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Jaarplan 2017-2018  

 
De Gaard OBS Meester Vos  
18LZ  
 
 

   Voorwoord  
Dit jaarplan geeft een overzicht van de voornemens en plannen in het schooljaar 
2017-2018 weer. De grote lijnen van onze beleidsvoornemens komen uit het 
Schoolplan. Jaarlijks stellen we ze bij op basis van de ontwikkelingen Dit jaarplan is 
een uitwerking van de schoolontwikkeling, die in ons schoolplan 2015-2019 
beschreven is. In onderstaand schema treft u de structuur aan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij de samenstelling van het jaarplan is uitgegaan van de volgende bronnen: 

• de beleidslijnen uit het schoolplan 2011-2015; 
• het strategisch beleidsplan van O2A5; 
• ondersteuningsplan Profi Pendi SWV PO 2605 2016-2020; 
• evaluatie van het vorige jaarplan; 
• clusterplan Vianen / Zederik 
• de leerling opbrengsten; 
• ziekteverzuimnotitie; 
• onderzoeksgegevens. 

 

 

M.b.t. de onderwijskundige voornemens geldt voor de medezeggenschapsraad een 
instemmingsrecht, m.b.t. urenberekening en vakantieregeling 2017-2018  een 
adviesrecht.  
M.b.t. de personele onderdelen geldt  instemmingsrecht voor de 
personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad. 
M.b.t. de onderwijstijd geldt instemmingsrecht van de oudergeleding van de 
medezeggenschapsraad. 
 
Namens de clusterdirectie, 
Ben Kennedie 
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A   Terugblik beleidsvoornemens 2016-2017 
 
 
 
 

De beleidsvoornemens zoals verwoord in ons jaarplan 2016-2017 zijn voortvarend opgepakt 
in het afgelopen schooljaar maar hebben nog niet altijd geleid tot het behalen van het 
gewenste resultaat. Een aantal beleidsvoornemens wordt dan ook gecontinueerd in het 
schooljaar 2016-2017.  
 

Vak-en vormingsgebieden 
Voor alle vakken zijn de kwaliteitskaarten besproken en “herijkt”. De kaarten geven ons 
onderwijs houvast en maken duidelijk hoe wij de kwaliteit van de verschillende vakken 
borgen in ons onderwijs.  I.c.m. invoer van een onderwijsplatform (zie ICT) is er  invulling 
gegeven aan de leerlijnen spelling en rekenen. 
In het kader van Actief Burgerschap is een leerlingenraad ingevoerd. 
 

Passend Onderwijs / Zorg  
Het school ondersteuningsprofiel is opgesteld. De standaarden basisondersteuning zijn 
vastgesteld en worden in 2017-2018 besproken en getoetst aan ons onderwijs.  
 

ICT 
Er is  veel geïnvesteerd in onderzoek naar een mogelijk onderwijsplatform dat  in te zetten is 
in onze school zodat leerlingen op maat en volgens leerlijnen zelfstandig kunnen werken.  
Alles digitaal waarbij de leerkracht via een dashboard “ mee kan kijken” naar de 
vorderingen van de kinderen. In 2016-2017 heeft de  implementatie fase plaatsgevonden als 
pilot. Uiteindelijk is naast het onderwijsplatform Gynzy ook Snappet drie maanden in de 
praktijk gebruikt.  Voor 2017-2018 is de keuze gevallen op Snappet.  
 

Kwaliteitszorg 
Kwaliteitskaarten zijn voldoende besproken. De kwaliteitskaarten zijn besproken en 
vastgesteld. Het leerlingvolgsysteem Zien is ingevoerd.  
 

Tussenopbrengsten 
N.a.v. de tussentoetsen is een trendanalyse opgesteld en besproken in teamvergadering.  
 

Eindopbrengsten 
Er is dit jaar opnieuw gewerkt met de CITO eindtoets.  
De resultaten voldeden aan onze  verwachtingen. Onze school behaalde een standaardscore 
van 536,9. (landelijke score 535,1) 
 

Ziekteverzuim 
Onze school werkt conform de door de (lokale) overheid vastgestelde veiligheids- en Arbo 
voorschriften. Het ziekteverzuim wordt begeleid conform de door O2A5 vastgestelde 
criteria.   
 

Personeel 
In het schooljaar 2016-2017 hebben twee leerkrachten door privé omstandigheden meer 
moeten verzuimen dan gewenst. Een leerkracht heeft onbetaald verlof opgenomen voor 1 
dag. In de praktijk heeft betrokken leerkracht toch regelmatig gewerkt om de 
vervangingsproblematiek de baas te kunnen zijn.  Een compliment is ook dit schooljaar op 
zijn plaats voor alle leerkrachten van OBS  Meester Vos. 
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A  Beleidsvoornemens 2017-2018 
  Beleidsvoornemens t.a.v.: 
 A.1 Onderwijsconcept 

- Implementatie Doelenwerk (bovenbouw) Ontdekhoeken 
(onderbouw)  

- Zelfstandig werken (weektaak.com) borgen.  
- Voortgang Rots en Water 
- Oriëntatie op nieuwe methode Wereld Oriëntatie (zaakvakken). 

 A.2 Vak- en vormingsgebieden 
- Lezen / Begrijpend lezen. 

I.c.m. invoer van Snappet invulling geven aan de rekenen en spelling.  
- Oriëntatie op Engels vanaf groep 1. 

Op alle scholen van het cluster Vianen / Zederik wordt Engels op de 
basisschool ingevoerd. Komend schooljaar is een oriëntatie jaar o.l.v. Early 
Bird. 

  A.3 Passend Onderwijs / Ondersteuning 
- Inzet Profi Pendi gelden t.a.v. leerlingbegeleiding 
- IJkpunten Basisondersteuning Profi Pendi bespreken / herijken. 
- Naast de mogelijkheid voor leerlingen om in te stromen in 

MaxKlas op schoolniveau plusaanbod blijven verwezenlijken. 
- Zien: nadrukkelijker bespreken na invulling.  

 A.4 ICT 
- Inzet digitale middelen om leerlingen meer op maat te bieden. 
- Invoer mogelijkheid privé Ipad in te zetten. 
- Invoer van Snappet 3.0 

 A.5 Kwaliteitszorg 
- Kwaliteit van het onderwijs in kaart brengen. Update 

kwaliteitskaarten 
- Registratie van leerkrachten in lerarenregister 

 A.6 Tussenopbrengsten (BL-DMT-RW) 
- Diepteanalyse bespreken met team.  

 A.7 Eindopbrengsten 
- Score boven landelijk gemiddelde 

 A.8 Exploitatie: personele lasten, huisvestingslasten, overige lasten (ook 
afschrijvingslasten en investeringsplannen) 

- Meerjaren investeringen in kaart brengen (methoden – ICT – 
meubilair als voorbereiding op nieuwbouw Hoef en Haag. 

- Huisvesting: verhuizing naar Hoef en Haag.  
 A.9 Ziekteverzuim personeel 

- Ziekteverzuim onder landelijk gemiddelde. 
 A.10 TSO en BSO 

- Vorming IKC ter voorbereiding op verhuizing Hoef en Haag 
 A.11 Samenwerking met ouders 

- Naast OR en MR tevens overleg met partnerschapsteam  
 A.12 Communicatie/PR 

- Digiduif als communicatiemiddel.  
- Actief PR beleid richting Hoef en Haag.  

B   Gevolgen van beleidsvoornemens 
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 B.1  Schoolorganisatie 
  B.1.1 Taak- en functieverdeling 

- Zie bijlage taakbeleid (kruisjeslijst) 
- Invoeren CAO-tool (augustus/september 2017) 

De volgende functies zijn vertegenwoordigd op onze school: 
- groepsleerkrachten 
- directie 
- administratief medewerker 

 

Ook het komende jaar werken we in heterogene groepen, bestaande uit twee leerjaren. Er zijn 
vier combinatiegroepen geformeerd; groep 1/2 – groep 3/4 – groep 5/6 – groep 7/8. 
Er is sprake van een klein  formatieoverschot (0,3 fte).  Met de verwachte instroom vanuit de 
nieuw te bouwen wijk Hoef en Haag is het formeren van vier combinatiegroepen voor onze 
school in deze fase noodzaak. De intentie blijft om  zowel de basisgroep als de zorgleerlingen, 
die naar beneden uitvallen en naar boven opvallen, een passend aanbod te blijven  geven. 
Onze leerlingen kunnen gebruik maken van ons Plusaanbod. Op clusterniveau is de Maxklas 
gestart. In de schoolgids staan onze taak- en functieverdeling, groepsverdeling, ondersteuning 
van leerkrachten en onze visie op zelfstandig werken en leren beschreven. 

 

  B.1.2 Groepsverdeling  
- 2017-2018 

 

Groep  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 
       

1/2 Mo Irene Irene Irene Claudia Claudia 
 Mi Irene Irene  Claudia Claudia 
       

3/4 Mo Astrid Astrid Astrid Hennie Hennie 
 Mi Astrid Astrid  Hennie Hennie 
       

5/6 Mo Tanja Tanja Dicky Dicky Dicky 
 Mi Tanja Tanja  Dicky Dicky 
       

7/8 Mo Anthonette Anthonette Tanja Anthonette Anthonette 
 Mi Anthonette Anthonette Tanja Anthonette Anthonette 
       

 

Hennie:   woensdag IB taken en begeleiding zorgleerlingen.  
Anthonette:  woensdag ambulante taken locatiecoördinator. 
 

De directie wordt gevormd door de clusterdirectie bestaande uit: Frank Balk (1,0 fte) Liane 
Tillema (0,6 fte), Wil Pierhagen (0,6 fte) en Ben Kennedie (0,2 fte). Ben Kennedie is het 
aanspreekpunt vanuit de clusterdirectie voor onze school.    

 

Het team van OBS Meester Vos blijft  een groep hardwerkende leerkrachten. Men is op de 
hoogte van  elkaars  kwaliteiten die we  proberen structureel in te zetten en te benutten. Het 
team staat open en wil en kan meedenken in kwaliteitsverbeteringen en vernieuwingen.  
Het blijft  een uitdaging voor hen om de werkweek in balans te houden. We stimuleren de 
leerkrachten elkaar te bevragen m.b.t. ondersteuning en collegiale visitatie. Ze worden in de 
gelegenheid gesteld andere groepen, maar ook andere scholen te bezoeken m.b.t. onze 
ontwikkelingen. 
 

  B.1.3 Differentiatie en klassenmanagement 
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- Dag en week taken 
- Inzet ICT / Effectieve leertijd 
- Groepsplannen  

 

Het komende schooljaar ligt de nadruk op het herijken van de opgestelde afspraken mb.t. 
eigenaarschap. De inzet van ICT – digitaal onderwijsplatform  (Snappet) rekenen en spelling 
moet er aan bijdragen dat leerlingen nadrukkelijker eigenaar worden van hun eigen leren. 
Leerlingen moeten bewuster worden van dat wat zij doen. De verantwoording voor het eigen 
werk van de leerlingen willen we vergroten.  
 

Hulpmiddel bij deze ontwikkeling is de inzet van een digitale dag- weekplanner via 
weektaak.com. Van belang is om een doorlopende lijn te borgen in het gebruik van afspraken 
omtrent planning van dag- en weektaken.  
 

Met de keuze voor Snappet  + gebruik Ipads kiezen we voor een onderwijsplatform waarbij 
geïndividualiseerd leren past bij de ontwikkeling van eigenaarschap en het doelen stellen bij 
het leren. (zie tevens ICT plan OBS Meester Vos)  

 

  B.1.4 Ondersteuning leraren 
- interne begeleiding  
- externe begeleiding (ambulante beg.) 

 

In schooljaar 2017-2018  heeft onze school 0,2 fte ingezet voor de intern begeleider.  
Ook vanuit het Sociaal team Vianen worden wij ondersteund.  

 

 B.2  Personeel 
  B.2.1 Formatieplan 2017/2018 en prognose meerjarenformatieplan 

- overzicht aanstellingen 
- totaal FTE in kaart 
- meerjarenperspectief 

 

Groep Leerkrachten WTF 
 1 /2  Verboom, Ploeg 0,6268  

1 /2  Rozendaal 0,4344  
3 /4  LB Weijers 0,6285 Inclusief 0,2 intern begeleider 
3/4 Willigenburg van, Santen van 0,6285  
5/6         Schipper, van Nugteren 0,6825  
5/6       Mooren 0,6266  
7/8        LB Putten v, de Jong 1,0000 Inclusief 0,2 fte loc. aanspreekpunt 
 Totaal 4,6273  

 

T.o.v. het schooljaar 2017-2018 is er minder formatie beschikbaar (wtf. 0,3).  Gelet op noodzaak 
tot het formeren van vier groepen is keuze gemaakt formatie in stand te houden.  
Het meerjarenperspectief laat zien dat in 2017-2018 gewerkt kan worden met vier groepen. 
Van belang is wel dat leerlingaantal in komende jaren stijgt. 
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  B.2.2 Scholing 

Het onderwijs wordt gekenmerkt door veranderingen en 
vernieuwingen. Leerkrachten in het basisonderwijs worden 
geacht het grote scala van vakgebieden te beheersen, 
vernieuwingen te implementeren en vaardigheden ten 
aanzien van onderwijsvernieuwing te ontwikkelen. 
Competentiemanagement en een persoonlijk 
ontwikkelingsplan moeten een centrale plaats innemen bij de 
deskundigheidsbevordering.  
 

- clusterniveau: ICT / studiemomenten  
- Schoolniveau: Engels / Eigenaarschap / Snappet 
- Individueel niveau : o.a. Regio – en Heutinkacademie. 
 

 

Algemeen 
 

BHV Claudia, Tanja en Irene 
Rots en Water Team 
Engels Team / Early Bird training / woensdag 4 oktober, woensdag 15  

november en woensdag 10 januari van 13.30 - 16.30 uur. 
Eigenaarschap Team  / o.l.v. Nora Booij / Onderwijs met Glans 
ICT  Implementatie Snappet  

 

Cursussen via Regioacademie 
Cursusnummer: 16       65,-  
Cursusnaam: Stil zitten en luisteren  
      Naam deelnemer  
Hennie Weijers  
 

Cursusnummer: 44     85,- per module ((x 6) 
Cursusnaam: Update je kennis over taal en lezen (alle modules)    
      Naam deelnemer  
Astrid van Willigenburg  
 

Cursusnummer: 63       820,-  
Cursusnaam: Psychische problemen bij leerlingen  
      Naam deelnemer   
Astrid van Willigenburg  
Hennie Weijers  
 

Cursusnummer: 15       360,-  
Cursusnaam: Leesrijpheid  
      Naam deelnemer   
Claudia Rozendaal  
Irene Verboom  
 

Studie 
 

        925,-  
Cursusnaam: Van het protocol ERWD naar een stappenplan voor eigen 

school.  
      Naam deelnemer   
Anthonette van Putten  
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  B.2.3 Arbobeleid en ziekteverzuim 
Ieder jaar worden er gesprekken gevoerd met alle 
personeelsleden, het ene jaar functioneringsgesprekken en 
het andere jaar beoordelingsgesprekken. Afgelopen jaar 
zijn de beoordelingsgesprekken niet gehouden. In het  
komend jaar zal dit opgepakt worden evenals de invoering 
van  Keiwijzer (360 feedback). In paragraaf (B.2.2.)  staat 
beschreven wat leerkrachten individueel voor scholing 
doen en wat we als team gaan doen.  
 

 

Wij hanteren de beleidskaders vanuit de stichting, zie de website van O2A5. In ons team is 
werkdruk en taakbeleid een onderwerp van gesprek. In juni 2017 zijn de taken verdeeld en in 
augustus / september 2017 heeft elke leerkracht inzicht in zijn/haar te maken uren en 
aanwezigheid voor het schooljaar 2017-2018. 
 

  B.2.4 Stagebeleid  
 

De PABO (Pedagogische Academie voor Basisonderwijs) leidt leraren op voor het 
basisonderwijs. Bij ons op school kunnen  studenten van deze opleiding stage lopen.   
We vinden het belangrijk omdat we zo meehelpen het onderwijs in de toekomst te voorzien 
van goed opgeleide collega’s. De eindverantwoordelijkheid van de door de stagiaire gegeven 
lessen ligt bij de groepsleerkracht. Helaas is onze school minder goed bereikbaar voor 
studenten. De Pabo’s sluiten op dit moment geen nieuwe overeenkomsten met individuele 
scholen omdat zij momenteel voldoende stageplaatsen hebben voor huidige studenten. 
 
Naast stagiaires voor de PABO kunnen er ook vanuit andere opleidingen studenten stage 
lopen, bijv. opleiding tot onderwijsassistente enz. We hebben een Calibris erkenning voor 
diverse MBO opleidingen 
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 B.3  Huisvesting 
  B.3.1 Onderhoud  

- Gelet op “a.s.” verhuizing naar Hoef en Haag is er 
een sober beleid t.a.v. onderhoud zonder daarbij de 
veiligheid uit het oog te verliezen evenals de 
uitstraling van het gebouw.  

  B.3.2 Bouw en verbouw 
- Ontwikkeling naar Hoef en Haag. 
- Meester Vos gaat verhuizen naar nieuwe wijk : 

Hoef en Haag. Tijdstip van verhuizing is 
afhankelijk van besluitvorming in gemeenteraad 
van september 2017. Als school zijn wij betrokken 
bij overleg gemeente en andere partners. 
Terugkoppeling aan MR mb.t. voortgang. 

 

 B.4  Overige gebieden 
  B.4.1 Communicatie en website 
 

Digiduif wordt als communicatiemiddel ingezet in 2017-2018.  
 

  B.4.2 PR en marketing 
 

In 2016 – 2017 is onze visie op onderwijs verder ontwikkeld. E.a. heeft geleid tot een nieuwe 
flyer ter promotie van onze school. . Deze flyer is verspreid bij de deelnemende makelaars 
van Hoef en Haag. Ook in 2017-2018  zullen we dit herhalen.  
 

  B.4.3 Samenwerking met ouders 
 

In samenwerking met de ouderraad en medezeggenschapsraad is een document opgesteld 
waarin de afspraken met ouderraad over schoolreis, schoolkamp zijn vastgelegd. Afspraken 
m.b.t. begeleiding, kosten en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd.  
In 2017-2018 worden deze afspraken opnieuw bekeken en vastgesteld.  
N.a.v. de wens - en verwachtingen avond die in 2016-2017 heeft plaatsgevonden is er een 
partnerschapsteam actief. Als uitwerking van dit team wordt de informatieavond aan het 
begin van het schooljaar anders vorm gegeven.   
 

  B.4.5 Bijzondere activiteiten 
 

 

Vanaf september 2007 hebben basisscholen van O2A5 een convenant afgesloten met 
verschillende stichtingen die de kinderopvang en buitenschoolse opvang regelen. In Vianen is 
dat Stichting Kinderopvang Vianen. Kinderen kunnen vanaf dit school jaar  na schooltijd 
opgevangen worden door de buitenschoolse opvang op maandag en vrijdag. Ouders kunnen 
op school informatie ontvangen en zijn zelf verantwoordelijk voor het inschrijven van hun 
kind. 
In het schooljaar 2017-2018 wordt de samenwerking geïntensiveerd vooruitlopend op de wens 
om gezamenlijk te verhuizen naar Hoef en Haag in een Brede School.  
 

Stichting Kinderopvang Vianen  
Zwanegat 5 
4132 XC Vianen 
Telefoon 0347-366660 
Fax 0347-366675 
e-mail: info@kinderopvangvianen.nl 
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 B.5  Financiën 
  B.5.1 Beschrijving financiële consequenties van de voornemens 
 

Formatie / Formatieplan 
T.o.v. het schooljaar 2016-2017 is er minder formatie beschikbaar.  Een leerkracht werkzaam 
voor 0,2 wtf heeft onze school verlaten. Evenals de onderwijsassistent.  
Het meerjarenperspectief laat nu zien dat ook in 2017-2018 gewerkt kan worden met vier 
groepen waarbij inzet vanuit clusterbegroting wel aan de orde is.  

 
Scholing 
T.b.v. individuele nascholing staat een beperkte uitgave gepland. 
Dit valt binnen het budget 2500,- opgenomen in de begroting (post 41231)  
T.b.v. teamscholing moet meerjarenbegroting worden aangepast naar 3500,- 
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C   Schooltijden, urenberekening, jaarplanning 
 C.1  Schooltijdenregeling 
 

groep	1	t/m	4	 morgen	 		 middag	 		
maandag		 08.30-12.00	uur	 		 13.00	-	15.00	uur	 5,5	
dinsdag	 08.30-12.00	uur	 		 13.00	-	15.00	uur	 5,5	
woensdag	 08.30-12.30	uur	 		 vrij	 4	
donderdag	 08.30-12.00	uur	 		 13.00	-	15.00	uur	 5,5	
vrijdag	 08.30-12.00	uur	 		 vrij	 3,5	

	 	 	
totaal			 24	

	 	 	 	 	
groep	5	t/m	8	 morgen	 		 middag	 		

maandag		 08.30-12.00	uur	 		 13.00	-	15.00	uur	 5,5	
dinsdag	 08.30-12.00	uur	 		 13.00	-	15.00	uur	 5,5	
woensdag	 08.30-12.30	uur	 		 vrij	 4	
donderdag	 08.30-12.00	uur	 		 13.00	-	15.00	uur	 5,5	
vrijdag	 08.30-12.00	uur	 		 13.00	-	15.00	uur	 5,5	

	 	 	
totaal			 26	

 

 
 C.2  Urenberekening – vakantieregeling – jaarplanner 
 
De kinderen moeten over 8 jaar minimaal 7520 uur onderwijstijd krijgen. Op onze school werken de 
kinderen van groep 1 t/m 4 altijd minimaal 900 uur. De kinderen van groep 5 t/m 8 maken per jaar 
minimaal 1000 uur. Totaal in 8 jaar krijgen de kinderen bij ons minimaal 7600 uur onderwijs. Wij 
voldoen hiermee dus altijd ruimschoots aan het wettelijk jaarlijkse minimum. Binnen deze uren vallen 
ook de studiemomenten voor het team en 7,5 verplichte marge-uren Het ene schooljaar is wat korter 
of langer dan het andere schooljaar, afhankelijk van de vakantieperiode.  
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Vakantierooster 2017-2018 Meester Vos groep 1 t/m 4 groep 5 t/m 8 

    		 		

    
24 uur x 52 

weken 
26 uur x 52 

weken 
    1248 1352 
30 sept. 2018 = zondag   0 0 

A   1248 1352 

        

Herfst Ma 16-10 -17 t/m vr 20-10-17 24 26 
Kerst Ma 25-12 - 17 t/m vr 05-01-18 48 52 
Voorjaar Ma 26-02-18 t/m vr 02-03-18 24 26 
Goede Vrijdag en Pasen Vr  30-03-18 t/m 02-04-18 9 11 
Meivakantie Ma 23-04-18 t/m 04-05-18 48 52 
Hemelvaart Do 10-05-18 t/m vr 11-05-18 9 11 

Pinksteren Ma 21-05-18 5,5 5,5 

Zomer BaO Ma 16-07-18 t/m vr 24-08-18 144 156 

        
B   311,5 339,5 
        
C marge O2A5   5,5 5,5 

        

A - (B+C)   931 1007 

		 		 		 		
Paardenmarkt woensdag 11 oktober 2017 4	 4	
Studiedag Meester Vos woensdag 4	 4	
Middag voor kerstvakantie vrijdag 22 december 2017 0 2 
Studiedag Cluster Vianen/Zederik vrijdag 23 februari 2018 3,5 5,5 
Studiedag Meester Vos woensdag 4 4 
Plandag 2018  woensdag 13 juni 2018 4 4 

Middag voor zomervakantie vrijdag 13 juli 2018 0 2 

  Totaal 19,5 25,5 

        

Totaal aantal uren 2017-2018   911,5 981,5 
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 C.3  Klokurentabel vak- en vormingsgebieden 
 

In onderstaand lessenoverzicht is te lezen hoeveel tijd per week aan de verschillende vakken 
wordt besteed. Het gaat hier om gemiddelden; de uren variëren per leerjaar. 
 
Vormingsgebied Groep 1/2 Groep 3/4 Groep 5/6 Groep 7/8 
Zint. en lichamelijk oef. 6.00 1.30 1.30 1.30 
Taalactiviteiten 

- Technisch lezen 
- Begrijpend lezen 
- Spelling 
- Woordenschat 
- Kring 
- Schrijven 

5.15 9.00 8.00 8.00 

Rekenen en Wiskunde 4.00 5.00 5.00 5.00 
Engels - - 1,00 1.00 
Wereldoriëntatie 

- Aardrijkskunde 
- Geschiedenis 
- Natuur en Techniek 
- Sociale vorming 
- Verkeer 
- Geestelijke stromingen 

2.30 3.00 6.15 6.15 

Expressie 
- Muzikale vorming 
- Tekenen 
- Handvaardigheid 

5.00 4.15 3.00 3.00 

Pauze 1.15 1.15 1.15 1.15 
 
Totalen per week 

 
24.00 

 
24.00 

 
26.00 

 
26.00 
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 A.1  Uitwerking beleidsvoornemens 
 

Thema:  Zelfstandig werken (eigenaarschap) 
 
   

0 Nieuw beleid = oriëntatie en keuze 
0 Continuering = invoering en scholing 
0 Implementatie = vastleggen gebruik ervan 
  

Doel/opbrengsten Voor elke leerkracht is de doorgaande lijn inzake zelfstandig werken 
duidelijk en wordt er naar gewerkt.  
Leerkrachten maken gebruik van planningsmodule weektaak.com. 
Kinderen zijn (meer)  verantwoordelijk voor hun werkplanning en 
werken (meer) vanuit overeen gekomen lesdoelen.  
Leerkrachten zijn in staat meer coachende vragen te stellen.  
Er is een oriëntatie op gebruik portfolio. 
  

Beginsituatie Er zijn vastgestelde afspraken omtrent doorgaande lijn zelfstandig 
werken. Leerlingen zijn te weinig zelf verantwoordelijk voor hun 
werk. Er wordt gebruik gemaakt van planning in weektaak.com.  
Er wordt gewerkt in ontdekhoeken en met doel-lessen. 
 

Begroting In meerjarenbegroting is   bedrag schoolbegeleiding 2000,-  
opgenomen. (41222) 
 

Planning en organisatie 4 vergadermomenten inplannen o.l.v. extern adviseur die in staat is 
met ons dit thema  neer te zetten.  
 

Coördinatie/leiding Werkgroep: directie / Anthonette / Hennie 
 

Begeleiding extern adviseur  

Evaluatie Halfjaarlijks 
 

Bijstelling/Borging Gedurende traject MR / ouders betrekken.  
In schoolgids 2017-2018. 
Afspraken zelfstandig werken (opnieuw) bespreken en vast stellen. 
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Thema:  Pedagogisch klimaat (Rots & Water) 
 
   

0 Nieuw beleid = oriëntatie en keuze 
0 Continuering = invoering en scholing 
0 Implementatie = vastleggen gebruik ervan 
  

Doel/opbrengsten Uit de leerling tevredenheidspeiling blijkt een hogere tevredenheid 
dan in 2016 mb.t. het pedagogisch klimaat.  
Meer aandacht voor individuele vorming van de leerlingen.  
Ouderbetrokkenheid is vergroot. 
Kwaliteitskaart opgesteld.  
  

Beginsituatie Alle leerkrachten hebben basisopleiding Rots & water gevolgd 
 

Begroting In meerjarenbegroting is   bedrag schoolbegeleiding 2000,-  
opgenomen. (41222) 
 

Planning en organisatie  

Coördinatie/leiding Gedrag specialist / Dicky 
 

Begeleiding n.v.t. 

Evaluatie Halfjaarlijks / teamvergadering 
 

Bijstelling/Borging Opstellen kwaliteitskaart  
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Thema:  Wereldoriëntatie  / methoden overzicht /  vaste activa 

   

0 Nieuw beleid = oriëntatie en keuze 
0 Continuering = invoering en scholing 
0 Implementatie = vastleggen gebruik ervan 
  

Doel/opbrengsten Aan het einde van schooljaar 2017-2018 heeft onze school een 
oriëntatie op nieuwe methode afgerond en ligt er een voorstel voor 
keuze nieuwe methode  WO. 
Aan het einde van het schooljaar 2017-2018 is er duidelijkheid over de 
aanwezige methoden en materialen i.c.m. afschrijvingstermijnen. 

Beginsituatie Gesplitst zaakvakken onderwijs.  

Begroting Geen specifieke gelden opgenomen.  

Planning en organisatie 1e helft schooljaar oriëntatie 
2e helft schooljaar pilot / keuze  

Coördinatie/leiding één leerkracht als coördinator / begeleider. .  

Begeleiding Leerkracht als coördinator  

Evaluatie Januari / juni 2018 

Bijstelling/Borging Vermelding in schoolgids 2017-2018.  
 
 


