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Inleiding In ons jaarplan geven we aan welke voornemens we
hebben in relatie tot het schoolplan. We stellen
werkgroepen aan die de jaarplannen uitwerken en
uitvoeren. Hierin nemen we steeds de actuele
ontwikkelingen mee. De jaarplannen van dit schooljaar zijn
gekoppeld aan de NPO-gelden die dit schooljaar voor twee
jaar zijn vrijgemaakt vanuit de overheid. Ook staan in dit
jaarplan onze streefbeelden vermeld. Deze worden niet
(meer) apart uitgewerkt. Deze streefbeelden zijn verwoord
bij het maken van het schoolplan in 2018. In de
evaluatie/jaarverslag blikken we wel terug op deze
streefbeelden. Dat we onze kwaliteit monitoren zit
verweven in ons DNA. Het kwaliteitsbeleid wordt twee keer
per jaar gemonitord door de bestuurder samen met de
bovenschools kwaliteitsmedewerker, directie en intern
begeleider. Tevens zal er dit schooljaar een interne audit
plaatsvinden.

Inleiding

Streefbeelden Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1. Onze school beschikt over een doorgaande leerlijn voor meer- en hoogbegaafde
leerlingen

2. Op onze school lopen we voorop met de inzet van digitale middelen in ons onderwijs.

3. Op onze school hebben we minimaal één vakleerkracht. Te denken valt aan gym en
Engels.

4. Op onze school beschikken we over voldoende ondersteuning van
onderwijsassistenten in de groepen.

5. Op onze school blijven we vernieuwen in methodes en in scholing van leerkrachten.
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School & omgeving Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Formatieve inzet directie, Zorg en
begeleiding leraren

8,3 (totaal)

Groepen Groepen: 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8

Functies [namen / taken] Directeur: Jacqueline van Meeteren 
Intern begeleider: Marijke van der Maden 
Leerkrachten: Agnes Bok, Carola van Wijk, Eline van Esch,
Rianne van Rossum, Inge Gruiters en Christa Spuijbroek 
OOP: Leontine de Haan, Janneke Hazelaar en Marit Zijlstra
Tijdelijk OOP: Quinte Dingemans en Liesbeth de Jong

Twee sterke kanten Hoge leeropbrengsten 
Hoge tevredenheid leerlingen, ouders en leerkrachten

Twee zwakke kanten Aandacht voor wetenschap en techniek 
Resultaten begrijpend lezen

Twee kansen Inzet van één leerkracht die één dag ambulant is 
Kinderopvang inpandig

Twee bedreigingen Leerkrachten tekort 
Klein team

Opbrengsten [beleidsvoornemens] Inzetten op begrijpend luisteren/lezen 
Beleid formuleren voor meer- en hoogbegaafde leerlingen
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Leerlingenaantallen per 1 oktober Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal

8 13 13 10 13 13 13 11 94

Opmerkingen en consequenties n.a.v. de leerlingenaantallen:

Kwantitatieve gegevens personeel Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Aantal medewerkers OP 6 (0 mannen en 6 vrouwen)

Aantal medewerkers OOP 4 (0 mannen en 4 vrouwen)

Aantal uitstromers 0

Aantal BHV-ers 2

Aantal geplande FG's 10 Aantal uitgevoerde FG's

Aantal geplande BG's 8 Aantal uitgevoerde BG's

Aantal geplande POP's 10 Aantal uitgevoerde POP's
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Gekozen aandachtspunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Aandachtspunt Omvang

GD1 Beleidsplan 2019-2023: Trends en
ontwikkelingen

Alle scholen van SOOLvA bieden hoogwaardig taalonderwijs groot

GD2 Streefbeeld Onze school beschikt over een doorgaande leerlijn voor meer- en hoogbegaafde
leerlingen

groot

GD3 PCA Onderwijskundig beleid Onze school realiseert een doorgaande lijn executieve functies groot

GD4 PCA Organisatiebeleid De school realiseert een doorgaande leerlijn (voorschoolse voorziening – school) groot

KD1 Beleidsplan 2019-2023: Trends en
ontwikkelingen

Alle scholen van SOOLvA hebben beleid op talentontwikkeling bij kinderen, medewerkers
en ouders

klein

KD2 Streefbeeld Op onze school lopen we voorop met de inzet van digitale middelen in ons onderwijs. klein

KD3 Streefbeeld Op onze school hebben we minimaal één vakleerkracht. Te denken valt aan gym en
Engels.

klein

KD4 Streefbeeld Op onze school beschikken we over voldoende ondersteuning van onderwijsassistenten in
de groepen.

klein

KD5 Streefbeeld Op onze school blijven we vernieuwen in methodes en in scholing van leerkrachten. klein

KD6 PCA Kwaliteitszorg De school pleegt systematisch kwaliteitszorg klein

Prins Willem Alexanderschool

Jaarplan - jaarverslag 2021 - 2022 5



Uitwerking GD1: Alle scholen van SOOLvA bieden hoogwaardig taalonderwijs

Hoofdstuk / paragraaf Beleidsplan 2019-2023: Trends en ontwikkelingen

Gerelateerde verbeterpunten Onze school beschikt over een doorgaande lijn effectief (technisch) leesonderwijs

Resultaatgebied Taalonderwijs/begrijpend luisteren/lezen

Huidige situatie + aanleiding Schooljaar 19-20 zijn we gestart met dit jaarplan om de resultaten van technisch lezen te verbeteren. De doelen die we
gesteld hebben zijn behaald. De groepen 3 t/m 8 hebben minimaal B III behaald op de DMT, zowel bij de midden als de
eindtoetsen.

De school heeft eigen normen vastgesteld op vaardigheidsscore voor alle groepen. Deze zijn vastgelegd in Esis.

In het schooljaar 2019-2020 het eerste half jaar (tot maart 2020: coronatijd) intensief gewerkt aan dit jaarplan. Er is in 1
november 2019 een studiedag geweest samen met 't Ravelijn. Daarnaast zijn er ook klassenbezoeken voor technisch
lezen geweest met de Kijkwijzer van EDI. Deze klassenbezoeken zijn ook gefilmd en zowel individueel met de leerkracht
als binnen het team besproken. Dit heeft bijgedragen aan het verbeteren van de leerkrachtvaardigheden. Met name de
start van de les, doelen benoemen en het modellen (vvvvv-kkk-d). De kwaliteitskaart technisch lezen is gemaakt.

In het schooljaar 2020-2021 wilden we de samenwerking met 't Ravelijn voortzetten en naast het technisch lezen ook het
begrijpend lezen aanpakken. Dit is wegens Corona verplaatst naar het schooljaar 2021-2022.

De leerkrachten hebben zich georiënteerd op de methode Atlantis. Er is gekozen om deze niet te gaan gebruiken. Vanuit
de methode Nieuwsbegrip is nog winst te behalen.
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Gewenste situatie (doel) Hoofddoel: Optimaliseren van de resultaten technisch lezen groepen 1 t/m 8: de groepen 3 t/m 8 houden de score van I
vast op de DMT.

Optimaliseren van de resultaten begrijpend lezen groep 3 t/m 8: een score van B-II behalen op Cito begrijpend lezen.

We onderzoeken of we de toets begrijpend lezen eind 3/ midden 4 nog wel afnemen, of dat we hiermee later starten (bijv.
Eind groep 4).

Het onderwijsplan technisch lezen is in alle groepen in gebruik.

Onderwijsplan begrijpend lezen actueel maken.

Subdoelen:

Implementatie/ verbeteren van leerkrachtvaardigheden in het kader van de ontwikkeling van de (technische)
leesvaardigheid van leerlingen. Vooral ook bij begrijpend lezen.

Implementeren en borging van de visie van de PWA ten aanzien van de leesvaardigheid; begrijpend lezen.

Teamleren bevorderen door de inzet van Lesson Study als werkvorm, waarbij inzichten en vaardigheden van de twee
teams van beide scholen (PWA en ‘t Ravelijn) elkaar kunnen versterken.

Lange termijn doelen:

-groep 3 t/m 8 behoudt score van A/I op de DMT.

-groep 3 t/m 8 scoort een B/II op Begrijpend lezen.
Activiteiten (hoe) Op 24 september hebben we onze eerste studiedag begrijpend lezen samen met het team van 't Ravelijn in Woudrichem.

In de ochtend zal Bianca Lammers het programma verzorgen, in de middag maken we een start met het maken van
lessen. De beide teams werken samen.

14 oktober worden er lesbezoeken gepland. In de ochtend op het Ravelijn in de middag op de PWA. (zie schema op de
volgende pagina)

16 maart hebben we de tweede studiedag met Bianca Lammers.

12 april is de tweede ronde lesbezoeken.

25 mei hebben we de derde studiedag met Bianca Lammers.

21 juni is de derde ronde lesbezoeken.

Consequenties scholing Dit is teamscholing. Zie bijlage plan Bianca Lammers

Betrokkenen (wie) teams van 't ravelijn en pwa en bianca lammers (onderwijsadviseur)

Plan periode wk 36, 38, 39, 40, 41, 42, 11, 15, 16, 21, 25 en 26
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Eigenaar (wie) Eline, Carola, Janneke, Inge, Jacqueline, Marijke/ Marco, Mirjam (taco)

Kosten € 8400,– teamscholing beide scholen

Omschrijving kosten Inzet Bianca Lammers, onderwijsadviseur

Meetbaar resultaat -Groep 3 t/m 8 scoren A-I op de DMT midden en eind 2022

-Groep 3 t/m 8 scoort een B-Il op Begrijpend lezen eind 2022

-6 van de 6 leerkrachten geeft les volgens de afspraken

-Onderwijsplan begrijpend lezen is up-to-date

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Tussenevaluatie januari 2022 Eindevaluatie juni 2022 Marijke, Marco, Mirjam(taalcoördinator), Eline, Jacqueline
(eventueel Bianca hierbij betrekken)

Borging (hoe) -We hebben in juni 2022 een up-to-date onderwijsplan Begrijpend lezen. Hierin staat de doorgaande lijn vermeld en hoe
de lessen vorm worden gegeven.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD2: Onze school beschikt over een doorgaande leerlijn voor meer- en hoogbegaafde leerlingen

Hoofdstuk / paragraaf Streefbeeld

Resultaatgebied Onderwijskundig beleid

Huidige situatie + aanleiding Vervolg op jaarplan 2019-2020/ 2020-2021. Er is een protocol meer- en hoogbegaafdheid opgesteld in het schooljaar
2018-2019. Er is een goede samenwerking met de HB-groep van de Almgaard. Vanaf 2019-2020 wordt er gewerkt met
‘ontdekgroepjes’ voor de Plusleerlingen.

Er is een onderwijsplan gemaakt. Er is een overzicht met materialen die in de school aanwezig zijn. Daarnaast is
gekeken naar welke materialen zinvol zouden zijn voor de leerlingen, er wordt nagedacht over het aanschaffen hiervan.
We werken dit schooljaar verder aan dit jaarplan.

Vanuit het SOP is dit een verbeterpunt.

Gewenste situatie (doel) Hoofddoel: De school kan passend onderwijs bieden aan meer- en hoogbegaafde leerlingen. Vanuit klassenbezoeken
blijkt ook dat leerkrachten in staat zijn aan de meer- en hoogbegaafde leerlingen goed onderwijs te kunnen bieden. Er
wordt gewerkt aan de executieve functies (zie ook jaarplan EF). In 80% van de lessen zien we het aanbod aan meer- en
hoogbegaafde leerlingen terug.

Aan het einde van het schooljaar beschikken we over een doorgaande leerlijn meer- en hoogbegaafdheid.

Subdoelen:

-alle leerkrachten hebben kennis van het protocol en kunnen dit toepassen.

-alle leerkrachten hebben (basis)kennis van meer-en hoogbegaafdheid.

-Aan het einde van het schooljaar is concreet uitgewerkt wat we per bouw aan meer-en hoogbegaafde leerlingen kunnen
aanbieden.

-Het onderwijsplan wordt toegepast in de groepen.

-De materialen die per groep/bouw gebruikt worden zijn op elkaar afgestemd. (Levelwerk?)

Dit gerealiseerd voor juni 2022.

Activiteiten (hoe) -Actiepunt september 2021: beleidsplan en kwaliteitskaart PWA combineren?

-Actiepunt september 2021: lesbezoeken plannen (Eline). Vanuit hulpvraag van de leerkracht.

-Documenten bekijken, sluit het aan op elkaar: protocol PWA, onderwijsplan, beleidsplan Soolva.

-Toepasbare materialen voor groep 1 t/m 8 (hopelijk via materialen-dag School Besoyen in Waalwijk) Jacqueline
informeert bij het samenwerkingsverband of er nog zo'n dag komt dit schooljaar.

-Methode Briljant bekijken (HD en Verschoor werken er al mee)
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Consequenties organisatie Eline vrij maken om klassenbezoeken te doen

Consequenties scholing Masterclass, leernetwerk via samenwerkingsverband (geen kosten).

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 en 48

Eigenaar (wie) Eline, Agnes, Leontine

Omschrijving kosten Mogelijk materiaal kosten

Meetbaar resultaat September 2022: in elke groepsmap zit een onderwijsplan meer- en hoogbegaafdheid (=doorgaande leerlijn). De
leerkrachten zetten actief het onderwijsplan in om passend onderwijs te bieden aan meer- en hoogbegaafde leerlingen.
Eline doet klassenbezoeken.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Januari 2022 tussenevaluatie Juni 2022 eindevaluatie Zijn alle doelen bereikt? Betrokkenen: Eline, Agnes en Leontine
Presentatie aan team in TV of op studiedag in juni 2022

Borging (hoe) -Onderwijsplan meer-en hoogbegaafdheid -Eventueel materialenkaart (of deze verwerken in het onderwijsplan)

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Maandag 11 oktober komen we bij elkaar voor onderstaande punten: -Eind november (week 48) beleidsplan en kwaliteitskaart gecombineerd. -Bekijken van materialen afhankelijk
van de materialen-dag, anders eventueel zelf bekijken wat nodig is vanuit NPO gelden.
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Uitwerking GD3: Onze school realiseert een doorgaande lijn executieve functies

Hoofdstuk / paragraaf PCA Onderwijskundig beleid

Resultaatgebied Onderwijskundig beleid

Huidige situatie + aanleiding De executieve functies zijn aansturend en controlerend in je doen en laten. Bij elke leerling zijn bepaalde sterktes en
zwaktes in het executief functioneren.
We vinden het belangrijk voor leerlingen dat ze de kans krijgen om de executieve functies verder te ontwikkelen. We
willen ze vaardigheden aanleren om hieraan te werken. In de school is een hoog percentage leerlingen met problemen in
de executieve functies (leerlingen met add, adhd). De leerkrachten van groep 3-4 hebben scholing gevolgd rondom ‘Beter
bij de les’ en hebben coaching gehad om dit toe te passen in de klas. Dit om de executieve functies van leerlingen te
versterken.

In oktober 2020 is ook het team geïnformeerd over Beter bij de les en algemene informatie over executieve functies. Er
zijn afspraken gemaakt over de doorgaande lijn. Deze zijn nog niet geborgd.

Gewenste situatie (doel) Hoofddoel: -de leerkrachten kunnen de groep en individuele leerlingen ondersteunen in de ontwikkeling van hun
executieve functies. -de leerkrachten hebben kennis van het programma ‘Beter bij de les’ en kunnen onderdelen hiervan
toepassen in hun dagelijkse lessen.
-Er is een doorgaande lijn binnen de school, waarbij dezelfde ‘taal’ wordt gebruikt.

Subdoelen: -de leerkrachten hebben kennis van de executieve functies. -in december 2021 is er een kwaliteitskaart
(werkwijze) waarin staat beschreven hoe er op de PWA wordt gewerkt aan de ontwikkeling van executieve functies in de
groepen 1 t/m 8, m.b.v. ‘Beter bij de les’.

Activiteiten (hoe) -Rianne neemt in oktober met Inge de werkwijze door en maken samen de kwaliteitskaart af. -Op de TV van 18 november
kwaliteitskaart presenteren en feedback vragen. -Eind november eventueel de kwaliteitskaart aanvullen. -In december de
kwaliteitskaart vaststellen en jaarplan afronden.

Betrokkenen (wie) team en werkgroep

Plan periode wk 40, 41, 46, 47, 48, 49, 50, 51 en 52

Eigenaar (wie) Inge, Rianne

Kosten geen

Meetbaar resultaat Kwaliteitskaart executieve functies/Beter Bij de Les

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Januari 2022

Borging (hoe) Kwaliteitskaart executieve functies/Beter Bij de Les
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Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD4: De school realiseert een doorgaande leerlijn (voorschoolse voorziening – school)

Hoofdstuk / paragraaf PCA Organisatiebeleid

Resultaatgebied Onderwijskundig beleid

Huidige situatie + aanleiding In het jaar 2020 is de voorschool en kinderopvang binnen ons gebouw in handen gekomen van één aanbieder:
Kinderopvang De Schat. Dit maakt het voor ons makkelijker om samen te werken en afspraken te maken. Afgelopen
schooljaar zijn de contacten tussen de voorschool en de PWA ook intensiever geworden door de samenwerking tijdens
de coronatijd.

Vanaf het schooljaar 2020-2021 gaat De Schat (verplicht) 16 uur per week voorschool aanbieden aan VVE-kinderen. Dit
zijn kinderen met een taalachterstand. Zij zoeken nu al de samenwerking met de PWA, laten de intern begeleider af en
toe meekijken naar een kind in de voorschool. We kunnen voor de samenwerking gebruik maken van het contact dat de
directie heeft met de leidinggevende van De Schat én de expertise van onze IB-er inzetten. Dit moet resulteren in een
structurele samenwerking.

Vanuit het SOP kwam dit onderdeel als verbeterpunt.

Gewenste situatie (doel) Hoofddoel: Een goede structurele samenwerking met kinderdagverblijf De Schat, om de overgang van kinderdagverblijf
naar basisschool goed te laten verlopen. Kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte tijdig signaleren en acties
uitzetten.

Subdoelen: -Aan het einde van het schooljaar zijn er met De Schat afspraken om zorgleerlingen te bespreken in een
structureel overleg. -6 maanden voordat een leerling start op de PWA heeft de intern begeleider contact met De Schat
indien er bijzonderheden zijn met het kind. -De warme overdracht tussen De Schat en de leerkrachten groep 1-2 blijft
behouden. -Jaarlijks zijn er gezamenlijke thema’s. Doel op langere termijn; doorlopende lijn van doelen. -Meer inzicht
krijgen in de werkwijze (aanbod) van De Schat en vice versa.
-We hebben 1 keer per jaar een gezamenlijke activiteit (cultuurmaand) met De Schat.

Activiteiten (hoe) -‘Kijk!’ Bekijken welke leerlijnen er ingevuld zijn door De Schat.
Zichtbaar hoe kinderen vanuit de Schat doorkomen. Zinvol om eerst te bekijken. -Observaties plannen. De schat bij
groep1-2 en groep 1-2 bij de Schat.
-De Schat informeren over de mogelijkheid Marijke in te schakelen. Eline informeert.

Consequenties organisatie Eline vrij maken voor bezoek De Schat Marijke vrij maken voor bezoek De Schat Carola/Quinte vrij maken voor bezoek
De Schat

Betrokkenen (wie) intern begeleider, onderbouw leerkrachten en kinderopvang de schat

Plan periode wk 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 49, 50, 2 en 3

Eigenaar (wie) Eline, Carola, Quinte, (Jacqueline, Marijke)

Meetbaar resultaat Afspraken tussen de Schat en de PWA zijn vastgelegd in een document
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Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Januari 2022 Juni 2022

Borging (hoe) -Document waarin afspraken met De Schat zijn vastgelegd; bespreken zorgleerlingen, KIJK-registratie, betrekken intern
begeleider, gezamenlijke thema's, jaarlijkse gezamenlijke activiteit

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking KD1: Alle scholen van SOOLvA hebben beleid op talentontwikkeling bij kinderen, medewerkers en ouders

Hoofdstuk / paragraaf Beleidsplan 2019-2023: Trends en ontwikkelingen

Gerelateerde verbeterpunten

Resultaatgebied Wetenschap en techniek onderwijs

Gewenste situatie (doel) In hun schoolloopbaan op de basisschool hebben de kinderen met zoveel mogelijk verschillende technieken
kennisgemaakt. Hierbij wordt uitgegaan van de kerndoelen (productie, constructie, communicatie, transport) voor
wetenschap en techniek.

Activiteiten (hoe) Op 28 september komt Mad Science een presentatie geven over de mogelijkheden en thema's. Eventueel 4 of 5 thema's
per jaar inplannen. Contact opnemen met Theo van Tilborg voor lessen per groep/klas voor 28 september. Dan weten we
of en hoe vaak hij les kan geven bij ons op school. Agnes neemt contact op met Theo.

-Kwaliteitskaart maken

Betrokkenen (wie) team pwa, theo van tilborg (sterk onderwijs) en mad science

Plan periode wk 39, 40, 41, 42, 43, 1, 2, 3, 4 en 5

Eigenaar (wie) Agnes, Christa, Leontine, Rianne, (Marjo)

Omschrijving kosten Mad Science: ongeveer 150 euro per workshop Sterk onderwijs is gratis.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Uitwerking KD2: Op onze school lopen we voorop met de inzet van digitale middelen in ons onderwijs.

Hoofdstuk / paragraaf Streefbeeld

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Uitwerking KD3: Op onze school hebben we minimaal één vakleerkracht. Te denken valt aan gym en Engels.

Hoofdstuk / paragraaf Streefbeeld

Betrokkenen (wie) directie

Plan periode wk
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Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Uitwerking KD4: Op onze school beschikken we over voldoende ondersteuning van onderwijsassistenten in de groepen.

Hoofdstuk / paragraaf Streefbeeld

Betrokkenen (wie) intern begeleider, leerkrachten en onderwijsassistenten

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Uitwerking KD5: Op onze school blijven we vernieuwen in methodes en in scholing van leerkrachten.

Hoofdstuk / paragraaf Streefbeeld

Betrokkenen (wie) team en werkgroep

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Uitwerking KD6: De school pleegt systematisch kwaliteitszorg

Hoofdstuk / paragraaf PCA Kwaliteitszorg

Gerelateerde verbeterpunten

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Overige zaken Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Huisvesting We huren het schoolgebouw van Bazalt Wonen. Zij
verzorgen het onderhoud.

TSO-BSO Vanaf dit schooljaar hebben we een continurooster. We
hebben geen TSO meer. De BSO wordt o.a. verzorgd door
kinderopvang De Schat, inpandig.

Sponsoring De school heeft (nog) geen activiteiten waarbij sponsering
een rol speelt.

MR De MR heeft een vergaderschema opgesteld en komt
komend jaar 6 x bijeen.

Overig We krijgen dit schooljaar een interne audit.
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   Bianca Lammers Onderwijsadvies 

 

Plan van aanpak begrijpend luisteren en lezen jaar 1 

 

Plan van aanpak Begrijpend luisteren en lezen jaar 1 
 

Vraag 

De school vraagt ondersteuning om de kennis en vaardigheden op het gebied van begrijpend 

luisteren en lezen te versterken.  

 

Resultaat 

Doelstelling 

- Het team beschikt over kennis en inzichten van nu ten aanzien van effectief begrijpend 

leesonderwijs.  

- Het team beschikt over de benodigde vaardigheden ten aanzien van begrijpend lezen en heeft zicht 

op de daarvoor benodigde aanscherping in de lessen.   

- Het team beschikt over voldoende mogelijkheden om een eventuele methode passend in te zetten.   

- Er is een doorgaande lijn ten aanzien van begrijpend lezen binnen de school.  

- De leerkrachten kunnen het GRRIM model effectief en gericht op leren toepassen binnen de lessen.  

 

Aanbod 

De scholingen bestaan uit een mix van theorie en oefeningen met eigen teksten. Na iedere scholing 

worden er praktijkopdrachten verstrekt die de leraren in de weken tussen de scholingen uitvoeren. 

Leraren die tijdens een scholing niet aanwezig kunnen zorgen er zelf voor dat zij op de hoogte zijn 

van de gegeven inhoud en praktijkopdrachten.   

 

Lesbezoeken  

In de periode na het eerste studiemoment worden lesbezoeken verzorgd door de adviseur. Er vinden 

op dezelfde dag individuele feedbackgesprekken plaats. In de eerstvolgende scholing wordt een 

samenvatting gegeven van algemene zaken uit de lesbezoeken. De school maakt een rooster voor de 

bezoeken.   

Met de adviseur gaat waar mogelijk een directielid of teamlid (taal/leesexpert of interne begeleider) 

mee op lesbezoek en neemt deel aan het feedbackgesprek.  

 

Overleg en afstemming met directie  

Vier keer is er een regieoverleg met de directie, ib/taal coördinator en eventueel 1/2 leerkrachten 

gepland. Het gaat dan om de voortgang van het traject, mogelijke stimulerende en belemmerende 

factoren en het samenstelen van een borgingsdocument om de aangereikte kennis en afspraken vast 

te leggen. De school ontvangt een concept borgingsdocument begrijpend luisteren-lezen om deze 

aan de eigen situatie aan te passen.   

 

 

Tijdsperiode Inhoud Doelgroep Opmerkingen 

Via Teams Regiegroep, bespreken 1e 

scholingsbijeenkomst 

Regiegroep + 

adviseur 

 

24 september Scholingsbijeenkomst  1 

Thema: Visie begrijpend 

lezen. Instructiemodel, 

instructievaardigheden, 

Team + 

adviseur 

 

Alle teamleden zijn aanwezig 



   Bianca Lammers Onderwijsadvies 

 

Plan van aanpak begrijpend luisteren en lezen jaar 1 

modellen 

 

14 oktober Groepsbezoek 1 

• klassenbezoek (samen 

met IB/Taco), 

individuele 

nabesprekingen  

Betrokken 

leerkrachten  

+ ib/taco 

Rooster maakt de school 

Nabespreken onder schooltijd. 

Afspreken: wie gaat er mee de 

groepen in? 

 

14 oktober Regiegroepoverleg  

In combinatie met 

groepsbezoek 1 

Afspraken omtrent de 

januari meting. Hoe wordt 

de CITO afgenomen en 

hoe worden de lln hierop 

voorbereid. Monitoring in 

gang gebracht. 

Aandacht voor vastleggen 

van aspecten BL tot nu toe 

in borgingsdocumenten. 

Voorbereiding 

scholingsbijeenkomst 2 

 

Regiegroep + 

consultant 

Concept agenda wordt gemaild  

 

 

16 maart 

20222 

Scholingsbijeenkomst 2  

Thema: Organisatie van de 

differentiatie, verlengde 

instructie en interventies 

(Scaffolding) 

De januarimeting en de 

analyse zijn ook 

onderwerp van 

bespreking. Interventies 

worden besproken. 

Alle teamleden, 

adviseur in 

samenwerking 

en uitvoerend 

met regiegroep 

 

Idem scholingsbijeenkomst 1 

12 april Groepsbezoek 2: 

(samen met IB/Taco) 

individuele 

nabesprekingen  

Dag 

Betrokken 

leerkrachten 

+ib/taco 

 

12 april Regiegroep 2: 

Aandacht voor vastleggen 

van aspecten BL tot nu toe 

in borgingsdocumenten. 

Voorbereiding 

scholingsbijeenkomst 3 

  

25 mei 2022 Scholingsbijeenkomst 3: 

Thema: Transfer 

Alle teamleden, 

consultants in 

samenwerking 

en uitvoerend 

Idem scholingsbijeenkomst 1 



   Bianca Lammers Onderwijsadvies 

 

Plan van aanpak begrijpend luisteren en lezen jaar 1 

met regiegroep 

 

21 juni 2022 Groepsbezoek 3: 

(samen met IB/Taco) 

individuele 

nabesprekingen 

Dag 

Betrokken 

leerkrachten 

+ib/taco 

 

21 juni 2022 Regiegroep overleg 3 

Evaluatie. Vaststellen 

aspecten 

borgingsdocument 

Afspraken nieuwe 

schooljaar 

Regiegroep + 

consultant 

 

 

 

Kosten van dit traject in totaal: € 8400,- inclusief BTW en reistijd, exclusief reiskosten 



Juni 2021 

Nationaal Onderwijs Programma 

Voor het schooljaar 2021-2022 is nu de inschatting dat voor de ondersteuning aan scholen voor de 

inzet van de gekozen interventies een bedrag van 700 euro per leerling beschikbaar is. Dit geldt voor 

leerlingen in het primair en het voortgezet onderwijs. Dit bedrag per leerling is een indicatie, om 

voorlopig vanuit te gaan. Hierin is de hogere bijdrage voor scholen met veel leerlingen met een hoger 

risico op vertragingen nog niet meegenomen en is geen onderscheid gemaakt tussen verschillende 

schooltypen. Uiterlijk in juni komt er meer duidelijkheid over het definitieve bedrag per leerling.  

Uitgangspunten 

Een van de uitgangspunten in het Programma is dat scholen die het nu al moeilijk hebben extra 

aandacht krijgen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om scholen met een uitdagende populatie of een 

opeenstapeling van problematiek of veel risico op vertragingen. Deze scholen ontvangen extra 

middelen en ondersteuning via het Nationaal Programma. De komende weken wordt dit verder 

uitgewerkt. 

Uitgaande van 700 euro per leerling ontvangt de PWA 67.200 euro per jaar. (96 leerlingen) 

De keuzemenukaart hebben we in mei 2021 ontvangen. In juli 2021 is bevestigd dat we het 

bovenstaande bedrag ontvangen. 

Visie PWA 

In mei heeft de analyse plaatsgevonden a.h.v de toets resultaten van alle groepen. Hiervan is een 

rapportage gemaakt. Inclusief de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Daarnaast wordt 

er ook gebruik gemaakt van de observaties van de leerkrachten. 

Uit deze analyse komen twee belangrijke zorgsignalen. Dat is de score van begrijpend lezen voor de 

groepen 4, 5 en 6. En de score van rekenen voor de groep 6. Daarnaast zijn er ook zorgsignalen over 

de sociale vaardigheden van groep 1-2. 

 

Bij de keuze uit de menukaart zullen we voor de interventies kiezen waarbij de meeste leerwinst 

wordt geboekt. Met name interventies op het gebied van metacognitie en zelfregulerend leren 

(executieve functies) en feedback geven grote leerwinst. Daarnaast het werken in kleine groepjes, 

individuele instructie, voor- en vroegschoolse interventies, leren van medeleerlingen en 

samenwerkend leren.  

Interventies PWA 

Voor wie? Wat? Interventie Kosten 

1.Groep 1 t/m 8 

Teamscholing begrijpend lezen 

Verbetertraject begrijpend 

lezen met scholing en 

groepsbezoeken. In 

samenwerking met ’t 

Ravelijn en onder 

begeleiding 

van Bianca Lammers (externe 

deskundige).   

Jaarplan 2021-2022 

 

€ 4000,-- 

2.Groep 7 rekenen Inschakelen van expertise op 

het gebied van rekenen voor 

groep 7.   

Hulpvragen:  

Ongeveer 10 uur inzet 

medewerker van De Kracht 

€ 435,-- 



-bieden we het juiste 

aanbod?  

-hoe kunnen we ervoor 

zorgen dat de leerlingen meer 

groei laten zien? 

De Kracht kan ons hierbij 

ondersteunen. Offerte 

aangevraagd door Marijke. 

3.Onderwijsassistentie -Instructie in kleinere 

groepen 

Deze instructie kan door de 

leerkracht verzorgd worden 

als de oa in de klas is. 

-Ondersteuning bij rekenen in 

groep 6 

-Klassenverkleining 

(combinatiegroep splitsen) 

 

€ 36.000,-- per jaar voor een 

full-time o.a. 

4.Groep 1 t/m 8 

Teamscholing 

Samenwerkend leren. Wordt 

al toegepast. Oriëntatie op het 

intensiever toepassen van 

deze werkvorm. Koppelen 

aan EDI 

€ 1000,-- 

5.Groep 1 t/m 8  

Muziekdocent 

Sociaal-emotionele en 

fysieke ontwikkeling van 

leerlingen. 
Cultuureducatie 

Per groep 1 uur in de 2 

weken muziekonderwijs. 

50 euro per uur 

40x2 uur=80 uur 

€ 4000,-- 

Muziekdocent via cultuurpunt 

Altena 

6.Scholing-bijscholing 

kanjertraining 

Interventies gericht op het 

welbevinden van leerlingen 

Leerkracht(en) scholen 

€ 450,-- 

7.Groep 3 Veilig Leren Lezen 

Lezen/begrijpend lezen 

Faciliteiten en 

randvoorwaarden 

Extra leesmateriaal voor 

groep 3 van de methode VLL 

€ 2500,-- 

8.Groep 1-2 

Sociale Vaardigheden 
Inzet van ambulante 

begeleiding/expertise op 

het gebied van SOVA 

Extra inzet Ambulant 

Begeleider van De Kracht 

(Saskia) 

€ 500,-- 

9.Groep 1 t/m 8 

Vakdocent Engels 

Inzet van personeel en 

ondersteuning. Oriëntatie op 

inzet 

Vakdocent Engels  

Klassenverkleining 

50 euro per uur/ € 279,20 per 

week 

35x € 279,20= € 9772 

 

 

 

10.Groep 5 t/m 8 

Interventieprogramma Lezen en 

Spelling 

(In combinatie met Ravelijn en 

Biekurf) 

Letterster van Lexima; 

digitale alles-in-een-

oplossing om lees- en 

spellingsproblemen aan te 

pakken. 

€ 500,00 

Totaal  € 59.450 

 



1. Begrijpend lezen heeft extra aandacht nodig binnen alle groepen. De scores zijn ook bij de 

eindanalyse niet op het niveau dat we willen. Met 't Ravelijn uit Woudrichem hebben we een 

traject afgesproken waarbij we ondersteund worden door Bianca Lammers. Dit traject start in 

september 2021 met een gezamenlijke studiedag. Het traject zier er als volgt uit: 

 

 

Plan van aanpak Begrijpend luisteren en lezen jaar 1 

Vraag 
De school vraagt ondersteuning om de kennis en vaardigheden op het gebied van begrijpend 
luisteren en lezen te versterken.  
 Resultaat 
Doelstelling 
- Het team beschikt over kennis en inzichten van nu ten aanzien van effectief begrijpend 
leesonderwijs.  
- Het team beschikt over de benodigde vaardigheden ten aanzien van begrijpend lezen en heeft zicht 
op de daarvoor benodigde aanscherping in de lessen.   
- Het team beschikt over voldoende mogelijkheden om een eventuele methode passend in te zetten.   
- Er is een doorgaande lijn ten aanzien van begrijpend lezen binnen de school.  
- De leerkrachten kunnen het GRRIM-model effectief en gericht op leren toepassen binnen de 
lessen.  
  
Aanbod 
De scholingen bestaan uit een mix van theorie en oefeningen met eigen teksten. Na iedere scholing 
worden er praktijkopdrachten verstrekt die de leraren in de weken tussen de scholingen uitvoeren. 
Leraren die tijdens een scholing niet aanwezig kunnen zorgen er zelf voor dat zij op de hoogte zijn 
van de gegeven inhoud en praktijkopdrachten.   
  
Lesbezoeken  
In de periode na het eerste studiemoment worden lesbezoeken verzorgd door de adviseur. Er vinden 
op dezelfde dag individuele feedbackgesprekken plaats. In de eerstvolgende scholing wordt een 
samenvatting gegeven van algemene zaken uit de lesbezoeken. De school maakt een rooster voor de 
bezoeken.   
Met de adviseur gaat waar mogelijk een directielid of teamlid (taal/leesexpert of interne begeleider) 
mee op lesbezoek en neemt deel aan het feedbackgesprek.  
  
Overleg en afstemming met directie  
Vier keer is er een regieoverleg met de directie, ib/taal coördinator en eventueel 1/2 leerkrachten 
gepland. Het gaat dan om de voortgang van het traject, mogelijke stimulerende en belemmerende 
factoren en het samenstelen van een borgingsdocument om de aangereikte kennis en afspraken vast 
te leggen. De school ontvangt een concept borgingsdocument begrijpend luisteren-lezen om deze 
aan de eigen situatie aan te passen.   
 

Tijdsperiode Inhoud Doelgroep Opmerkingen 

Via Teams Regiegroep, bespreken 1e 

scholingsbijeenkomst 

Regiegroep + 

adviseur 

  



24 september Scholingsbijeenkomst  1 

Thema: Visie begrijpend 

lezen. Instructiemodel, 

instructievaardigheden, 

modellen 

  

Team + 

adviseur 

  

Alle teamleden zijn aanwezig 

PWA + Ravelijn 

14 oktober Groepsbezoek 1 

• klassenbezoek 

(samen met 

IB/Taco), 

individuele 

nabesprekingen  

Betrokken 

leerkrachten  

+ ib/taco 

Rooster maakt de school 

Nabespreken onder schooltijd. 

Afspreken: wie gaat er mee de 

groepen in? 

  

14 oktober Regiegroepoverleg  

In combinatie met 

groepsbezoek 1 

Afspraken omtrent de 

januari meting. Hoe 

wordt de CITO 

afgenomen en hoe 

worden de lln hierop 

voorbereid. Monitoring 

in gang gebracht. 

Aandacht voor 

vastleggen van aspecten 

BL tot nu toe in 

borgingsdocumenten. 

Voorbereiding 

scholingsbijeenkomst 2 

  

Regiegroep + 

consultant 

Concept agenda wordt gemaild  

  

  

16 maart 

20222 

Scholingsbijeenkomst 2  

Thema: Organisatie van 

de differentiatie, 

verlengde instructie en 

interventies (Scaffolding) 

De januarimeting en de 

analyse zijn ook 

onderwerp van 

bespreking. Interventies 

worden besproken. 

Alle teamleden, 

adviseur in 

samenwerking 

en uitvoerend 

met regiegroep 

  

Idem scholingsbijeenkomst 1 



12 april Groepsbezoek 2: 

(samen met IB/Taco) 

individuele 

nabesprekingen  

Dag 

Betrokken 

leerkrachten 

+ib/taco 

  

12 april Regiegroep 2: 

Aandacht voor 

vastleggen van aspecten 

BL tot nu toe in 

borgingsdocumenten. 

Voorbereiding 

scholingsbijeenkomst 3 

    

25 mei 2022 Scholingsbijeenkomst 3: 

Thema: Transfer 

Alle teamleden, 

consultants in 

samenwerking 

en uitvoerend 

met regiegroep 

  

Idem scholingsbijeenkomst 1 

21 juni 2022 Groepsbezoek 3: 

(samen met IB/Taco) 

individuele 

nabesprekingen 

Dag 

Betrokken 

leerkrachten 

+ib/taco 

  

21 juni 2022 Regiegroep overleg 3 

Evaluatie. Vaststellen 

aspecten 

borgingsdocument 

Afspraken nieuwe 

schooljaar 

Regiegroep + 

consultant 

  

  

 

2. Groep 7 rekenen. 
In juli 2021 is er een plan opgesteld met de Kracht. In juli 2021 zal er een analyse 
plaatsvinden bij de huidige groep 6. De analyse bestaat uit: 
-Lesobservatie in de klas tijdens 1 rekenles, analyses per leerling (Totaalbeeld van de 
leerling, Cito en methodetoetsen) 
-Saskia Kwantes is rekenspecialist en zal de analyse op zich nemen. Zij heeft hier naar  

 verwachting  5 tot 10 uur voor nodig. 
-Naar aanleiding van de analyse wordt een plan opgesteld voor volgend schooljaar. 
 

3. Onderwijsassistentie 
Extra inzet onderwijsassistentie. Leontine de Haan zal 0,5 fte bekostigd worden uit deze 
gelden. Quinte Dingemans werkt 0,6 fte vanuit deze gelden bekostigd worden. 



 
4. Samenwerkend leren. Gekoppeld aan het EDI model. Dit is een teamscholing die nog 

ingekocht moet worden. Extra verdieping van het EDI-model. Inzet scholoing van het EDI-
model om de leerkrachtvaardigheden te verbeteren. 

 
 
 
 

 

5. Muziekdocent. In samenwerking met Cultuurpunt Altena zetten we in alle groepen een 
vakdocent muziek in. Hiervoor komt Carola Loeve. Zij komt op maandagmiddag 2 uur op 
school. Leren met muziek levert het volgende op: 
-helpt bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden;  
-draagt bij aan het ontwikkelen van eenentwintigste eeuwse vaardigheden ;  
-bevorderd het leerklimaat op school;  
-helpt bij het samen leren, het ontwikkelen van empathie en sociaal vermogen;  
-versterkt het cognitieve leerproces;  
-versterkt de verbinding tussen de twee hersenhelften;  
-vergroot de concentratie, maar helpt ook te ontspannen 
 

6. Kanjertraining.  
We besteden extra aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Eén 
leerkracht is nog niet volledig geschoold. Zij zal dit schooljaar de kanjertraining volgen.  
 

7. Veilig Leren Lezen Lezen/begrijpend lezen. In groep 3 werken wij met de methode Veilig 
Leren Lezen. Om de leeslessen te verbeteren willen we leesmateriaal en spellen 
aanschaffen. Enkele spellen van Zwijsen, maar ook andere spellen waarbij de kinderen 
samen met taal bezig zijn. 

 
8. Sociale vaardigheden groep 1-2. Inzet van ambulante begeleiding/expertise op het gebied 

van SOVA. We willen de ambulant begeleider van de Kracht inzetten bij hulpvragen over de 

sociaal emotionele ontwikkeling in groep 1-2. Een aantal jonge kinderen komen na 1,5 jaar 

corona met andere/minder sociale vaardigheden binnen in groep 1.  

 

9. Vakdocent Engels. Voor groep 1-8 zetten we een vakdocent Engels inzetten. Hiervoor 

hebben we Sophie Rucphen ingehuurd. Zij komt iedere woensdag. Groep 1 t/m 6 krijgen een 

half uur engels per keer. Groep 7-8 drie kwartier per groep. De groepen worden gesplitst 

zodat de leerkracht extra aandacht aan de leerlingen kan besteden. 

 

10. Groep 5 t/m 8 gaat met het interventieprogramma Letterster werken. Letterster van 

Lexima is een digitale alles-in-een-oplossing om lees- en spellingsproblemen aan te 

pakken. 
 

 

 
 
 
 


