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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
mede gekoppeld aan de NPO-gelden die vorig schooljaar
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

Speerpunten 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, Christa Spuijbroek en
Sara Albertoe 
OOP: Leontine de Haan, Quinte Dingemans, Liesbeth de
Jong 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

6 11 16 11 9 13 12 12 90

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

Kwantitatieve gegevens personeel Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Aantal medewerkers OP 7 (0 mannen en 7 vrouwen)

Aantal medewerkers OOP 4 (0 mannen en 4 vrouwen)

Aantal uitstromers 0

Aantal BHV-ers 2

Aantal geplande FG's 11 Aantal uitgevoerde FG's

Aantal geplande BG's 8 Aantal uitgevoerde BG's

Aantal geplande POP's 11 Aantal uitgevoerde POP's
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Gekozen actiepunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Actiepunt Omvang

GD1 Beleidsplan 2019-2023: Trends en
ontwikkelingen

Alle scholen van SOOLvA bieden hoogwaardig taalonderwijs groot

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

groot

GD3 PCA Onderwijskundig beleid Onze school werkt aan de verbetering van de rekenresultaten groot

GD4 PCA Onderwijskundig beleid Onze school beschikt over een kwaliteitskaart rondom ouderbetrokkenheid groot

GD5 PCA Onderwijskundig beleid Op onze school hanteren we in alle groepen een eenduidige aanpak mbt de
Kanjermethode

groot

GD6 PCA Onderwijskundig beleid Burgerschap groot

KD1 Beleidsplan 2019-2023: Trends en
ontwikkelingen

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

klein

KD2 Speerpunt Op onze school blijven we vernieuwen in methodes en in scholing van leerkrachten. klein

KD3 PCA Onderwijskundig beleid Dit schooljaar beslist onze school met welk LVS we in de toekomst gaan werken klein

KD4 PCA Kwaliteitszorg De school pleegt systematisch kwaliteitszorg klein
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Uitwerking GD1: Alle scholen van SOOLvA bieden hoogwaardig taalonderwijs

Hoofdstuk / paragraaf Beleidsplan 2019-2023: Trends en ontwikkelingen

Gerelateerde actiepunten

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.

Evaluatie eind 2021-2022:

3 studiedagen zijn door Bianca Lammers verzorgd. Deze waren gericht op het verbeteren van de leerkrachtvaardigheden
bij het begrijpend lezen. Er zijn afspraken gemaakt over hoe we leerlingen vaardigheden aanleren en wat voor
tekstsoorten we gebruiken. We integreren begrijpend lezen/ luisteren binnen de lessen, er worden geen aparte lessen
voor aangeboden. Lessen zijn samen voorbereid en er hebben klassenbezoeken plaatsgevonden.

De resultaten zijn nog niet op het niveau dat we verwachten van onze leerlingen.

Leerlingen in groep 7-8 worden niet meer getoetst op DMT, tenzij ze in groep 6 een IV-V score behaalden. Groep 3 wordt
niet getoetst op begrijpend lezen.

Gezien de wisselingen binnen het team vorig schooljaar (ziekte/ vervanging) is borging zeer belangrijk.

Het jaarplan wordt voortgezet.

Gewenste situatie (doel) Hoofddoel:

Optimaliseren van de resultaten technisch lezen groepen 1 t/m 6: de groepen 3 t/m 6 groeien terug naar de score van I
op de DMT. We spreken hier over een groepsgemiddelde.
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Optimaliseren van de resultaten begrijpend lezen groep 4 t/m 8: minimaal een score van III behalen op Cito begrijpend
lezen. We spreken hier over een groepsgemiddelde.

Onderwijsplan begrijpend lezen/ luisteren borgen binnen de school

Subdoelen:

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

Teamleren bevorderen door samen lessen voor te bereiden en klassenbezoeken bij elkaar af te leggen tijdens een (deel
van) begrijpend leesles.

Lange termijn doelen (groepsgemiddelde):

-groep 3 t/m 8 scoort een A/I op de DMT.

-groep 4 t/m 8 scoort een B/II op Begrijpend lezen.

Activiteiten (hoe) -Feedback van Bianca Lammers verwerken in het onderwijsplan en aanpassen.

-Groep 1-2-3 kijken bij elkaar tijdens de les begrijpend lezen/luisteren. Overige groepen kijken ook bij elkaar om van
elkaar te leren, ideeën op te doen. Ga voor 11/11 bij elkaar kijken in de klas.

-Twee keer per jaar een gezamenlijk thema uitwerken voor de hele school, bijv. kerst en lente.

-Onderwijsplan aanpassen 21 november.

Consequenties organisatie Elkaar kunnen vervangen tijdens het kijken bij andere groepen.

Consequenties scholing Eventueel feedback vragen aan Bianca.

Betrokkenen (wie) team pwa

Plan periode wk 41 en 42

Eigenaar (wie) Jacqueline, Carola, Eline, Christa

Omschrijving kosten Inzet Bianca Lammers, onderwijsadviseur

Meetbaar resultaat -Groep 3, 4, 6, 7, 8 scoren A-I op de DMT midden en eind 2023

-Groep 5 scoort minimaal C-III op de DMT midden en eind 2023

-Groep 4 t/m 8 scoort minimaal een C-III op Begrijpend lezen midden en eind 2023

-7 van de 7 leerkrachten geeft les volgens de afspraken zoals beschreven in het onderwijsplan

-In het mapje ‘begrijpend lezen/ luisteren’ op Sharepoint staan de lessen die aangeboden zijn/ worden per klas. Dit wordt
steeds aangevuld.
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Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) -Eind november (21 november) evaluatie begrijpend lezen werkgroep 14.30 uur.

-Januari evalueren thema kerst

-April/mei evalueren thema lente

-Eindevaluatie in juni

Borging (hoe) -Onderwijsplan lezen. Evalueren en aanpassen. juni 2023

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

Hoofdstuk / paragraaf Speerpunt

Resultaatgebied Onderwijskundig beleid

Huidige situatie + aanleiding Vervolg op jaarplan 2019-2020/ 2020-2021/ 2021-2022. 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.

Evaluatie eind 2021-2022: Dit schooljaar hebben we gewerkt met losse thema's binnen de ontdekgroep. Er is een
protocol en kwaliteitskaart opgesteld en deze wordt ingezet indien van toepassing. Per leerling wordt bekeken wat een
passende aanpak is.

Na een presentatie van een collega van Den Biekûrf/Wilgenhoek hebben we besloten om volgend schooljaar te gaan
werken met de methode Briljant (BB) en Diamant (OB). Dit gaan we inzetten in groepjes buiten de klas. En waar mogelijk
doortrekken naar opdrachten voor de weektaak.

De intensieve samenwerking met de Almgaard wordt voortgezet

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 (volgens onderwijsplan EF). In 80% van de lessen zien we het aanbod aan meer- en
hoogbegaafde leerlingen terug. Buiten de klas is een aanbod aan groepjes leerlingen vanuit de methode Briljant/ Diamant
voor groep (1) 2 t/m 8.

Subdoelen: 1-alle leerkrachten hebben kennis van het protocol en kunnen dit toepassen. 2-alle leerkrachten hebben
(basis)kennis van meer-en hoogbegaafdheid. 3-in december '22 is het onderwijsplan aangepast en wordt toegepast in de
school.

Dit gerealiseerd voor juni 2023.

Activiteiten (hoe) Briljant (Diamant )implementeren in de gehele school

Consequenties organisatie In groep 1-2 en 3-4 starten de leerkrachten vanaf groep 5 gaat Liesbeth deze lessen verzorgen. Eventueel sluiten
leerlingen uit groep 4 later aan bij Liesbeth.

Consequenties scholing Uitleg gehad van Elize Koekkoek tijdens een teamvergadering over het programma.
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Betrokkenen (wie) agnes en christa en liesbeth in de klas (leden werkgroep)

Plan periode wk 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 en 26

Eigenaar (wie) Agnes, Liesbeth, Quinte, Leontine

Kosten Licentie Briljant

Meetbaar resultaat Werkplezier van de kinderen in de lessen. Sociaal emotioneel/Kanvas Vragenlijst leerlingtevredenheid WMKpo

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Week 41 en week 50 door de werkgroep en Christa.

Borging (hoe) Via kwaliteitskaart, die er al is.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD3: Onze school werkt aan de verbetering van de rekenresultaten

Hoofdstuk / paragraaf PCA Onderwijskundig beleid

Resultaatgebied Rekenen

Huidige situatie + aanleiding Resultaten Cito rekenen-wiskunde juni 2022:

-de groepen 3, 6 en 7 scoren onder het landelijk gemiddelde (groep 6 net onder het landelijk gemiddelde).

-de groepen 3 en 6 laten onvoldoende groei zien.

-in de groepen 3, 4, 5 en 6 ligt het percentage leerlingen dat richting de 1F-lijn groeit te laag.

-in de groepen 3, 4, 6 en 7 ligt het percentage leerlingen dat richting de 1S-lijn groeit te laag.

De tussenresultaten zijn op de midden en eindtoetsen 2022 niet naar verwachting. Bij de Eindopbrengsten van groep 8
zijn voor rekenen wel goede scores behaald. Percentages 1F en 1S liggen boven het landelijk gemiddelde.

We vinden het belangrijk dat de groepen ook op de tussenresultaten op of boven het landelijk gemiddelde gaan scoren.

We volgen in de groepen 4 t/m 8 de methode Rekenwereld (Snappet) die aansluit bij de opbouw van de methode Wereld
in Getallen 4. We werken hierbij op Chromebooks.

Voor groep 1-2 maken we gebruik van de methode Kleuterplein waarin rekenen is geïntegreerd. Voor groep 3 volgen we
de schriftelijke methode van Wereld in Getallen 4. De groepen 1 t/m 8 gebruiken de rekenkisten van ‘Met Sprongen
Vooruit’ (MSV).

We willen onderzoeken of de methode Rekenwereld van Snappet nog voldoende passend is.

Gewenste situatie (doel) Hoofddoel (groepsgemiddelde):

-100% van de leerlingen behaalt (groeit naar) de 1F doelen op rekenen.

-50% van de leerlingen behaalt (groeit naar) de 1S doelen op rekenen.

-de groepen 3 t/m 8 scoren op de midden en eind-toetsen minimaal een B-III.

Subdoelen:

-er wordt gewerkt met een passende methode. Onderzoeken of Rekenwereld van Snappet nog voldoet. Hierbij wordt ook
specifiek gekeken naar het aanbod voor leerlingen die richting 1S zouden moeten groeien

-leerkrachtvaardigheden?

Wat moeten we als school doen om de resultaten omhoog te krijgen?

Activiteiten (hoe) 27 sept. Studie ochtend; vergelijking rekenmethodes
Meer rekentijd, bijv. 5x per week? Minder tijd voor bijv. spelling of taal.
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Langere tijd aan een onderdeel besteden en zorgen dat dit na enige tijd weer herhaald wordt.
Implementeren van Rekensprint en Bareka vanaf groep 4.
Streefniveau bepalen na ongeveer 6 weken vanaf start schooljaar voor de leerlingen.
Voor HAVO/VWO 1S en andere leerlingen 1F niveau.
Onderwijsplan weer onder de aandacht brengen bij het team.
Methodes bekijken op de NOT.

Consequenties organisatie Aanschaf Bareka om kinderen te toetsen, hierna worden doelen gekoppeld in Rekensprint om op niveau te kunnen
oefenen.

Betrokkenen (wie) team pwa

Plan periode wk 44

Eigenaar (wie) Agnes, Marijke, Christa en Leontine

Meetbaar resultaat Cito resultaten verbeteren zoals bepaald in de doelen.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Christa en Leontine nemen op 19 oktober het onderwijsplan door.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD4: Onze school beschikt over een kwaliteitskaart rondom ouderbetrokkenheid

Hoofdstuk / paragraaf PCA Onderwijskundig beleid

Resultaatgebied Ouderbetrokkenheid

Huidige situatie + aanleiding De communicatie vanuit school naar ouders over de dagelijkse gang van zaken en praktische dingen verlopen via Social
Schools.

Daarnaast zijn er 2 LOL-gesprekken per schooljaar gepland (start en midden schooljaar). Aan het einde van het
schooljaar is een facultatief oudergesprek; op verzoek van de leerkracht, of van ouders.

Tijdens de Corona-periode hebben we ook online-gesprekken gehouden met ouders.

Ouders verwachten soms tussentijdse gesprekken in de avond.

We vinden het belangrijk om vast te leggen wat wij van ouders verwachten en wat ouders van leerkrachten mogen
verwachten. Hoe vaak nodigen we ouders uit; lln. met OPP, lln. die onvoldoende scoren op vakken, …?

Vanuit het oudertevredenheidsonderzoek zijn een aantal punten naar voren gekomen: rapport, aantal oudergesprekken,
activiteiten voor ouders, informatie over de gang van zaken op school.

Gewenste situatie (doel) Hoofddoelen:

-de afspraken rondom oudergesprekken zijn vastgelegd in een kwaliteitskaart.

-de afspraken rondom de berichten die op social schools geplaatst worden, zijn vastgelegd.

-jaarlijks worden er enkele activiteiten voor ouders/ verzorgers georganiseerd.

Activiteiten (hoe) -Het gesprek aangaan met het team. Hoe gaan we om met ouders? Ligt de aanpak op een lijn?

-Ouders informeren als er een onvoldoende wordt gehaald bij een methodetoets

-Resultaten van de school delen met ouders.

-De inhoud van de lessen delen op SocialSchools (1x in de 2 weken).

-Activiteit bedenken waar ouders bij kunnen helpen.

Consequenties organisatie 1 activiteit per jaar organiseren, zodat ouders de school in actie zien, bijvoorbeeld: spelletjesochtend en knutselen.

Betrokkenen (wie) team en ouders

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Carola, Rianne, Sara

Meetbaar resultaat Vragenlijst WMK-PO opnieuw afnemen in mei '23.
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Borging (hoe) 13-08-2022 Er kan geen matig of onvoldoende op het rapport staan als ouders daar niets van weten. Ouders moeten
vroegtijdig op de hoogte gesteld worden. De inhoud van de lessen delen op SocialSchools (1x in de 2 weken). Dit
bespreken we in een teamvergadering.

Dinsdag 1-11 bedenkt de werkgroep een activiteit waar ouders bij kunnen helpen en plannen deze. Schoolbreed.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD5: Op onze school hanteren we in alle groepen een eenduidige aanpak mbt de Kanjermethode

Hoofdstuk / paragraaf PCA Onderwijskundig beleid

Resultaatgebied Onderwijskundig beleid; de school realiseert sociale opbrengsten die boven de gestelde norm liggen.

Huidige situatie + aanleiding 2021-2022: Op school wordt al langere tijd de Kanjermethode gebruikt. 1 leerkracht is nog niet geschoold, gaat dit jaar de
training volgen. Door Corona zijn er achterstanden op sociaal emotioneel gebied gesignaleerd, vooral in de onderbouw.
We gaan de werkwijze en afspraken binnen de school bekijken. Doen we nog de juiste dingen en doen we deze goed?
De werkwijze wordt vastgelegd in een onderwijsplan. Juli 2022:
Hoofddoel:
Op de sociale veiligheidslijst (leerlingen) van WMK scoort de school een 3,5 of hoger. School behaalde een score van
een 3,29, doel niet behaald. Subdoelen: -Op Kijk scoort 85% de leerlingen passend bij hun leeftijd: 92,3% het doel is
behaald. -Op Kanvas scoort 85% van de leerlingen groen. Groep 5-6 scoort als groep groen, groep 7-8 scoort als groep
rood. Dit was in maart/april. We denken dat dit komt door personeelswisselingen. Doel niet behaald. -In mei 2022 is er
een onderwijsplan SEO - Kanjer opgesteld en passen de leerkrachten de afspraken toe: het concept plan is er, maar nog
niet vastgesteld. Het team heeft deze per mail ontvangen. Dit komt aan het begin van het nieuwe schooljaar 2022-2023
terug. 1 leerkracht heeft dit jaar de Kanjer scholing gevolgd.

Gewenste situatie (doel) Hoofddoel: -Op de sociale veiligheidslijst (leerlingen) van WMK scoort de school een 3,5 of hoger. -In alle groepen
hanteren we een eenduidige aanpak m.b.v. de Kanjermethode.
Subdoelen: -Op Kijk scoort 85% de leerlingen passend bij hun leeftijd (max. 2 maanden onder de chronologische leeftijd).
-Op Kanvas scoort 85% van de leerlingen groen. -In oktober 2022 is er een onderwijsplan SEO - Kanjer opgesteld en
passen de leerkrachten de afspraken toe. -Alle leerkrachten hebben de Kanjer-training A en ‘opfris-training’ dit schooljaar
gevolgd.

Activiteiten (hoe) -1 Leerkracht volgt scholing Kanjer dit schooljaar (Sara) -Opfris-training: 2 februari '23 (studiedag) -Concept
kwaliteitskaart bespreken TV in maart (na studiedag). -Eventueel aanpassen en vastleggen van de kwaliteitskaart in
maart-april. -Nadenken over hoe ouders te informeren over de Kanjertraining.

Consequenties organisatie Geen werkboeken meer aanschaffen Lesbezoeken bij elkaar

Consequenties scholing Opfriscursus hele team Kanjerlicentie A Sara

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Inge, Marijke, Eline, Rianne

Kosten Scholing Sara (nog nakijken) Kosten studiedag Kanjerinstituut (nog nakijken)

Meetbaar resultaat Resultaten uit KIJK, KanVas en WMKPO (zie gewenste doelen)

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Tussenevaluatie in maart. In juli de nieuwe aanpak evalueren.
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Borging (hoe) Kwaliteitskaart, er ligt al een concept. We wachten op de opfriscursus.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD6: Burgerschap

Hoofdstuk / paragraaf PCA Onderwijskundig beleid

Resultaatgebied Onderwijskundig beleid

Huidige situatie + aanleiding Onze school besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociale en maatschappelijke ontwikkeling van de
leerlingen. We doen dit omdat we onze kinderen willen opvoeden tot verantwoorde burgers. Ze moeten goed voor
zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen (dichtbij en verder weg).
Voorbeelden hiervan zijn: Jaarlijks zwerfafvalactie in het dorp, kerstviering met ouderen in verzorgingshuis en het
inzamelen van oude apparaten/recycling. De Stichting werkt bovenschools ook aan een jaarplan Burgerschap.

Gewenste situatie (doel) Op de PWA leren de leerlingen actief mee te doen aan de samenleving. Zij leveren een positieve bijdrage aan deze
samenleving en we bereiden ze voor op de wereld buiten Eethen. Lange termijn doel: We beschikken over een
curriculum burgerschap. Dit is vastgelegd in een onderwijsplan. Schooljaar 2023-2024.

Activiteiten (hoe) We nemen deel aan: Cultuurmenu vanuit Bibliotheek Cultuurmenu Altena Muziekwijzer Kanjertraining Bieb op school
Wekelijks vormingsonderwijs in alle groepen Week van de Lentekriebels Lev voor groep 7-8 Gastlessen bureau Halt
Jeugdjournaal/Schooltv Excursies/Uitstapjes We volgen de methode De Zaken We hebben een leerlingenraad waarin
leerlingen van groep 4 t/m 8 deelnemen.

Betrokkenen (wie) directie en ib en team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Directie, IB en team

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Juni 2023

Borging (hoe) Onderwijsplan Burgerschap

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

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

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Uitwerking KD2: Op onze school blijven we vernieuwen in methodes en in scholing van leerkrachten.

Hoofdstuk / paragraaf Speerpunt

Betrokkenen (wie) team en werkgroep

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Uitwerking KD3: Dit schooljaar beslist onze school met welk LVS we in de toekomst gaan werken

Hoofdstuk / paragraaf PCA Onderwijskundig beleid

Gewenste situatie (doel) Aan het eind van het schooljaar beschikken we over een LVS.

Activiteiten (hoe) -Verschillende LVS bekijken -Een keuze maken uit twee LVS

Betrokkenen (wie) team pwa en stichting soolva

Plan periode wk 25 en 26

Eigenaar (wie) Jacqueline, Marijke, Eline

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking KD4: De school pleegt systematisch kwaliteitszorg

Hoofdstuk / paragraaf PCA Kwaliteitszorg

Gerelateerde actiepunten

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Onderwijsplan begrijpend luisteren en lezen 

Onderwijsplan begrijpend lezen groep 1 t/m 8 (versie juni 2017) 

Schoolambities 

Op schoolniveau streven wij naar minimaal 70% I-, II-, III-scores op de Citotoetsen begrijpend lezen groep 5 t/m 

8. De doelen zijn per groep uitgewerkt op vaardigheidsscore, zie schoolnormen in Esis. 

Per leerling (groep 5 t/m 8) worden doelen gesteld op vaardigheidsniveau m.b.v. het groepsplan in Esis.  

Leerlijn 

We gebruiken de doelen vanuit de inhoudskaart taal en oriëntatie op jezelf en de wereld PO van het CED.  

Voor alle groepen wordt de volgende werkwijze gehanteerd: 

Vanuit onderwerpen worden thema's vastgesteld.  

Bijv. Onderwerp: herfst, thema: spinnen in de herfst, of dieren in het bos, of trekvogels. 

 

Vanuit de thema's wordt gewerkt met verschillende tekstsoorten zoals: verhalende tekst/ boek, fictie/ non-

fictie, informatieve tekst/ boek, gedicht, brief. Maar ook: email, app-bericht, filmmateriaal, geluidsfragment 

(bijv. Podcast), foto, krant, folder.  

Er wordt gebruik gemaakt van authentieke teksten. 

De 10 uitgangspunten worden ingezet voor een goede begrijpend lees- en luisterles. 

 

Leertijd 

Groep 1-2: 3x p.w. tijdens kring/ kleine kring, 20 minuten. 

Groep 3 t/m 8: 2x p.w. een les van 30-45 minuten.  

Volgen van leerlingen 

Groep 1-2: 2 keer per jaar wordt de Kijkregistratie ingevuld naar aanleiding van dagelijkse observaties. 

Groep 3: volgen met de methode Veilig Leren Lezen vanaf kern 7. 

Groep 4-8: 2 keer per jaar wordt de Cito begrijpend lezen 3.0 afgenomen. 

 

 

 

 

 



 

 
2 

  
  

  

Didactisch handelen 

De leerkracht stelt een lesdoel op (vanuit doelen vanuit de inhoudskaart taal en oriëntatie op jezelf en de 

wereld PO van het CED) en een leesdoel voor de kinderen (op inhoud van de tekst). 

 

Fasering:  

De les bestaat uit de volgende opbouw: 

-leesdoel voor de kinderen benoemen 

-voorkennis ophalen/ verbinding maken 

-instructie met modeling 

-begeleide inoefening met werkvorm 

-verwerking en lesafsluiting 

De fases kunnen in verschillende volgorde toegepast of herhaald worden. 

 

Lesmodel: bij elke les hanteren we het Grrim-model. Dit is verderop in dit document uitgewerkt.  

 

Didactische strategieën 

- Leerkrachten hanteren de definitie van begrijpend lezen: “Begrijpend lezen is denken terwijl je leest”. 

- Leerkrachten hanteren Sturingsstrategieën en leren deze aan: 

 
Sturingsstrategieën:  

- Leesdoel bepalen 
- Oriëntatie op de tekst 
- Actualiseren van kennis en woordenschat 
- Actief lezen door toepassen van leesstrategieën  

→  
- Controleren van begrip 
- Toepassen van herstelstrategieën         

→  
- Controle bereiken leesdoel  

 
 
 
Note: de doorgaande lijn van deze strategieën zijn te 
vinden in het boek Lezen… denken…begrijpen! Van 
Förrer & van de Mortel, 2013. P45+ 

Leesstrategieën:  
- Voorspellen 

- Vragen stellen 
- Visualiseren 
- Verbinden | ophelderen onduidelijkheden 
- Samenvatten 
- Afleiden | relaties en verwijswoorden 

Herstelstrategieën:  
- Langzamer lezen 
- Aandachtiger lezen 
- Hardop lezen 
- Een stukje opnieuw lezen 
- Een stukje verder lezen 
- Naar de illustraties kijken 
- Hulp vragen 

 

- Leerkrachten zijn bekend met voorwaarden voor begrijpend lezen: taal, vlot lezen, kennis en metacognitie en 

zijn bekend met de doorgaande lijn van lezen met begrip (Förer & van de Mortel, 2013. P37+). 

- Leerkrachten beseffen dat leerlingen 90% van de woorden moeten snappen om een tekst te begrijpen. 

- De leerkrachten hanteren het Grrim-model inclusief modelen (Zie Förrer & van de Mortel, 2013. P99, 107-

109). Tijdens het modelen wordt gebruik gemaakt van de volgende hulpzinnen: ik lees…dus ik weet, ik 

lees…dus ik denk, ik zie…dus ik weet, ik zie…dus ik denk. 

- Leerkrachten stellen verschillende soorten vragen vanuit de taxonomie van Bloom.  

- Leerkrachten zetten coöperatieve werkvormen in. 

- Leerkrachten wisselen af in verantwoordelijkheid door de leerkracht en de verantwoordelijkheid van de 

leerling. 

-leerkrachten houden er rekening mee dat de ontwikkeling van executieve functies van leerlingen invloed heeft 

op het begrijpend kunnen lezen en luisteren.  

- Tijdens andere vakken vindt transfer plaats. 
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Grimm-model:     

 

 

Taxonomie van Bloom: 

Creëren  Kun je een nieuw plan maken voor… 

Wat kun je doen om… 

Wat zou er gebeuren als…. 
Bedenk eens…  

Evalueren Wat vind je er nu van dat…? 

Ben je het eens met …en waaruit blijkt dat? 

Waardoor vind je het een goede oplossing? 

Analyseren Waardoor komt dat? 

Hoe komt dat? 

Wat was het probleem? 

Toepassen  Wat wil jij veranderen? 

Hoe zou jij dit probleem oplossen als je…was? 

Welke vragen stel je bij…? 

Begrijpen  Hoe leg jij dat uit? 

Wat gebeurt er als? 

Bedenk eens… 

 

Herinneren  Wat gebeurde er na?  
Hoe vaak? 

Wie was? 
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Modelen: 

  

 

Differentiatie 

De differentiatie volgt in de verwerking. Voor de gehele groep worden vragen gesteld vanuit de taxonomie van 

Bloom. Alle leerlingen krijgen dezelfde taak/ opdracht, binnen deze opdrachten is ruimte voor differentiatie en 

het inzetten van kwaliteiten van leerlingen. 

Evaluatie 

We evalueren ons onderwijs 2x p.j. n.a.v. de Citotoetsen. We analyseren de opbrengsten op school-, groeps-, 

en leerlingniveau en verbinden hier waar nodig interventies aan. Op school- en groepsniveau wordt dit 

omschreven in het document “Diepteanalyse PWA”. Op leerlingniveau wordt dit opgenomen in het 

groepsoverzicht. Ook dit document wordt dan geëvalueerd en eventueel aangepast/bijgesteld. 

Afspraken 

-De leerkrachten bereiden de lessen voor, deze worden bewaard in een mapje begrijpend lezen/ luisteren per 

groep op Sharepoint.  

-Lessen rondom gezamenlijke thema’s worden samen voorbereid. 

-Jaarlijks wordt het onderwijsplan geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. 

 


