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Schooljaarplan 2017 – 2018 

 
Inleiding: 

Op basis van de zelfevaluatie van het voorjaar van 2017, de doelen uit het Schoolplan met het daarbij behorende plan van aanpak 2015 – 2019 en de 

evaluatie van de opbrengsten van het schooljaar 2016-2017, hebben we voor 2017-2018 een aantal speerpunten gekozen. Deels zijn dit onderwijsinhoudelijke 

onderwerpen en deels organisatorische. Daarnaast zijn er punten die over meerdere jaren worden verdeeld. 

Schooljaarplannen tot nu toe waren breed van opzet. De praktijk leerde dat door de vele onderwerpen een aantal onderwerpen niet konden worden voltooid of 

te weinig diepgang had. Naast successen gaf dat ook een gevoel, dat er niet werd gehaald wat we wilden. Op basis van een nieuwe aanpak, waarbij de kern 

van het onderwijs leidend is, is deze nieuwe opzet voor het schooljaarplan gekozen. Die is gericht op de kern van ons werk; het pedagogisch didactisch 

handelen. De aanpak is daarbij vooral gericht op samenhang en verdieping. Door samenhang te bieden krijgt het voor leerkrachten meer betekenis voor hun 

dagelijks werk en is de ontwikkeling breed (bij alle vakgebieden) toe te passen. Op die manier krijgen kinderen wat ze verdienen: het beste onderwijs.  

 

Wij kiezen er voor om voor 2017-2018 het rekenonderwijs centraal te stellen. In augustus 2016 zijn we gestart met een nieuwe manier van werken op het 

gebied van rekenen. In plaats van het uitgaan van een methode, gaan we uit van de doelen die kinderen halen. Leidend voor het vaststellen van de leerdoelen 

is enerzijds het programma M4th van Exova, waarbij kinderen in hun eigen digitale omgeving aan hun eigen leerlijn kunnen werken. Anderzijds zijn de 

leerlijnen van s.l.o. (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling) in combinatie met de vragen die worden gesteld in de tussentoetsen van CITO leidend 
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voor het vaststellen van de doelen. We werken vanuit het einde van een periode terug: wat willen we dat de kinderen over een half jaar kunnen en hoe kunnen 

we dat in kleine stukjes verdelen? Leerdoelen bepalen dus de didactische route van een kind in plaats van een methode.  

Door doelen te volgen en teambreed een plan van aanpak te maken is de doorgaande lijn gegarandeerd. Daarbij zijn er aandachtspunten, die we met elkaar 

vaststellen en opnemen in de manier van werken. Voorbeelden van aandachtspunten zijn: wordt er voldoende geautomatiseerd? Is er voldoende parate kennis 

bij kinderen om de toepassingen in de bovenbouw met succes en vlot toe te kunnen passen? Beheersen kinderen de strategieën voldoende?  

Omdat deze manier van werken vernieuwend is en op een andere manier van kinderen en leerkrachten vraagt zich te ontwikkelen, is het belangrijk dit proces 

intensief met elkaar te doorlopen en hier de tijd voor te nemen, waarbij de resultaten altijd nauwgezet worden gevolgd om in te schatten of we met elkaar op de 

goede weg zijn. Een schooljaar is niet genoeg om dit proces met elkaar dusdanig te verankeren en dus kiezen voor komend schooljaar met elkaar dit proces 

verder op te pakken. Daarnaast denken we, dat wanneer we dit op het gebied van rekenen goed in de steigers zetten, de overstap naar andere vakken 

makkelijk gemaakt kan worden.  

 

Aan de hand van een negental indicatoren gaan we dit vakgebied (rekenen) stap voor stap doornemen. We koppelen hierbij de inhoud van een vak aan de 

didactiek. Dat brengen we in beeld, we halen kennis op, delen die en passen die toe in de lessen. We monitoren dat d.m.v. een observatie-instrument, dat ons 

kan helpen het beeld te verduidelijken. De observaties worden gedaan door bij elkaar in de klassen te kijken, door de schoolleider en door de intern begeleider.  

Alles heeft als doel van en met elkaar leren. Rekenen is de kapstok, maar er kan ook transfer plaatsvinden naar andere vakgebieden.   

 

De negen indicatoren* om tot goed onderwijs te komen zijn de volgende: 

1. Pedagogisch handelen (omgang met elkaar): ondersteuning, veiligheid, uitdaging. 

2. Effectief benutten van onderwijstijd. 

3. Taakgerichte sfeer. 

4. Activerende instructie; inhoudelijke helderheid en structuur, feedback en activering. 

5. Strategieën voor denken en leren. 

6. Systematisch volgen van vorderingen. 

7. Afstemming instructie en verwerking. 

8. Kinderen zijn actief betrokken. 

9. Verantwoordelijkheid van kinderen voor organisatie en proces.  

 

* Alle indicatoren gaan  over het gedrag van leerkrachten. Uitzondering daarop is indicator 8; dit gaat over kinderen. Deze kun je gebruiken als een controlemiddel; komt datgene wat de 

leerkracht doet, binnen bij de leerlingen? 

Deze 9 indicatoren zijn gebaseerd op het waarderingskader van de inspectie, op de wet BIO, op de competenties van het schoolleidersregister en de code Goed bestuur. 

 

Op de startdag van het schooljaar 17-18 is de kwaliteit van onderwijs een centraal thema en deze aanpak t.a.v. rekenen wordt besproken. Tijdens 

vergaderingen gedurende het schooljaar worden de indicatoren behandeld en de uitkomsten van het bij elkaar kijken besproken. Ook wordt vakdidactische- en 

pedagogische kennis overgebracht. Afhankelijk van tijd zal een aantal doelen worden gehaald. 
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Wat gaan we in het team met elkaar doen? 

 

 

  September – januari 

Aanbod  - Doelen en leerlijn per groep > baseren op volgende tussentoets 

CITO (content EXOVA). 

- Inhoud van een weektaak.  

Didactiek (hoe ziet dat er in de praktijk uit in 

leerkrachtengedrag) 

- Les in de steigers zetten. 

- Feedback geven. 

- Analyseren waarop kinderen (evt.) uitvallen.  

 

 

  Januari – juli 

Aanbod  - Analyseren resultaten tussentoetsen (DULT koppeling!). Waar en 

waarom vallen kinderen uit? 

- Orthodidactiek rekenen; veel voorkomende rekenproblemen. Hoe 

voorkomen we die? 

Didactiek  Activerend lesgeven (instructie) en reflectie interactieve werkvormen en 

waarom kinderen (evt.) uitvallen. 
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Uitwerking september – januari: 

 

Aanbod: 

1) Wat zijn de einddoelen van de basisschool? Wat zijn referentieniveaus en wat “moeten” kinderen halen? 

2) Wat zijn de doelen per leerjaar? 

3) Hoe geven we daar vorm aan met M4th van Exova, wat gebruiken we als leidraad? Is de volgorde voor onze kinderen logisch? Zijn er verschillen per 

kind? Geeft het aanbod van de lessen ‘meten, tijd en geld’ een goede aanvulling op het aanbod van M4th? 

Didactiek: 

1) Hoe zet je een les goed in de steigers en kom je tot een goede opbouw (indicator 4.1, 4.2 en 4.3)?  

2) Hoe geef je feedback aan kinderen en geef je het kindgesprek vorm (4.8)? Hoe besteed je aandacht aan het hardop leren denken van kinderen en hoe 

stimuleer je het hanteren van controleactiviteiten door kinderen (5.2 en 5.5)?  

3) Hoe analyseer je op basis van voorgaande punten waar kinderen op uit- en  opvallen  (6.3)? Geeft de DULT koppeling ons de tool om de CITO toetsen 

persoonlijk te analyseren en geeft dit de informatie, die we nodig hebben voor het plan voor het komend half jaar? 

Differentiatie 

1) We doen lesobservaties op basis van de kennis en de doorgenomen didactiek. 

2) Dit bespreken we teambreed met elkaar om van en met elkaar te leren. 

 

Uitwerking januari - juli: 

 

Aanbod: 

1) Wat zijn veel voorkomende rekenproblemen? Kunnen we dit categoriseren? Hoe kunnen we die adequaat aanpakken? 

Hiervoor bespreken we met elkaar opnieuw de kennis over het drieslagmodel, de vertaalcirkel en het handelingsmodel en hoe dit wordt toegepast in de 

rekenlessen.  

2) Geeft onze manier van werken daar voldoende input voor? Is er een groei door de school te merken (jongeren kinderen zijn vanaf het begin gewend op 

deze manier te werken: is er een verschil te merken tussen de kinderen in de middenbouw en de kinderen in de bovenbouw? Hoe spelen we daarop 

in? 

Didactiek: 

1) Hoe geeft de leerkracht duidelijke uitleg van de leerstof en opdrachten (4.4)? 

2) Hoe betrek je alle kinderen bij de les (4.6)? 

3) Hoe laat je kinderen reflecteren op oplossingsstrategieën en hun eigen aanpakgedrag. (5.3)? 

4) Hoe stimuleer je reflectie d.m.v. interactieve instructie- en werkvormen? 

5) Hoe analyseer je op basis van voorgaande punten waarom kinderen uitvallen en opvallen en reflecteer je daarop op je eigen handelen (6.4)? 

Differentiatie 

1) We doen lesobservaties op basis van de kennis en de doorgenomen didactiek. 
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2) Dit bespreken we teambreed met elkaar om van en met elkaar te leren. 

 

 

Tijdens de vergadering is dit zeer regelmatig onderwerp op de agenda. De intern begeleider en schoolleider kijken d.m.v. observaties naar de stand van zaken 

van deze ontwikkeling. Doel is om zowel individueel als voor het team te kijken waar we staan in de ontwikkeling. Dit wordt gebruikt om de ontwikkeling verder 

(bij) te sturen.  

Naast een overzicht van de in kaart gebrachte indicatoren (zie boven) , zal door de observanten ook een algehele indruk van alle indicatoren in beeld worden 

gebracht. Aan het eind van het jaar is er dan een individueel en schooloverzicht in een matrix van het pedagogisch didactisch handelen.  

 

Waar werken we ook aan in 2017 - 2018?  

 

Onderwerp Doel en begroting Stappen  eigenaar Evaluatie en borging 

Kernvakken 
 

Rekenen met 
Exova M4th, 
rekentuin, Met 
Sprongen Vooruit 
en het 
schoolrekenplan, 
kindgesprekken.   

 Verdere implementatie van deze werkwijze. 
 Verder in beeld brengen van leerlijnen. 
 Balans zoeken tussen leerkracht- en kindsturing. 

Wat moeten ze aangeboden krijgen en weten? 
 Overzicht van de leerdoelen compleet maken in de 

hele school.  
 Hoe zetten we dit weg in het huidige rapport? 
 Wat zijn de belangrijkste moeilijkheden binnen het 

rekenen, waar we structureel en allemaal aandacht 
voor moeten hebben? 

 Aanschaf mediatheek om rekenmaterialen te 
ordenen. €300,= 

 Format kindgesprekken ontwikkelen als aanvulling 
op de weektaak.  

Scholing.  
Vergaderingen.   

Allen.  
 

Het kwaliteitsdocument 
rekenen wordt dit jaar 
vastgesteld met de 
manier van werken. Dit 
document wordt jaarlijks 
herzien.  

Oriëntatie op een 
nieuwe 
taalmethode 
(aanschaf 2018) 

 Dit schooljaar een logisch vervolg op de stappen 
ten aanzien van rekenen bepalen > nieuwe 
taalmethode / deels gepersonaliseerd aanbieden. 

 Nieuwe taalmethode (Taal actief 4): €6125,50 
 OF: aanschaf licenties (Code 26)  €1000 + 

aanschaf leermiddelen €3000 = €4000,= 

januari > met elkaar vaststellen 
of de manier van werken met 
rekenen kan worden voortgezet 
bij taal. Definitieve keuze: juni.  

Marloes, 
Frounie, 
Vanessa, Floor  

 

Kwaliteitsdocument 
spelling 

  Opstellen en vaststellen: manier van werken 
vastleggen, na de oriëntatie op nieuwe methode / 
manier van werken.  

oktober 2017 > vaststellen.  Floor Het kwaliteitsdocument 
rekenen wordt dit jaar 
vastgesteld met de 



6 
 

Schooljaarplan 2017-2018 IKC De Wierde – Adorp 
  

manier van werken. Dit 
document wordt jaarlijks 
herzien. 

Kwaliteitsdocument 
technisch lezen 

  Opstellen en vaststellen: manier van werken 
vastleggen, na de oriëntatie op nieuwe methode / 
manier van werken.  

januari 2018 > vaststellen.  Floor Het kwaliteitsdocument 
rekenen wordt dit jaar 
vastgesteld met de 
manier van werken. Dit 
document wordt jaarlijks 
herzien. 

Werkwoordspelling  Resultaten van vorig jaar behouden door blijvende 
extra aandacht voor dit onderdeel.  

gehele jaar.  Frounie,  
Vanessa. 

 

DMT groep 6  Ook als Estafette is afgerond en het leesniveau 
behaald is Vloeiend en Vlot blijven oefenen om het 
technisch lezen op peil te houden.  

gehele jaar.  Frounie, 
Vanessa.  

 

 Andere vakken 
 

Muziek Aanvraag muziekimpuls onderwijs.  
 
 
 
Invoeren methode 1, 2, 3 Zing 
€ 150,= licentie per jaar. 

Contacten muziekdocent / DRP 
/ muziekvereniging; 
samenwerkingsovereenkomst.  
 
Aanschaffen methode  

Floor 
 
 
 
Aanschaf: Floor  
Implementatie: 
team.  

Vergadering 

Natuur en techniek Heeft een grote rol in het gehele onderwijs en wordt 
ingepast bij de vakken waar dit kan.  

- Aanleg 
Natuurspeelplaats.  

- Met natuurlijke 
materialen rekenen /taal 
etc.  

Saskia, Floor.  
 
Leekrachten.  

Vergadering 

Beweging Heeft een grote rol in het gehele onderwijs, tijdens 
alle vakken.  
Kinderen bewegen tijdens het leren om te kunnen zijn 
wie je bent en om bijvoorbeeld tafels beter te laten 
beklijven. 
Moofy € 50,= licentie per jaar 
RAAK! Gevarieerd spelonderwijs in groep 3 t/m 8. 

 Monique   Vergadering 

Creatief circuit Vormgeven aan een creatief circuit om kinderen een 
zo breed mogelijk aanbod te bieden: 

- Knutselen / tekenen met onderwijsassistent.  

Invoeren en kijken wat werkt. 
Daarop anticiperen. 

Betreffende 
leerkrachten / 
contact koken 

Wekelijks aanbod.  
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- Techniek (Janny, eigen leerkracht) € 25,= 
materialen techniekkast.  

- Koken (Ingrid), geen kosten.  

Floor 

Cultuurplan Breed cultureel aanbod binnen het 
onderwijsprogramma.  

Oktober: project griezelen naar 
aanleiding van 
Kinderboekenweek, onder 
andere in de kerk, les 
kunstenaar over de 
geschiedenis van de kerk, 
theatervoorstelling voor alle 
groepen.  
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. 

Coördinatie 
Nienke, 
betreffende 
leerkrachten.   

Hele jaar door.  

Sociale en emotionele ontwikkeling 
 

Pedagogische 
cirkel 

Onderwijs en opvang/bso geven samen vorm aan de 
gedeelde kernwaarden en leggen dit vast in de 
pedagogische cirkel.  

Twee scholingsmiddagen. 
Vastleggen in pedagogische 
cirkel, presenteren aan ouders.  
 

Floor Twee keer per jaar bij 
gezamenlijke 
vergadering om te 
borgen en ontwikkelen. 

Samenwerkingsove
reenkomst 

Vastleggen op welke punten kinderopvang en 
onderwijs samenwerken en hierover afspraken 
maken.  

In overleg met kinderopvang 
afspraken vastleggen. 

Saskia, Floor.  

Kindlijsten ZIEN Naast het invullen van de lijsten voor sociaal-
emotionele ontwikkeling door leerkrachten, vullen de 
kinderen deze lijsten in. Op die manier ontstaat er 
een breed beeld van de ontwikkeling op dit gebied.  
€ 60,= licentie per jaar 

Oktober 2017 nemen 
leerkrachten kindlijsten af en de 
resultaten worden besproken in 
de vergadering.  

Paulien, 
leerkrachten 

Terugkoppeling in 
vergadering: wat doen 
we met de resultaten.  

Rots en Water Sociale omgangsvormen en emotionele ontwikkeling 
op een andere manier stimuleren.  
Wanneer nodig trainer 45 minuten vrij roosteren voor 
groepstraining. 10 uur met voorbereiding = 16 uur = 

Oktober tot januari: ervaring 
opdoen als trainer in eigen 
groep. Daarna kijken waar 
transfer naar andere klassen 

Marloes. Vergadering.  
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€400,= mogelijk is.  

Leer- en denk strategieën / werkvormen 
 

Taakaanpak Kinderen weten hoe ze een taak moeten aanpakken 
en worden in de stappen gestimuleerd met 
Meichenbaum.  

Manier van werken borgen.  Leerkrachten.  Vergadering.  

Coöperatieve 
werkvormen 
(tijdens WO n.a.v. 
uitkomsten CITO 
eindtoets 2017). 

Kinderen leren op verschillende manieren samen 
werken aan een taak.  

Onderzoek LIO stagiaire.  Loes.  Uitkomsten van 
onderzoek bespreken in 
de vergadering.  

Plusbeleid Een schoolbreed plan voor kinderen die op een 
bepaald vak meer uitdaging nodig hebben om tot de 
passende ontwikkeling te komen op dat gebied.  

- Vaststellen plan.  
- Implementatie in team.  

Paulien.  Vergadering.  

Monitoren onderwijsopbrengsten 
 

Terugdringen 
administratieve 
(volg)druk 

Vastleggen wat nodig is en vervolgacties behoeft.  Kritisch blijven op wat wordt 
vastgelegd en of dit 
vervolgacties als doel heeft. 

Allen.  Twee keer per jaar punt 
op de agenda.  

Langzame 
transformatie 
rapportage 

Goede weergave van de dagelijkse praktijk. 
Proces van kinderen in kaart brengen.   

Zelfportret en trotsboom 
invoegen.  
Met elkaar bepalen wat de 
volgende stap is.  

Allen.  Vergadering.  

Monitoren 
toetsresultaten 

De goede vervolgstappen zetten naar aanleiding van 
toetsen.  
DULT- koppeling € 60,= 

Aanschaf DULT koppeling. 
Januari toetsen 
gepersonaliseerd invoeren voor 
IV en V scores.  

Leerkrachten. Analyse terug laten 
komen in vergadering.  

Invoering 
observatie-
instrument ‘Goed 
Onderwijs’ 

De negen indicatoren voor het vak van de leerkracht 
met elkaar doorlopen en hiermee ons onderwijs 
analyseren. Aandachtspunten teambreed opnemen. 

Observaties door intern 
begeleider en schoolleider. 
Collegiale visitaties door 
‘flitsbezoeken’ van 10 minuten.  

Allen.  1 a 2 indicatoren per 
vergadering doorlopen.  

Cyclus 
ondersteunings-
routes 

Het werken naar een situatie waarin de leerkracht 

verantwoordelijk is en de intern begeleider vooral vraag 

gestuurd werkt, moet worden opgepakt (samenhangend 

met PDCA cyclus).   

 Paulien.   

Overig 
 

Gesprekkencyclus Uitvoeren de wettelijk verplichte gesprekken Aan de hand van o.a. de Floor Hele jaar door 
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observaties (ook in het kader 
van het traject rekenen) wordt er 
input vergaard voor de 
functionerings- en 
beoordelingsgesprekken. 

Ouderparticipatie 
(dorp) 

Themagroepen stimuleren verantwoordelijkheid 
ouders voor bepaalde activiteiten.  

Op informatieavond lijsten 
ophangen en wijzigingen 
doorvoeren wanneer van 
toepassing.  

Jolanda / Floor.  Structureel met lijsten 
werken, ook OR.  

PR plan Uitdragen wat er gebeurt op het IKC om mensen te 
laten zien, waar we voor staan en om mensen te 
trekken, die dit concept aanspreekt.  
€ 88,= voor flyers open dag 

Regelmatige publicaties in 
regionale media.  
Open dag.  

Floor  

 
Bijlagen:  

1. Observatie-instrument (L&E versie maart 2017) 

 

 

 


