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Doelen jaarplan 2020-2021       

Bouwsteen 1: Scholen van Waarde 

Doel SPCO ● Op SPCO-scholen leren kinderen samen 

te leven met verschillende mensen 

vanuit gemeenschappelijke waarden. 

Hierdoor kunnen zij opgroeien tot 

zelfstandige, sociale en rechtvaardige 

burgers. 

Doel school ● We ontwikkelen visie en voeren de dialoog over burgerschapsvorming  

Activiteiten ● De nieuwste mappen van Vreedzame school zijn aangeschaft 
● 2 studiemomenten met een externe deskundige van de Vreedzame 

school 
● De mappen van vreedzame school worden gebruikt en de lessen 

gegeven 
● De lessen over burgerschapsvorming vanuit Vreedzame school hebben 

specifieke aandacht 
●  

Gewenst resultaat 
einde schooljaar  

●  Er zijn heldere afspraken gemaakt over schoolregels (de gouden regels 
van de Graaf Jan) 

● Er ligt een kwaliteitskaart over burgerschapsvorming met daarin visie en 
ambitie 

● De nieuwe mappen van Vreedzame school zijn geïmplementeerd 
●  

Specificatie kosten ● € 1400,00 voor 2 studiemomenten Vreedzame school 
● € 1000,00 voor aanschaf nieuwe lesmethode Vreedzame school 
 

Evaluaties 2 studiemomenten zijn gegeven door Hans Scheltema van CED-groep.  
De nieuwe lesmethode Vreedzame school is aangeschaft en geïmplementeerd in 
alle groepen 
Er is een 0-meting en burgerschap scan uitgevoerd onder teamleden. 

1. Eerste ideevorming over het versterken van eigenaarschap, 
medeverantwoordelijkheid in school door actieve participatie. Relatie 
met nieuwe wet burgerschap en Vreedzaam: De democratie staat of valt 
met het vermogen en de wil van haar burgers om een bijdrage te leveren 
aan het algemeen belang, de gemeenschap, en om open te staan voor 
verschillen tussen mensen en op een vreedzame wijze conflicten op te 
lossen. Hoe zit dit in de nieuwe lesmethode? Waar liggen concrete 
mogelijkheden in de klas en school?  (NB: hoe gaan we effectief om met 
win-win-oplossingen? ) 

2. Hoe versterken we het doel om leerlingen een stem te geven, leren een 
mening te formuleren en beargumenteren. Waarom? Welke simpele 
vormen zijn te bedenken en hoe kunnen we de leerlingenraad daarbij 
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beter benutten? 
3. Eerste verkenning van het thema: spannende onderwerpen bespreken. 

Wat speelt daarbij? Onze eigen normen, de invloed van ouders, 
groepsdruk, complot-denken, internet en sociale media. Doel is 
informeren, delen van ideeën en eerste verkenning van welke doelen 
school zou kunnen kiezen. 

 
 

Borging / bewijs  

Going concern  Ja 
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Bouwsteen 1: Scholen van Waarde 

Doel SPCO ● Op SPCO-scholen gaan we bewust en 

respectvol om met de schepping. 

Doel school ● We ontwikkelen visie en voeren de dialoog over duurzaamheid. 

Activiteiten ● We scheiden afval (Plastic, papier, groente/fruit en restafval) 
● In elke klas staan afvalbakken die tegemoetkomen aan het scheiden van 

afval 
● Het  onderwerp duurzaamheid wordt vanuit de gemeente gestimuleerd. 

○ Er worden gastlessen aangeboden vanuit de gemeente  
○ De school doet mee aan het project afvalvrije school. Dit project 

bestaat uit 3 componenten: 
■ Gastlessen (educatie) met een afvalbattle en certificaat 
■ Gescheiden inzameling 
■ Zwerfafval Preventie 

● Tijdens een studiedag komt het onderwerp duurzaamheid op de agenda 
om te bespreken  

● In de plannen voor  de nieuwbouw is duurzaamheid een zeer belangrijk 
onderwerp van gesprek 

●  

Gewenst resultaat 
einde schooljaar  

● De Graaf Jan is een afvalvrije school 
● Er ligt een kwaliteitskaart over duurzaamheid met daarin visie en ambitie 

 

Specificatie kosten € 0,00 (dit wordt gesubsidieerd vanuit de gemeente Montfoort) 

Evaluaties Afval wordt gescheiden (papier, GFT, plastic en restafval) 
In elke klas staan verschillende afvalbakken om afval te kunnen scheiden 
I.v.m. Corona zijn er geen gastlessen gegeven vanuit de gemeente Montfoort 
over o.a. zwerfafval preventie.  
 

Borging / bewijs  

Going concern  Ja/Nee 
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Bouwsteen 2: De leerkracht maakt het verschil 

Doel SPCO ● Binnen SPCO is het vanzelfsprekend dat 

leraren leren van en met elkaar. Zij 

nemen hierin zelf het initiatief. 

Doel school ●  Implementatie nieuwe onderdelen EDI en borging ingezette koers, einde 
van het jaar ) o-meting + ambitie formuleren 20-21. Leerkrachten 
ontvangen cyclisch feedback op hun lessen. 

● We laten ons onderwijs steeds beter aansluiten bij de 
ontwikkelingsbehoeften van alle leerlingen (Hoogbegaafdheid, IPC, 
Engels, extra ondersteuning zorgleerlingen, taal aan nieuwkomers) 

Activiteiten ● Hoogbegaafdheid. Tijdens de scholingsbijeenkomst komen de 
volgende onderwerpen aan de orde: 

○ Kennis over hoogbegaafde leerling. 
○ Mindset en belang van een leerkuil voor hoogbegaafde 

leerlingen. 
○ Signaleren hoogbegaafde leerlingen (bijvoorbeeld 

onderpresteerders). 
○ Compacten en verrijken; hoe doe je dat doelgericht en hoe 

creëer je tijd voor instructie? 
○ Keuze voor gebruik van materialen. 
○ Rol van de plusklas in de school. 
○ Mogelijke doorlopende lijn in de school. 

● Hoogbegaafdheid: 
○ De coördinator en werkgroep coördineren het onderwerp 

hoogbegaafdheid 
○ Er is een kwaliteitskaart geschreven met doelen en ambities 
○ Er is een pilot van een plusklas  

 
● Technisch lezen 

○ Er is meer tijd op het rooster voor technisch lezen 
○ De teksten van Nieuwsbegrip worden ingezet bij technisch lezen 
○ Er wordt gebruik gemaakt van het programma BOUW 
○ Elke dag worden woorden geflitst 
○ Er is klassenconsultatie op het gebied  van technisch lezen 
○ Er wordt onderzoek gedaan naar een nieuwe methode technisch 

lezen voor groep 4 t/m 8 
● EDI 

○ De lessen worden aangeboden volgens de manier van EDI 
○ Er is aandacht voor de instructie stappen (Leerkracht, samen, 

jullie en jij) 
○ Er is veel aandacht voor de lesdoelen en controle van begrip 
○ Er is klassenconsultatie op het gebied van de EDI-principes. 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van een Kijkwijzer EDI 
● Prowise 

○ Elke leerkracht maakt gebruik van Prowise.  
○ Lessen worden opgeslagen in een gezamenlijk Prowise account 
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○ Tijdens een teambijeenkomst wordt uitleg gegeven over de 
mogelijkheden van Prowise (Presenter 10) door een deskundige 
van Prowise 

○ Tijdens de studiedagen wordt gebruik gemaakt van Prowise voor 
agenda 

○ De lessen worden opgeslagen in Prowise 
 

● Snappet 
○ Het werken met Snappet wordt gecontinueerd in groep 5 t/m 8 
○ Er wordt dit jaar  niet meer  op de traditionele manier gewerkt. 
○ We werken volgens de methode Pluspunt waarbij 1 doel wordt 

aangeboden en er ruimte is voor verwerking en herhaling op 
eigen niveau.  

● Opbrengstgericht werken 
○ We gaan verder met de ingeslagen weg van opbrengstgericht 

werken 
○ opbrengsten worden bekeken en geanalyseerd vanuit het LOVS 
○ Opbrengsten worden besproken met IB tijdens een zorgoverleg 
○ Opbrengsten worden gedeeld en besproken tijdens een 

studiedag met alle collega’s 
○ Groepsplannen worden geschreven 
○ Groepsoverzichten worden gemaakt 
○ Individuele handelingsplannen worden gemaakt 
○ Doelen worden opgesteld nav de opbrengsten 

Gewenst resultaat 
einde schooljaar  

●  Hoogbegaafdheid 
○ Er is positief gewerkt met een plusgroep 
○ Leerkrachten weten op de juiste wijze te werken met HB-

kinderen in de klas 
○ Er wordt gecompact, verrijkt en verdiept 
○ Er is een kwaliteitskaart HB (inclusief doelen en ambities) 

geschreven en besproken 
○ Materialen voor HB zijn aangeschaft en  ingezet 

● Technisch lezen / EDI 
○ De opbrengsten van technisch lezen zijn stabiel 
○ Van elk kind wordt DMT en AVI afgenomen 
○ Er is een nieuwe methode voor voortgezet technisch lezen 
○ Instructie op technisch lezen gaat volgens het principe van EDI 

● Snappet 
○ Kinderen werken aan één doel. Daarna is er ruimte voor 

verwerking en herhaling op het eigen niveau 
● Opbrengstgericht werken 

○ Individuele handelingsplannen worden gemaakt door de 
groepsleerkracht 

○ de uitvoering vanuit het handelingsplan wordt gedaan door 
leerkrachtondersteuner i.s.m. groepsleerkracht 

○ Opbrengsten worden automatisch geanalyseerd door 
leerkrachten en besproken tijdens een zorgoverleg en studiedag 

● Prowise 
○ Elke groepsleerkracht werkt met Prowise Presenter 10 
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Specificatie kosten € 1040,00 voor scholing HB 
€ 750,00 voor materiaal HB 

Evaluaties Hoogbegaafdheid 
● Beleid plusklas is klaar en staat in de kwaliteitskaart hoogbegaafdheid 
● Er is extra materiaal aangeschaft. Dit wordt ingezet in alle groepen.  
● Er is geen pilot plusgroep gedaan.   Alle voorwaarden zijn wel klaar om 

de plusgroep in het nieuwe schooljaar te starten. Vanaf september is een 
leerkracht een dag uitgeroosterd om les te geven aan de plusgroepen.  

● Scholingsbijeenkomst hoogbegaafdheid is gegeven door een professional 
van OAS met aandacht voor signaleren, diagnosticeren, compacten, 
verrijken, de leerkuil, materialen, waarde van een plusklas binnen de 
school, ADM en DWS.  
 

Technisch lezen 
● De lessen van technisch lezen gaan helemaal volgens de 

instructieprincipes van EDI 
● Er is aandacht voor woorddoel en zinsdoel 
● Er is meer tijd voor Technisch lezen op het rooster 
● Er wordt van elk kind DMT en AVI afgenomen 
● De resultaten van de leesopbrengsten zijn positief.  
● Er is klassenconsultatie gedaan bij technisch lezen door Marita Eskes 

samen met IB en/of Directie. Daarna is door IB en Directie nog een keer 
klassenconsultatie gedaan voor technisch lezen. (observatieformulier  is 
ingevuld en besproken met groepsleerkracht.  

● Bouw wordt ingezet bij technisch lezen 
● Er wordt nog steeds gebruik gemaakt van de methode Timboektoe 
● Er is geen onderzoek gedaan naar een nieuwe leesmethode 

 
EDI 

● Lessen worden gegeven volgens de instructieprincipes van EDI.  
● Er zijn klassenconsultaties gehouden bij EDI-lessen. Leerkrachten 

ontvingen d.m.v. een observatieformulier feedback op de lessen.  
● Er is aandacht geweest voor de lesdoelen en controle van begrip. Deze 

punten zijn extra aan bod gekomen bij de klassenconsultaties.  
●  

Opbrengstgericht werken 
● Opbrengsten worden vanuit het LOVS geanalyseerd. De leerkrachten 

maken groepsplannen nav de opbrengsten. Tijdens een studiedag 
presenteren de leerkrachten ook de opbrengsten van hun groep en 
communiceren ze over de plannen als groep of individuele leerling.  

 
Prowise 

● Prowise wordt door elke leerkracht gebruikt. Elke leerkracht werkt met 
Prowise Presenter 10 

● Lessen worden klaargezet in Prowise 
● Studiedagen / agenda’s staan klaar in Prowise 

 
Snappet 

● In groep 5 t/m 8 wordt gewerkt met Snappet (spelling, rekenen, 
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begrijpend lezen, taal, extra werk) 
● Er wordt gewerkt met 1 doel  bij rekenen. Daarna ontvangen de kinderen 

op eigen niveau rekenwerk via Snappet 
● In groep 8 is men teruggegaan naar meer doelen per les.  
● In het nieuwe schooljaar zal een leerkracht als coördinator Snappet 

worden opgeleid om de resultaten en het werken met Snappet goed te 
kunnen monitoren en bespreken met de collega’s.  

Borging / bewijs  

Going concern  Ja/Nee 
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Bouwsteen 3: Gespreid leiderschap 

Doel SPCO ● Binnen SPCO zet iedereen zijn talenten in 

voor verdere ontwikkeling van het 

onderwijs. We doen dit vanuit het 

principe van gespreid leiderschap. 

● Elke school werkt vanuit een visie en een 

plan aan het eigenaarschap van 

leerlingen 

Doel school ● Beleid en afspraken worden geborgd door te werken met professionele 
leerwerkgemeenschappen waarin verantwoordelijke leerkrachten 
proceseigenaar zijn van beleid en afspraken over de kwaliteit van ons 
onderwijs.   

● We groeien naar een cultuur waarbij onderlinge feedback, reflectie, 
klassenconsultatie, persoonlijke ontwikkeling, delen van opbrengsten en 
voorbereiding de gewoonte is 

● We werken systematisch aan de ontwikkeling van ons onderwijs d.m.v. 
wetenschappelijk onderzoek 

● We borgen de reeds ingezette cultuur van vergaderen waarbij de 
talenten van leerkrachten wordt ingezet tijdens de studiedagen en 
vergadermomenten. Leerkrachten zijn eigenaar van de inhoud van de 
studiedagen en vergadermomenten. (oa onderdelen van LeerKracht) 

Activiteiten ● 3-hoeksgesprekken 
○ In groep 7 en 8 worden 3-hoeksgesprekken gevoerd. Dit zijn 

gesprekken tussen leerkracht, kind en ouder.  
○ Er wordt gestart met een 3-hoeksgesprek in groep 8. 

 
● Leerlingenraad 

○ Er wordt een leerlingenraad ingesteld met leerlingen uit groep 5 
t/m 8 

○ Deze leerlingenraad wordt begeleid door een leerkracht 
○ De leerlingenraad denkt mee in activiteiten, ideeën en 

ontwikkeling van de school 
● Dag -en weektaken 

○ Er wordt vanaf groep 4 gewerkt met dag- en weektaken. 
○ De dag -en weektaken worden via Classroom klaargezet 
○ Leerlingen zijn eigenaar van hun dag- en weektaak 

● Leerkrachten kijken bij elkaar in de klas (klassenconsultatie) 
● Leerkrachten maken een POP  
● Het hele team is eigenaar van de studiedagen en de onderwerpen op 

een studiedag 
● Opbrengsten worden besproken in het zorgoverleg en tijdens 

studiedagen 
● Leerkrachten reflecteren op hun werk en ontwikkeling 
● Leerkrachten geven elkaar  onderlinge feedback 
● Er wordt een visie ontwikkeld over eigenaarschap bij leerlingen 
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Gewenst resultaat 
einde schooljaar  

●  Leerlingenraad is geïmplementeerd en structureel een onderdeel van de 
Graaf Jan 

● 3-hoeksgesprekken zijn geïmplementeerd in groep 7 en 8 
● Er wordt structureel met dag-en weektaken gewerkt vanaf groep 4. 
● Talenten binnen het team zijn onderling bekend 
● Er is een een schoolbrede visie op het gebied van eigenaarschap voor 

leerlingen (kwaliteitskaart) 
● (zie verder activiteiten) 

Specificatie kosten € nvt 

Evaluaties ● 3-hoeksgesprekken. Deze zijn ingevoerd in de groepen 7 en 8. In het 
nieuwe schooljaar zullen de 3-hoeksgesprekken gehouden worden in 
groep 5 t/m 8.  

 
● Leerlingenraad: Er is een leerlingenraad geformeerd. Zij hebben 4 keer 

vergaderd.  Onderwerpen die aan bod zijn gekomen zijn: schoolplein, 
schoolregels, goede doelen, veiligheid bij het buiten spelen, 
spelmateriaal tijdens de pauzes.  

 
● Dag- en weektaken: Er worden dag- en weektaken ingezet in de groep. 

De dag - en weektaken worden via Classroom of op papier aan de 
kinderen bekend gemaakt. De kinderen weten wat ze moeten doen als 
het werk af is. De dag- en weektaak bevordert het eigenaarschap en de 
zelfstandigheid van de leerlingen.  

 
● De talenten binnen het team zijn onderling bekend en worden ook 

besproken tijdens een studiedag. Vragen die hierbij aan de orde komen 
zijn o.a.:  

○ Op welke wijze zet jij je talent in  
○ Wat kunnen we zien van jouw talenten in de school? 
○ Op welke wijze ga jij je talenten inzetten in een werkgroep of 

PLG? 
 

● Er is nog geen schoolbrede visie op het gebied van eigenaarschap voor 
leerlingen (kwaliteitskaart) 

● Leerkrachten kijken bij elkaar in de klas (klassenconsultatie)  Die doen ze 
op aanvraag nav o.a. EDI en Technisch lezen. Leerkrachten maken een 
POP  

● Het hele team is eigenaar van de studiedagen en de onderwerpen op 
een studiedag. Er is een dagvoorzitter tijdens de studiedag. 
Werkgroepen  nemen teamleden mee in het proces van een onderwerp 
dat in het jaarplan  staat. Op het ontwikkelbord wordt het proces en de 
actie beschreven zodat het hele team op de hoogte is van datgene wat 
er in een werkgroep wordt besproken en gedaan.  

● Opbrengsten worden besproken in het zorgoverleg en tijdens 
studiedagen 

● Leerkrachten reflecteren op hun werk en ontwikkeling. Er is tijdens de 
studiedagen, maar ook op een werkdag ruimte voor reflectie en 
onderlinge feedback.  
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Borging / bewijs  

Going concern  Ja/Nee 
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Bouwsteen 4: Toekomstgericht onderwijs 

Doel SPCO ●  We onderzoeken samen op welke manieren we ons onderwijs meer 
toekomstgericht kunnen maken. Daarbij sluiten we aan bij 
technologische ontwikkelingen en inzichten over andere 
organisatievormen van onderwijs. De SPCO-visie op leren en onze missie 
om betekenisvol bij te dragen aan de brede ontwikkeling van leerlingen 
zijn hierbij richtinggevend. 

Doel school ● We borgen het IPC-onderwijs waarbij onderzoekend en ontwerpend 
leren een onderdeel is van alle IPC-lessen. 

● We werken systematisch aan de leesvaardigheid (technisch lezen) van de 
kinderen (middels EDI - Expertis) 

Activiteiten ● Elke week worden IPC-lessen gegeven 
● Leerlingen stellen doelen bij IPC (vaardigheidsdoelen en kennisdoelen) 
● Leerlingen onderzoeken samen of individueel en ontwikkelen een 

mindset om op verschillende manieren hun kennis te vergroten op 
verschillende thema’s van IPC 

● Leerlingen reflecteren op hun ontwikkeling en behaalde doelen 
● Leerlingen geven elkaar feedback op het resultaat en proces 
● Er wordt 1 thema schoolbreed aangeboden en gecombineerd met 

kinderboekenweek en GraafJanfeest 
● Er wordt meer tijd op het rooster gezet voor technisch lezen 
● Technisch lezen wordt ook ingezet bij andere vakken 
● Leerkrachten vergroten hun kennis op het gebied van technisch lezen 

door scholing en literatuur  

Gewenst resultaat 
einde schooljaar  

● Leerlingen kunnen doelen stellen  
● Leerlingen kunnen elkaar feedback geven 
● Leerlingen kunnen feedback ontvangen 
● Reflecteren op het gemaakte werk wordt een cultuur  
●  

Specificatie kosten €  

Evaluaties  
● Elke week worden IPC-lessen gegeven 
● Leerlingen stellen doelen bij IPC (vaardigheidsdoelen en kennisdoelen) 
● Leerlingen onderzoeken samen of individueel en ontwikkelen een 

mindset om op verschillende manieren hun kennis te vergroten op 
verschillende thema’s van IPC 

● Leerlingen reflecteren op hun ontwikkeling en behaalde doelen 
● Leerlingen geven elkaar feedback op het resultaat en proces 
● Er wordt 1 thema schoolbreed aangeboden en gecombineerd met 

kinderboekenweek en GraafJanfeest 
● Er wordt meer tijd op het rooster gezet voor technisch lezen. Deze tijd 

wordt ook gebruikt. Er is stillezen, samen lezen, BOUW, bieblezen, 
leesactiviteiten mbt kinderboekenweek of voorleesontbijt.  

● Technisch lezen wordt ook ingezet bij andere vakken (IPC, begrijpend 
lezen) 
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● Leerkrachten vergroten hun kennis op het gebied van technisch lezen 
door scholing en literatuur (Het boek van Marita Eskes is aangeschaft op 
school en wordt ook door leerkrachten gelezen en bekeken) 

● De SPCO-visie op leren en onze missie om betekenisvol bij te dragen aan 
de brede ontwikkeling van leerlingen is nog niet besproken en opgepakt. 

 

Borging / bewijs  

Going concern  Ja/Nee 

 

 


