aanwas in de jongere groepen. Komende groep 1 en 3 zijn erg klein (resp. 3 en 4 kinderen in de groep). Dit drukt 

op het totale aantal. Dit is niet volledig te beïnvloeden, maar het voortzetten van de PR- acties heeft een positieve invloed.  

ONTWIKKELPUNT DOEL, RESULTAAT STAPPEN, ACTIES COORDINA

TIE 

DATUM REALISATIE BEGROTING BEWAKING, 

BORGING 

EINDEVALUATIE 

Doorgaande lijn 

binnen het 

Integraal 

Kindcentrum 

- Er is een duidelijke lijn 

in het pedagogisch 

beleid van 0 t/m 12 

jaar. 

- Het IKC wordt op 

eenduidige wijze 

aangestuurd door 

een 

managementteam 

van leiding 

kinderopvang + 

schoolleiding. 

- Samenwerking op 

educatief terrein is 

duidelijk zichtbaar.  

- De pedagogische 

beleidsplannen 

van school en 

kinderopvang 

worden in één 

gevlochten.  

- Maandelijkse 

bijeenkomsten 

van het 

management-

team. 

- 6-wekelijkse 

samenkomsten 

van het gehele 

IKC-team waar de 

Manage-

ment-

team IKC 

Gedurende het 

schooljaar 
x Het peda-

gogisch en 

educatief 

beleid van 

het IKC is 

vastgelegd 

en wordt 

jaarlijks 

geëvalueerd 

en bijgesteld 

volgens de 

PDCA cirkel. 

Van de 

In juni 2017 

een tussen 

evaluatie. (is 

doorgaand 

proces) 



22 
 

 
   Schooljaarplan 2016-2017 (o.b.s. De Wierde) 

- De medewerkers van 

het IKC fungeren als 

één team. 

pedagogische en 

educatieve lijn 

wordt besproken 

en vorm gegeven 

wordt aan ideeën 

rond 

samenwerking.  

bijeenkomst

en worden 

notulen 

gemaakt die 

in de 

daaropvolg

ende 

bijeenkomst 

worden 

vastgesteld.  

- Didactisch: er ligt een kwaliteitsdocument voor borging en ontwikkeling ten aanzien van de peuterontwikkelingsgroep. Hierin is de 

didactische aanpak beschreven met doelen en activiteiten en afspraken over het volgen van de ontwikkeling van kinderen.  

- September 2017 zijn er twee studiemiddagen ‘pedagogische cirkel’, waarin opvang en school met elkaar de visie gaan vaststellen ten 

aanzien van het pedagogisch klimaat / pedagogisch handelen > hoe kijken wij als IKC naar de ontwikkeling van kinderen? Hoe begeleiden 

we kinderen het beste en hoe gaan we met elkaar om? 

Samenwerking 

van de 

onderbouwgroep 

met de 

peuterontwikkelin

gsgroep  

- De uitgangspunten 

en de aanpak van 

de peuter / 

kleutergroep volgens 

de visie van Reggio 

Emilia  zijn vastgelegd 

en worden 

uitgevoerd.  

Een werkgroep van de 

onderbouwleerkrachten, 

de leidster van de 

peuterontwikkelingsgroep

, de schoolleider en de 

leidinggevende van de 

kinderopvang houden 

maandelijkse 

bijeenkomsten waarin de 

uitgangspunten en de 

aanpak worden 

besproken, geëvalueerd 

en zo nodig vastgelegd.  

Onderbo

uwleerkra

cht en 

leidster 

peuteront

wikkelings

groep. ( 

Nienke + 

/Saskia) 

Gedurende het 

schooljaar  
€500 (uit 

post 

personeel

, 

begeleidi

ng bij 

proces 

samenwe

rken) 

In het begin 

van 

schooljaar 

2017-2018 

uitgangspun

ten en 

aanpak 

vastleggen 

in een 

kwaliteitsdoc

ument.  

Juni 2017 

Zie hierboven, vastgelegd in  kwaliteitsdocument.  

 

  

 

DOMEIN 5: Teamontwikkeling & Persoonlijke ontwikkeling (Scholing, Begeleiding) 

ONTWIKKELPUNT DOEL, RESULTAAT STAPPEN, ACTIES COORDINATI

E 

DATUM REALISATIE BEGROTING BEWAKING, 

BORGIN

G 

EINDEVALUATIE 

Scholing: 

ICT vaardigheden 

 

De leerkrachten beheersen 

de benodigde  ICT 

vaardigheden 

- Inventarisatie van 

benodigde 

leerkrachtvaardig

heden. 

School-

leider 

Januari 2017 X (uren van 

Tineke de 

Birk) 

Tusseneva

luatie 

januari 

2017: 

Juni 2017 
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- Scholing door 

boven schools ICT-

er 

worden 

de beno-

digde 

vaardigh

eden 

beheerst?  

Zo nodig 

extra 

scholing . 

Bij de start van het schooljaar heeft er een uitleg plaatsgevonden ten aanzien van het werken met iPads en laptops. Tineke de Birk (bovenschools ICT-er) heeft de rest 

van het proces begeleid. Veel zaken zijn tijdens het werken met kinderen uitgevonden en hebben geleid tot afspraken ten aanzien van het gebruik van de devices.  

Scholing Exova - 

Math 

 

-Kinderen voelen zich 

uitgedaagd en zijn 

gemotiveerd om zich te 

ontwikkelen op het gebeid 

van Rekenen en Wiskunde. 

-De leerkrachten kennen en 

beheersen de principes van 

Rekenen / Wiskunde op basis 

van gepersonaliseerd leren 

met Exova – Math. 

-De leerkrachten weten 

kinderen te stimuleren en te 

motiveren om zich maximaal 

te ontwikkelen naar hun 

eigen mogelijkheden. 

 

 

 

-Eerste gesprekken met 

leerkrachten 29 juni 

2016: kennismaking + 

mindset 

-Training eind augustus 

2016 

- Training september 

2016 

- training maart 2017 

- gedurende het 

schooljaar 5x 

klassenobservaties bij 

elke leerkracht + 

coachingsgesprek + 

terugrapportage in het 

team. 

Schoolleid

er, 

projectl

eider 

Exova 

Gedurende het 

schooljaar 

Vanuit 

begroting L 

en E.  

Kwaliteits

documen

t voor 

borging 

en 

ontwikkeli

ng in 

schooljaa

r 2017-

2018 

Juni 2017 

De scholing van Exova heeft het team niet gebracht, wat ervan gehoopt werd. Het programma biedt wel een duidelijke structuur en ondersteunt de 

ontwikkelingslijnen van kinderen. In de loop van het schooljaar is met elkaar gezocht naar de goede aanpak. Dit is een langdurig proces, waarbij de voortgang en 

ontwikkeling van kinderen steeds het belangrijkste uitgangspunt is geweest. Er is een gezamenlijke visie ontstaan op rekenen en wiskunde. De inhoud van het 

kwaliteitsdocument is met elkaar opgebouwd en de extra materialen, die nodig zijn voor een goede ontwikkeling, zijn gevonden. De resultaten zijn gemiddeld gezien 

vooruit gegaan. Er is een sterke ontwikkeling binnen het team doorgemaakt en er ligt een duidelijk plan voor 2017-2018, dat op de start van het schooljaar 2017-2018 

met elkaar vastgesteld wordt.  

  

 

III Actiepunten (niet uitgewerkt) 

 

ACTIEPUNT COORDINATIE DATUM REALISATIE GEREALISEERD, JA/ NEE 
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Strategisch beleid L&E (toekomst…) 

 
Dir-bestuurder   

Verdere uitwerking samenwerking 

binnen IKC: 

- Pedagogisch beleid 

- Kwaliteitsbeleid 

- Peuter/kleutergroep 

 

Managementteam IKC In stappen: 

- Juli 2017 

- Juli 2018 

 

 

Inhoudelijke Jaarplanner15 

 

 

Augustus 2016 

 
Week Datum Soort overleg 

16
 of activiteit Agendapunten Status 

17
 

34 23/8 Startvergadering  - Jaarplanning Kwaliteitsdocumenten: inhoudelijke jaarplanner en 

overzicht teambijeenkomsten schooljaar 2016-2017 

-Niet lesgevende taken /’tool’ nieuwe cao 

- schooljaarverslag 15-16 

- vormen van werkgroepjes ouders + 1 lkr: Kinderboekenweek, Sint 

Maarten, Sinterklaas, Kerst enz. 

 

- Leerkrachtentraining ‘werken met I-pads’ + thuis oefenen 

 

 24/08 teamtraining a. ‘leerkrachtenmetamorfose’, b. Exova – Math  

 25/08 Teamoverleg + werkdag: 

elkaar ondersteunen 

Planning schooljaar, dag/ en weekplanning, inbedden zelfstandig 

werken/ dag/weektaken voor de leerlingen/ voorbereidingen starten met 

Exova-Math 

 

35 31/08 Zorgvergadering/ 

Teamvergadering / 

werkoverleg 

- Leerlingenzorg, van de IB-er 

- Klassenmanagement: waar loop je tegenaan? Afspraken 

- Kinderboekenweek / theaterproject. 

 

 

 

September 2016 

 
Week Datum Soort overleg Agendapunten Status 

36 07-09 Coaching Exova- math + 

terugkoppeling naar team 

Terugkoppeling naar team. Nieuwe afspraken.  

                                                      
15 Zie ook document kwaliteitszorg voor de PDCA-cyclus 
16 Bijvoorbeeld: teamvergadering, bouwvergadering, zorgvergadering, studiebijeenkomst etc. 
17 O= Opiniërend, B=Besluitvormend, I= Informatief, E=Evaluerend 
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37 14-09 Werkoverleg  Math / taal / werken met dag- en weektaken.  

38 21-09 Teamvergadering - Leerlingenzorg, van de IBer 

- Doelen gemiddelde eindopbrengsten per groep. 

- Begrijpend lezen: kwaliteitsdocument voor borging en ontwikkeling 

vaststellen. 

- Update cultuurbeleidsplan 

 

39 28-09 Werkoverleg  Math / taal / werken met dag- en weektaken.  

 

  

Oktober 2016 

 
Week Datum Soort overleg Agendapunten Status 

40 05-10 Coaching Exova- math + 

terugkoppeling naar team 

Terugkoppeling naar team. Nieuwe afspraken.   

41 12-10 Teamtraining Math 2 Training Math 2  

43 26-10 Werkoverleg  Math / taal / werken met dag- en weektaken.  

 

November  2016 

 
Week Datum Soort overleg Agendapunten Status 

46 16-11 Teamvergadering - Leerlingenzorg, van de IBer 

- Rapportage naar ouders (1) – uitgangspunten, instellen werkgroep. 

 

47 23-11 Werkoverleg  Math / taal / werken met dag- en weektaken.  

 

 

December  2016 

 
Week Datum Soort overleg Agendapunten Status 

49 07-12 Coaching Exova- math + 

terugkoppeling naar team 

Terugkoppeling naar team. Nieuwe afspraken.  

50 14-12 Werkoverleg  Math / taal / werken met dag- en weektaken.  

51 21-12 Teamvergadering - Leerlingenzorg, van de IBer 

- Zelfsturing, tussenevaluatie dag- en weektaken, coöperatieve 

werkvormen, taakaanpak Meichenbaum.  

 

 

 

Januari 2017 

 
Week Datum Soort overleg Agendapunten Status 

2 11-01 Teamvergadering - Leerlingenzorg, van de IBer  
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- Tussenevaluatie ‘sport en bewegen’ in het onderwijsaanbod. 

- Spelling: kwaliteitsdocument voor borging en ontwikkeling. 

3 18-01 Werkoverleg  Math / taal / werken met dag- en weektaken.  

4 25-01 Teamvergadering Rapportage naar ouders (2): voorstel van de werkgroep wordt besproken.   

 

 

Februari 2017 

 
Week Datum Soort overleg Agendapunten Status 

6 08-02 Werkoverleg  Math / taal / werken met dag- en weektaken.  

7 15-02 Studiemiddag - Leerlingenzorg, van de IBer 

- Vaardigheden van de 21ste eeuw (1): oriëntatie + plaats van 

natuur(beleving) en techniek  

 

 

 

Maart 2017 

 
Week Datum Soort overleg Agendapunten Status 

9 01-03 Werkoverleg  Math / taal / werken met dag- en weektaken.  

10 08-03 Training Exova-Math Onderwerp nader te bepalen.   

12 22-03 Coaching Exova- math + 

terugkoppeling naar team 

Terugkoppeling naar team. Nieuwe afspraken. 

- Leerlingenzorg, van de IBer 

 

13 29-03 Werkoverleg  Math / taal / werken met dag- en weektaken.  

 

 

April 2017 

 
Week Datum Soort overleg Agendapunten Status 

14 05-04 Studiemiddag Vaardigheden van de 21ste eeuw (2): integratie in het onderwijsaanbod, 

plaats van cultuur, sport/bewegen, natuur- en techniek.  

 

15 12-04 Werkoverleg  Math / taal / werken met dag- en weektaken.  

16 19-04 Teamvergadering - Leerlingenzorg, van de IBer 

- Voorstel kleuter(peuter) volgsysteem. 

- Rapportage naar ouders (3): besluit + uitwerking. 

 

 

 

Mei 2017 

 
Week Datum Soort overleg Agendapunten Status 

18 03-05 Werkoverleg  Math / taal / werken met dag- en weektaken.  
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19 10-05 Coaching Exova- math + 

terugkoppeling naar team 

Terugkoppeling naar team. Nieuwe afspraken.  

20 17-05 Werkoverleg  Math / taal / werken met dag- en weektaken.  

21 24-05 Teamvergadering - Leerlingenzorg, van de IBer 

 

 

22 31-05 Werkoverleg  Math / taal / werken met dag- en weektaken.  

 

 

Juni 2017 

 
Week Datum Soort overleg Agendapunten Status 

24 14-06 Teamvergadering - Leerlingenzorg, van de IBer  

25 21-06 Werkoverleg  Math / taal / werken met dag- en weektaken.  

26 28-06 Teamvergadering - Rekenen en Wiskunde: voorbereiden kwaliteitsdocument voor 

borging en ontwikkeling. 

- Evaluatie schooljaarplan 16-17 

- Concept Schooljaarplan 17-18  

 

 

 

Juli 2017 

 
Week Datum Soort overleg Agendapunten Status 

27 05-07 Werkoverleg  Math / taal / werken met dag- en weektaken.  

28 12-07 Teamvergadering - Datamuur 

- Schoolgids 17-18 

 

29 19-07 Teambijeenkomst?   

 

 Binnen de koers, zoals beschreven in de notitie onderwijskundig beleid en de notitie ICT. 

 

 

 

  


