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Inleiding 
 
 
Met dit document wil de Graaf Jan van Montfoortschool duidelijkheid bieden en in samenhang met het 
schoolplan en de schoolgids verantwoording afleggen aan onze ouders, het bevoegd gezag en de 
onderwijsinspectie. 
In het deel jaarverslag 2017-2018 treft u een overzicht van de uitgevoerde beleidsvoornemens van het vorige 
schooljaar aan. 
In het deel jaarplan 2018-2019 verwoorden wij onze plannen en prioriteiten voor het komende schooljaar 
(2018-2019).  
Evaluatie en planning van beleidsvoornemens staat nadrukkelijk in relatie komen met de 
meerjarenbeleidsontwikkeling van de school. In het schoolplan 2015-2019 is de meerjarenplanning van 
beleidsvoornemens opgenomen. 
Dit document staat in relatie tot het strategisch meerjarenplan van de SPCO Groene Hart en het schoolplan en 
de schoolgids van de Graaf Jan . 
 
Eric van der Wal  
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Verslag 2017-2018 

 

Beleidsvoornemens 2017-2018 
Vanaf 2015 zijn we gaan werken vanuit de in het schoolplan 2015-2019 vastgestelde strategische 
speerpunten en doelstellingen. 
Strategische speerpunten: 

- Garantie voor kwaliteit 
- Onderwijsvernieuwing 
- Professionalisering van medewerkers 
- Resultaatverantwoordelijkheid 
- Verbinding met de samenleving 

 
Deze speerpunten zijn vertaald in 9 doelstellingen: 

1. De Graaf Jan  realiseert een professionele cultuur 
2. De Graaf Jan communiceert professioneel met interne en externe belanghebbenden 
3. De Graaf Jan hanteert transparante kwaliteitscriteria 
4. De Graaf Jan heeft een herkenbare protestants-christelijke identiteit 
5. De Graaf Jan heeft een innovatieve en onderzoekende cultuur 
6. Bij de Graaf Jan werken competente, professionele leraren, die zich willen blijven 

ontwikkelen 
7. De Graaf Jan is gericht op het verhogen van onderwijsprestaties, persoonlijke vorming en het 

maximaal ontwikkelen van talenten van leerlingen 
8. De Graaf Jan kenmerkt zich door een professionele, adequate bedrijfsvoering 
9. De Graaf Jan zoekt ten behoeve van het onderwijs actief verbinding met de relevante (lokale, 

regionale) samenleving. 
 
Naast deze doelen is in de uitwerking van doelen voor 2017-2018 ook aandacht geweest voor: 

- Engels  
- Gebruik Chromebook 
- Onderwijs in de 21e eeuw 
- Huiswerk 
- Portfolio’s 
- Communicatie  
- Social Schools 
- OGW (opbrengst gericht werken) 
- IPC  
- Kindgesprekken 
- Technisch lezen 
- Schrijven 
- ….. 

 
Voor de concrete uitwerking  van deze doelstellingen in beleidsvoornemens voor 2018-2019 en de 
evaluatie daarvan zie het overzicht in bijlage 2. 
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Realisatie beleidsvoornemens 2017-2018 
 

 
Chromebooks 
Om ons onderwijs nog meer te laten aansluiten op he t onderwijs in de 21e eeuw, werken we met 
Chromebooks.  Deze Chromebooks worden in alle klassen ingezet voor rekenen, lezen, taal, 
zaakvakken, werkstukken en spreekbeurten. In de hele school is een draadloos netwerk aangelegd 
zodat de kinderen overal in de school kunnen werken met de Chromebooks en de 
onderwijsprogramma’s van de school. In groep 5 t/m 8 heeft elk kind een Chromebook. In de 
groepen 1 t/m 4 hebben we per 10 leerlingen een Chromebook in de klas.  
 
Huiswerk 
Vanaf groep 3 is er een aanbod van huiswerk. Het belang, de frequentie en de inhoud zullen dan 
belicht worden. Het huiswerk zal, zoveel mogelijk, op niveau worden aangeboden. Er is gekeken naar 
de hoeveelheid huiswerk voor de verschillende groepen. Er is een goede opbouw gemaakt vanaf 
groep 3 t/m groep 8. Deze opbouw wordt jaarlijks geëvalueerd in het team. 
 

Technisch Lezen 

Er wordt tijd geïnvesteerd in het technisch lezen. Er worden veel activiteiten georganiseerd rond het 

lezen zoals de Kinderboekenweek, het voorleesontbijt en de voorleesdagen. Tevens is er veel 

aandacht voor het aanleren van  leesstrategieën, meer tijd voor technisch lezen en de inzet van Ralfi, 

BOUW en Connect lezen om goede leesresultaten te bereiken. Er is veel aandacht besteed aan de 

instructie van het technisch lezen. Instructie zal een vervolg krijgen in het nieuwe schooljaar.  

 

Groep 2-3 

Er is dit jaar gewerkt met een groep 1-2 en groep 2-3. Er is veel aandacht voor samenwerking tussen 

deze groepen. Hierbij is de focus op thematisch werken, samenwerken, het bewaken van de 

einddoelen, bewust plannen en organiseren en een rijke speelleeromgeving. De leerkrachten van 

groep 1 t/m 3 kwamen tijdens studiedagen bij elkaar om samen te spreken over dit onderwerp, te 

evalueren en te verbeteren. We mogen terugkijken op een mooi schooljaar in groep 1-2 en 2-3. 

 
KUVO 
We werkten dit jaar met het aanbod van activiteiten van de KUVO. De kinderen hebben genoten van 
de verschillende muzikale en culturele activiteiten die zijn aangeboden.  
 
Leerlingvolgsysteem sociaal emotionele ontwikkeling 
We werken in school o.a. met het leerlingvolgsysteem  ‘Zien’. Hiermee kunnen we de leerlingen 
volgen in hun sociaal emotionele ontwikkeling. Ook krijgen zij handelingsadviezen om deze 
ontwikkeling op een goede wijze te stimuleren. Twee keer per jaar worden de gegevens ingevuld in 
het LOVS ‘ZIEN’. Tijdens de zorgoverlegmomenten en opbrengstgesprekken worden de resultaten 
besproken en omgezet in plannen voor de groep of individuele leerlingen.  
 
IPC 
Vanaf dit jaar zijn wij een IPC-school. Wat is het IPC? Great Learning, Great Teaching, Great Fun. Het 
International Primary Curriculum is een integraal, thematisch en creatief curriculum voor kinderen 
van 4-12 jaar gericht op de creatieve en zaakvakken. Het is onderlegd met een duidelijk leerproces 
met specifieke leerdoelen voor elk vak en speelt tevens in op een steeds kleiner wordende wereld 
door doelen voor burgerschap te definiëren. Het IPC is samengesteld met het oog op zowel hoge  
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verwachtingen op het gebied van leren te hebben als ook om leerkrachten te helpen de lessen zo 
boeiend, actief en zinvol mogelijk voor de kinderen te maken. Het IPC curriculum geeft ook een 
internationaal perspectief; het helpt de kinderen verbanden te leggen tussen het geleerde en hoe dit 
toegepast kan worden in eigen land en kijkt tevens naar het perspectief van mensen in andere 
landen of mensen met een andere blik op de wereld dan henzelf. Het IPC wordt dan ook op scholen 
in meer dan 80 landen gebruikt! Samengevat betekent dit, dat we de zaakvakken geïntegreerd zullen 
aanbieden. Tevens zullen we d.m.v. onderzoekend en ontwerpend leren de thema’s die worden 
aangeboden gaan werken met IPC. Op deze manier continueren we ook het proces van 21e -eeuwse 
vaardigheden. We worden hierin begeleid door externe deskundigen vanuit IPC.  Er is het afgelopen 
jaar veel aandacht geweest voor de IPC-muur, behandelen van de verschillende thema’s, het stellen 
van kennisdoelen en vaardigheidsdoelen, startpunt, uitleg van het thema, de kennisoogst en 
afsluiting. Ook het reflecteren op het gemaakte werk, het leerproces en het geven van onderlinge 
feedback heeft de aandacht gehad. We zijn begeleid door een trainer van IPC.  In het nieuwe 
schooljaar gaan we verder met de implementatie van IPC in onze school.  
 
Opbrengstgericht werken 
Opbrengstgericht werken is erop gericht om de onderwijskwaliteit te verbeteren. De kern is dat de 
leerkrachten zich hun onderwijs aanpassen aan de hand van de meetbare resultaten. Het verbeteren 
van de resultaten start met een grondige analyse naar de achterliggende oorzaken. Aan de hand van 
die analyse wordt een actieplan opgesteld met meetbare doelen. Want het vaststellen van de 
gewenste opbrengsten zorgt voor optimale opbrengstgerichtheid. Tijdens studievergaderingen zijn 
de opbrengsten met elkaar gedeeld, geanalyseerd en besproken. Leerkrachten kunnen opbrengsten 
analyseren en doelen stellen n.a.v. de opbrengsten. Er is focus op het maken van de groepsplannen 
en de groepsoverzichten.  
 
Communicatie 
Om de professionele cultuur in samenwerken en communicatie te vergroten zijn we vorig jaar samen 
met een externe deskundige aan de slag gegaan. Aan de hand van het boek: “Op weg naar een vitale 
school” werd er gesproken over en gewerkt aan professioneel samenwerken en handelen, vitaliteit in 
samenwerken, externe en onderlinge communicatie. Dit heeft o.a. geresulteerd in de vernieuwde 
website, het gebruik van de app Social Schools en duidelijke afspraken over wat we wel en niet 
communiceren. Er is m.b.v. rollenspelen geoefend in gesprekstechnieken, feedback geven en 
reflecteren.  
 
Snappet 
Vanaf groep 5 t/m groep 8 werken alle kinderen met een Chromebook. De leerstof van rekenen en 
spelling wordt verwerkt via Snappet. Er worden geen werkboeken meer gebruikt, maar de leerstof 
wordt digitaal verwerkt. Dit heeft grote voordelen voor de ontwikkeling van kinderen.  

 De leerlingen krijgen meteen feedback op wat ze doen. 

 Betere leerresultaten door verhoogde motivatie en concentratie van de leerlingen. 

 Meer individuele differentiatie mogelijk. 

 Direct inzicht in de leervoortgang van de klas en individuele leerlingen. 

 Meer tijd voor instructie, lesvoorbereiding en remediëring door automatisch nakijken en 
foutenanalyse. 

 Tegelijk digitaal aan de slag (in plaats van om beurten op de computer) doordat ieder kind een 
eigen Chromebook heeft. 

 Meer doelgericht / opbrengst gericht werken. Doordat Snappet de opgaven heel sterk richt op 
de einddoelen staat niet meer de methode centraal maar het eindresultaat. 
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We zijn tevreden over de wijze waarop met Snappet wordt gewerkt. Ook zien we verbeteringen in de 
resultaten, de hoeveelheid leerstof dat wordt aangeboden, de snelheid van feedback en controle van 
de resultaten.  

Kindgesprekken 
We hebben ons verdiept in het onderwerp kindgesprekken. Door gesprekken met kinderen te voeren 
willen we de betrokkenheid van kinderen vergroten zodat ze meer eigenaar worden van hun eigen 
leerproces. Want we veronderstellen dat betrokkenheid en verantwoordelijkheid uiteindelijk 
resulteren in hoge(re) leerresultaten. Het doel van een kindgesprek is om met de leerling zelf te 
spreken over het leergedrag, leerdoelen te bespreken zodat zij meer ‘eigenaar’ zullen worden van 
hun eigen ontwikkeling. In groep 7 en 8 zijn kindgesprekken gevoerd m.b.t. portfolio. Eén van de 
conclusies is dat tijd erg belangrijk is om een kindgesprek te kunnen voeren.  Er is een school bezocht 
in Utrecht. Deze IPC school maakt gebruik van portfolio en kindgesprekken. Er is een hele ochtend 
uitleg gegeven door een coördinator op deze school. Ook was de mogelijkheid om te observeren in 
de klassen en gesprekjes te hebben met kinderen en leerkrachten. In het nieuwe schooljaar wordt dit 
onderwerp verder opgepakt door de werkgroep.  
 
Schrijven 
Dit jaar zullen we ons specifiek richten op het schrijven. Omdat we steeds meer gebruik maken van 
een Chromebook, lijkt het schrijven onderbelicht. We willen dit jaar ons focussen op het 
schrijfonderwijs bij alle vakken. Hierbij is er aandacht voor houding, netheid, duidelijkheid, snelheid, 
pengebruik etc. Een speciale werkgroep heeft hier leiding aangegeven. Er is  onderzoek geweest naar 
een nieuwe schrijfmethode die beter aansluit op de leesmethode en spellingmethode van de Graaf 
Jan. Ook is een onderzoek geweest naar pennen. Uiteindelijk is een keuze gemaakt voor de 
schrijfmethode Klinkers en een nieuwe pen. In het nieuwe schooljaar blijft het schrijfonderwijs onder 
de aandacht.   
 
Social Schools 
We communiceren met onze ouders op verschillende manieren. We hebben op onze school een 
schoolapp. Dit is een compleet en veilig communicatieplatform voor o.a. scholen. De app wordt 
gebruikt voor dagelijkse berichten vanuit de groep, de nieuwsbrief, de schoolagenda en het plannen 
van oudergesprekken. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over het gebruik van de app.  De 
frequentie van de berichten, het publiceren van de berichten op social media, de wijze van 
communiceren via de schoolapp en andere media. Het onderwerp digitale portfolio is niet 
besproken. 
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Plannen voor 2018-2019 

 

In het schoolplan 2015-2019 zijn de strategische doelen voor SPCO Groene Hart uit het strategisch 
meerjarenplan vertaald naar doelen en prioriteiten voor de Graaf Jan. 
De 5 strategische speerpunten zijn:  

- Waardengedreven onderwijs 
- Verbinding met de gemeenschap 
- Vakmanschap: de leraar doet ertoe 
- 21e -eeuwse educatie 
- Effectief leiderschap 

 
Deze strategische speerpunten voor scholen van SPCO Groene Hart hebben we in het schoolplan 
vertaald naar doelen en prioriteiten voor de Graaf Jan. (zie voor een verder vertaling bijlage 2) 
 
Audit 
Er is een audit afgenomen op de school. Vanuit de audit zijn een aantal aanbevelingen gedaan. Eén 
van de aanbevelingen wordt dit schooljaar opgepakt. 
De aanbeveling gaat over didactisch handelen: “Verder in kaart brengen en verbeteren van didactisch 
handelen. Er zijn grote verschillen in didactische aanpak bij leerkrachten. Differentiatie is hierbij een 
aandachtspunt. In sommige groepen is er enkel differentiatie in de vorm van tempo.” Vanuit deze 
aanbeveling gaan we ons het komend schooljaar verdiepen in Effectieve Directe Instructie (EDI) 
 
Voor 2018-2019 betekent dit o.a.: 
 
IPC 
We gaan dit jaar verder met IPC. Wat is het IPC? Great Learning, Great Teaching, Great Fun. Het 
International Primary Curriculum is een integraal, thematisch en creatief curriculum voor kinderen 
van 4-12 jaar gericht op de creatieve en zaakvakken. Het is onderlegd met een duidelijk leerproces 
met specifieke leerdoelen voor elk vak en speelt tevens in op een steeds kleiner wordende wereld 
door doelen voor burgerschap te definiëren. Het IPC is samengesteld met het oog op zowel hoge 
verwachtingen op het gebied van leren te hebben als ook om leerkrachten te helpen de lessen zo 
boeiend, actief en zinvol mogelijk voor de kinderen te maken. Het IPC curriculum geeft ook een 
internationaal perspectief; het helpt de kinderen verbanden te leggen tussen het geleerde en hoe dit 
toegepast kan worden in eigen land en kijkt tevens naar het perspectief van mensen in andere 
landen of mensen met een andere blik op de wereld dan henzelf. Het IPC wordt dan ook op scholen 
in meer dan 80 landen gebruikt! Samengevat betekent dit, dat we de zaakvakken geïntegreerd zullen 
aanbieden. Tevens zullen we d.m.v. onderzoekend en ontwerpend leren de thema’s die worden 
aangeboden gaan werken met IPC. Op deze manier continueren we ook het proces van 21e -eeuwse 
vaardigheden. We worden hierin begeleid door externe deskundigen vanuit IPC.  Er is het afgelopen 
jaar veel aandacht geweest voor de IPC-muur, behandelen van de verschillende thema’s, het stellen 
van kennisdoelen en vaardigheidsdoelen, startpunt, uitleg van het thema, de kennisoogst en 
afsluiting. Ook het reflecteren op het gemaakte werk, het leerproces en het geven van onderlinge 
feedback heeft de aandacht gehad. We worden begeleid door een trainer van IPC.   
 
EDI (Expliciete directe instructie) 
Expliciete Directe Instructie (EDI). EDI bestaat uit een aantal vaste lesonderdelen, aangevuld met 
technieken.  Het doel is om de leerstof succesvol aan te leren aan zowel sterke, gemiddelde, als 
risicoleerlingen. Een belangrijke techniek is dan ook het controleren van begrip tijdens de  
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verschillende lesonderdelen. Voordat leerlingen zelfstandig de leerstof gaan verwerken, moet 80% 
van hen het lesdoel hebben behaald. Zelfstandig werken is effectiever als leerlingen  de leerstof in de 
basis beheersen. De overige 20% krijgt een verlengde instructie als de rest van de klas zelfstandig 
werkt.  
Het klinkt misschien bekend, maar we willen d.m.v. EDI de lessen nog beter afstemmen op de 
kinderen. We worden hierin begeleid door Marcel Schmeier. Hij leidt de studiemomenten en neemt 
ons mee in het aanscherpen van instructie geven. 
 
Opbrengstgericht werken 
Opbrengstgericht werken is erop gericht om de onderwijskwaliteit te verbeteren. De kern is dat de 
leerkrachten zich hun onderwijs aanpassen aan de hand van de meetbare resultaten. Het verbeteren 
van de resultaten start met een grondige analyse naar de achterliggende oorzaken. Aan de hand van 
die analyse wordt een actieplan opgesteld met meetbare doelen. Want het vaststellen van de 
gewenste opbrengsten zorgt voor optimale opbrengstgerichtheid. Tijdens studievergaderingen 
worden de opbrengsten met elkaar gedeeld, geanalyseerd en besproken. Leerkrachten kunnen 
opbrengsten analyseren en doelen stellen n.a.v. de opbrengsten. Ook kunnen leerkrachten 
verbeterpunten aangeven nav de opbrengsten. Er is focus op het maken van de groepsplannen en de 
groepsoverzichten.  We zullen dit aanscherpen en verder ontwikkelen.  
 
Kindgesprekken en portfolio 
We continueren de ontwikkeling van kindgesprekken en portfolio.  We zullen het  komend schooljaar 
kijken op welke wijze we kindgesprekken en portfolio een prominente plek in de school kunnen 
geven. De werkgroep zal deze ontwikkeling begeleiden en aansturen.  
 
Snappet 
Vanaf groep 5 t/m groep 8 werken alle kinderen met een Chromebook. De leerstof van rekenen en 
spelling wordt verwerkt via Snappet. Er worden geen werkboeken meer gebruikt, maar de leerstof 
wordt digitaal verwerkt. Dit heeft grote voordelen voor de ontwikkeling van kinderen.  

 De leerlingen krijgen meteen feedback op wat ze doen. 

 Betere leerresultaten door verhoogde motivatie en concentratie van de leerlingen. 

 Meer individuele differentiatie mogelijk. 

 Direct inzicht in de leervoortgang van de klas en individuele leerlingen. 

 Meer tijd voor instructie, lesvoorbereiding en remediëring door automatisch nakijken en 
foutenanalyse. 

 Tegelijk digitaal aan de slag (in plaats van om beurten op de computer) doordat ieder kind een 
eigen Chromebook heeft. 

Meer doelgericht / opbrengst gericht werken. Doordat Snappet de opgaven heel sterk richt op de 
einddoelen staat niet meer de methode centraal maar het eindresultaat. 
Een belangrijk aandachtspunt is het geven van instructie. We doen dit via het model van EDI (zie 
Expliciete Directe Instructie) Instructie is de basis van lesgeven. Na de klassikale instructie kunnen de 
kinderen aan het werk met de digitale leerstof. De leerkracht monitort de ontwikkeling door het 
dashboard in de gaten te houden en de kinderen individueel te helpen waar nodig is.  
 
Schrijven 
Dit jaar werken we met de nieuwe schrijfmethode “Klinkers.” Deze methode heeft een andere 
aanpak op het gebied van schrijven dan de oude methode. Het vak schrijven staat voor alle groepen 
minimaal 2 keer per week op het lesprogramma. Ook zijn er nieuwe pennen aangeschaft passend bij  
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deze methode en een goede pengreep. Tevens is aandacht voor het werken in de ‘kladschriften’ of 
‘kladblaadjes’. Hierbij stellen we eisen aan de netheid, de structuur, overzicht en duidelijkheid. 
 
Hoogbegaafdheid 
De werkgroep hoogbegaafdheid gaat het komende schooljaar zich bezig houden met het 
aanscherpen van beleid, inventariseren van materialen en leermogelijkheden en de ontwikkeling van 
hoogbegaafde kinderen in de school.  
 
Overig 
Verder continueren we de behaalde resultaten van het schooljaar 2017-2018. Deze onderwerpen 
komen met regelmaat terug in de studiedagen en tussenvergaderingen.  
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Vaststelling 

 
 

Directie 

plaats Montfoort 

datum September 2018 

naam Eric van der Wal 

Functie Directeur Graaf Jan van Montfoortschool 

Handtekening  

 

Medezeggenschapsraad 
Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van de school in te stemmen met het jaarplan. 
 

plaats Montfoort 

datum September 2018 

naam Jeroen van Rooijen 

Functie Voorzitter Medezeggenschapsraad 

Handtekening  
 

Bevoegd gezag 
Het bevoegd gezag heeft het jaarplan van de school vastgesteld. 
 

plaats Woerden 

datum  September 2018 

naam Dhr. H.M. de Vink 

Functie Voorzitter College van Bestuur SPCO 

Handtekening  
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Bijlage 1: Jaarlijkse streefdoelen (SPCO-benchmark) 
Het is niet eenvoudig om de toegevoegde waarde van de school aan de ontwikkelingen van de kinderen exact 
te bepalen. Er vindt geen 0-meting plaats wanneer leerlingen ingeschreven worden op school, zodat na groep 8 
aangetoond kan worden wat de school heeft toegevoegd. Daarnaast zijn er veel factoren die invloed hebben 
op de ontwikkeling van leerlingen. Dit zijn o.a. de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling, de thuissituatie 
en de kwaliteit van het onderwijsaanbod. Tegelijkertijd is het van maatschappelijk belang om vast te kunnen 
stellen of de school kwaliteit levert. De SPCO Groene Hart heeft, om de kwaliteit van het onderwijs zoveel 
mogelijk zichtbaar te maken, succesindicatoren geformuleerd: 

- De onderwijsopbrengsten 
- De tevredenheid van ouders 
- De tevredenheid van leerlingen 
- De verwijzingen naar het voortgezet onderwijs 

Voor een uitgebreide toelichting op de afzonderlijke indicatoren zie het document ‘streefdoelen’ in het 
vademecum of het hoofdstuk ‘kwaliteit’ in de schoolgids. 

Indicator: onderwijsopbrengsten 

Indicator: onderwijsopbrengsten    

  beleid realisatie 2018 2017 2016 

  onvoldoende voldoende goed 2016-2018    

Streefcijfers 2016-2018       535.0    

Graaf Jan van M. 2016-2018 < 534 ≥ 534 en < 536  ≥ 536 537.6 538,2 536,1 538,5 

SPCO 2016-2018  < 534 ≥ 534 en < 536  ≥ 536 536.7 535,7 537,2 537,3 

Landelijk 2016-2018   534.8 534,9 535,1 534,5 

 

In de hieronder weergegeven grafiek zijn de eindresultaten van de Graaf Jan te zien, het landelijk gemiddelde 
en de door de inspectie vastgestelde onder- en bovengrens passend bij de leerlingenpopulatie van de Graaf Jan 
 

 
 
 

toelichting: de onderwijsinspectie stelt jaarlijks vast welke resultaten gezien het type leerling van de school 
verwacht mogen worden. Hiervoor hanteert de inspectie een zgn. ondergrens en een bovengrens. 
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Indicator: Tevredenheid van ouders 

 

Uitslag ouderenquête 
Elk jaar willen we met de ouders in gesprek over de kwaliteit van het onderwijs. Om dit te kunnen 
peilen stellen we jaarlijks een aantal vragen aan ouders.  Ongeveer 40% van de ouders hebben deze 
enquête ingevuld. De antwoorden hierop zijn voor ons een indicatie om te weten of we goed bezig 
zijn en waar de verbeterpunten liggen. Met deze verbeterpunten gaan wij aan de slag. De enquête 
werd gescoord op een 4-puntschaal. De tevredenheid over onze school is groot. Dit schooljaar is 
gewerkt met percentage i.p.v met een score. De enquête is afgenomen via een google-formulier en 
niet via WMK-PO. Wel zijn dezelfde vragen gesteld als in andere jaren. Hieronder vindt u op de 
verschillende gebieden de percentages van voldoende tot goed)  
 
Het responspercentage van 40% in 2018 is voldoende. 
In totaal is de oudervragenlijst in 2018 door 35 gezinnen ingevuld 
 
gegevens afgelopen jaren ter vergelijk: 
Respons en Realisatie 2015 – 41% - 3,25 
Respons en Realisatie 2016 -  35% - 3,47 
Respons en Realisatie 2017 – 32% - 3.37 
Respons en Realisatie 2018 – 40% -  XXX (wordt nu in percentages aangegeven) 
 

Tevredenheid over de kwaliteit van het onderwijsaanbod op de school. (97%) 
 Afstemming lesstof op uw kind. (93,9%) 
 Extra oefenstof als dat nodig is. (90,7%)  

 Goede methoden en materialen. (97,2%) 

  
Informatie die u krijgt over de ontwikkelingen van uw kind? (94%)  

 Rapporten geven een goed beeld van de vorderingen van uw kind. (94%) 
 Tijdige informatie over de ontwikkelingen op school. (96,6%) 

  
Tevredenheid over de kwaliteit van het personeel? (100%) 

 Aandacht voor het kind zijn/haar ontwikkeling. (97%) 
 Respectvolle omgang van de leerkracht  met uw kind. (100%) 

  
Communicatie (100%) 

 Ouders worden op tijd en juist geïnformeerd over de ontwikkeling van uw kind. (94%)  

 De leraren zijn beschikbaar wanneer er behoefte is aan een gesprek over uw 
kind  (telefonisch, na schooltijd, via mail, enz.) (100%) 

 De leraar informeert goed over de ontwikkeling van uw kind? (rapport, telefonisch, mail, 
gesprek aanvragen) (90,9%)  

 De school geeft goede adviezen m.b.t. hulp die ouders aan hun kind kunnen geven. (84,4%) 

  
Website en facebook. (100%) 
De website en de schoolapp worden positief gewaardeerd. Het gebruik op Facebook is hierdoor iets 
minder geworden. Door het gebruik van de schoolapp is de website veel meer gericht op nieuwe 
ouders. Dat is goed. We zullen blijvend aandacht geven aan communicatie, begeleiden van de  
 
ontwikkeling van de kinderen en aandacht voor alle verschillen in de groep. Wij hopen op deze 
manier de kwaliteit van ons onderwijs blijvend te kunnen waarborgen. 
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Tevredenheid van leerlingen is d.m.v. een digitale enquête afgenomen. 

  
Uitslag leerlingenenquête 
De leerlingen van groep 5 t/m 8 hebben een vragenlijst ingevuld. Op deze manier kijken we ook naar 
de tevredenheid van onze kinderen over onze school. De kinderen waarderen onze school met een 
8½ . De uitslag van deze leerlingenenquête is te vinden op onze website. Uitslag tevredenheid 
leerlingen 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://spcograaf-live-bb6d010e58db4db3871a386b-8f9cf43.aldryn-media.io/filer_public/49/25/49259ef7-3ed1-45de-8b70-2d9d0178e5bd/uitslag_leerlingenenquete_2018.pdf
https://spcograaf-live-bb6d010e58db4db3871a386b-8f9cf43.aldryn-media.io/filer_public/49/25/49259ef7-3ed1-45de-8b70-2d9d0178e5bd/uitslag_leerlingenenquete_2018.pdf
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Bijlage 2: Deelplanformat (Evaluatie 2017-2018) 

 
 Waardengedreven onderwijs 

Kengetal 
2015-2017 

Aanleiding 
Hier beschrijf je waarom gekozen is voor dit 
verbeteronderwerp, geef indien mogelijk een 
kengetal weer. 

Activiteiten 
Wat ga je doen om het 
gewenste resultaat te 
bereiken?  

Budget 
Geef hier budget weer in geld 
voor investeringen, uren/geld 
voor begeleiding en inzet 
formatie 

 Christelijke normen en waarden horen thuis op een 
christelijke basisschool. Vanuit onze christelijke 
identiteit kijken we naar het onderwijs dat wordt 
gegeven op de school. De Graaf Jan heeft ook veel 
gezinnen die niets met de christelijke identiteit 
hebben. Toch hebben deze gezinnen gekozen voor 
de Graaf Jan. In de samenleving zien we een 
verschuiving van normen en waarden en een 
verandering als het gaat om de christelijke 
identiteit. De Graaf Jan heeft daarmee te maken. 
Tevens komen op de Graaf Jan ook kinderen vanuit 
andere culturen.  

 Identiteit komt tijdens de 
studiedagen aan bod. 
We spreken met elkaar 
over de normen en 
waarden van de Graaf 
Jan in relatie tot de 
multiculturele 
samenleving 
(vluchtelingen, anders 
gelovigen, anders 
denkenden) 

 We ontplooien 
activiteiten gericht op 
het omgaan met andere 
mensen (Actie 
schooltent, 
vluchtelingen, ouderen, 
andere scholen, kerken) 

 

Tijd tijdens de studiedagen 
 
 

Kengetal 
2015-2017 

Gewenst resultaat einde schooljaar 
Geef hier prestatie-indicatoren / norm(en) 

Borging/Bewijs 
Hoe zorg je ervoor dat het 
resultaat levende praktijk blijft? 

 De Graaf Jan werkt vanuit een doorlopende leerlijn 
aan actief burgerschap waarbij het morele kompas  
de leidraad is. Het contact met de veranderende 
samenleving is in activiteiten geborgd die de 
geformuleerde waarden versterkt.  
Het team heeft kennis van de veranderende 
maatschappij, zodat zij haar leerlingen op 
deelname in deze maatschappij kan voorbereiden.  
De Graaf Jan werkt vanuit een doorlopende leerlijn 
aan actief burgerschap. Daarbij beogen we 
leerlingen vaardig te maken om vanuit een 
gefundeerd moreel kompas te participeren in een 
voortdurend veranderende samenleving 
 

  

 Er wordt een 
doorlopende leerlijn 
actief burgerschap 
ontwikkeld 

 Deze leerlijn staat op 
papier en zal in de MR 
en SR worden 
besproken. 

Evaluatie tussentijds/einde schooljaar 
. 

Gerealiseerde kengetallen 

 Er is beleid op actief burgerschap. Dit beleid is besproken in de MR  en de SR 

 Actief burgerschap vindt plaats in de omgang met elkaar en in de lessen van de 
Vreedzame school 
 

 

‘Going concern’ 
 

Gewenst resultaat 

Burgerschap blijft een onderwerp van gesprek op de Graaf Jan.  
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 Verbinding met de gemeenschap 

Kengetal 
2016-2017 

Aanleiding 
Hier beschrijf je waarom gekozen is voor dit 
verbeteronderwerp, geef indien mogelijk een 
kengetal weer. 

Activiteiten 
Wat ga je doen om het gewenste 
resultaat te bereiken?  

Budget 
Geef hier budget weer in geld 
voor investeringen, uren/geld 
voor begeleiding en inzet formatie 

   Er zullen 3  MPO’s worden 
georganiseerd waarbij er 
gesprek is met verschillende 
partners over onderwijs, 
ontwikkeling van 
kinderen.(eventueel kunnen 
er meer MPO’s worden 
gepland. 

 Elk MPO wordt geëvalueerd: 

- Nut van MPO 
- Doel van MPO 
- Voldoet het aan de 

verwachtingen 
- Heeft iedereen er iets 

aan gehad. 

Tijd voor MPO 
 
 

Kengetal 
2016-2017 

Gewenst resultaat einde schooljaar 
 

Borging/Bewijs 
Hoe zorg je ervoor dat het 
resultaat levende praktijk blijft? 

 De Graaf Jan werkt samen met lokale en 
relevante partners om het leren in en buiten de 
school te verdiepen, te verbreden en te 
versterken.  
 
Tussendoel:  
Het team is zich bewust van de noodzaak en 
het nut  van een goede samenwerking met 
onze stakeholders. 
Er  is in de Graaf Jan structureel MPO 
(Meerpartijenoverleg) in de breedste zin van 
het woord. 

 

 Er zijn een minimaal 3 
MPO’s per jaar. De 
IB’er zorgt voor de 
communicatie naar de 
relevante partners en 
teamleden.  

 De teamleden zullen in 
overleg met het 
zorgteam (IB en DIR) 
leerlingen inbrengen 
bij het MPO 

Evaluatie tussentijds/einde schooljaar 
 

Gerealiseerde kengetallen 

 MPO’s worden georganiseerd en staan in de planning van het schooljaar. Elk MPO is 
geëvalueerd op de punten zoals hierboven beschreven.  

 Leerlingen worden via het zorgteam ingebracht. Hierbij is altijd overleg met de ouders 
van de leerlingen.  

 

‘Going concern’ 
 

Gewenst resultaat 

  

 
  

Technisch lezen  (Lijn 3) 

Kengetal 

2016-2017 

Aanleiding Activiteiten Budget 

Verantwoordelijk 

LVS DMT: 

I-III M:67% 
I-III E: 67% 

AVI: 
M: 66% 
E: 73% 

Er is een nieuwe leesmethode aangeschaft voor 

groep 3. De methode Lijn 3 wordt vanaf het begin 

van het schooljaar geïmplementeerd.     

 De leerkrachten geven les vanuit 

de methode. Dit geeft ook een 

verhoging van het aantal lesuren 

technisch lezen.  

 De leerkrachten worden begeleid 

door de werkgroep en de 

ervaringen met de methode 

worden besproken. 

 De leerkrachten passen de 

strategieën voor effectief 

leesonderwijs toe. 

 Er wordt dagelijks geoefend op 

het verhogen van de opbrengsten 

door: 

- Lijn 3 
- Connect lezen 

       - Bouw 
- Extra leesmomenten 
- inzet van oefensoftware   

 

tijd 

 

Werkgroep 

Streefgetal 

2015 - 2017 

Gewenst resultaat einde schooljaar: Borging/Bewijs 

LVS DMT: 

I-III M:72 % 
I-III E: 72 % 

AVI: 

M: 70 % 

E: 78 % 

Het team is vaardig in het werken met de nieuwe 
methode technisch lezen. 
De opbrengsten voor technisch lezen blijven 
stijgen.  

Borging:  

Werkgroep begeleidt de 

inoefening van de 

methode. 

Collegiale 

klassenconsultatie 

Dir. en IB volgen 

opbrengsten 

Bewijs:. 

Leerkrachten vaardig in 

lesgeven met methode. 

Hogere opbrengsten.  
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Evaluatie einde schooljaar Gerealiseerde 

kengetallen 

 Er is dagelijks geoefend op het verhogen van de opbrengsten door: 

o Lijn 3 
o Connect lezen 
o Bouw 
o Extra leesmomenten 
o inzet van oefensoftware  

 De methode van LIJN 3 is geïmplementeerd. 

 Opbrengsten 

o DMT:  

 I – III ( 58%) CITO – Midden – niet gehaald 

 I – III ( 75%) CITO – Eind) – wel gehaald 

 Vaardigheidsgroei van 17,9 

o AVI 

 M3: (58%)  

 E3: 75%)   

Middentoetsen worden niet gehaald. De eindtoetsen worden wel gehaald. Er is dan een enorme 

vaardigheidsgroei. Belangrijk voor het komende jaar is, dat de middentoetsen ook op niveau zijn. (meer 

aandacht voor instructive, leeskilometers, tijd en extra hulp bij technisch lezen.  

 

Going concern Gewenst resultaat 

In het 2e jaar continueren we werken met de leesmethode Lijn 3. We blijven ons richten op de opbrengsten 

van het leesondewijs in groep 3. De thema’s van Lijn 3 worden gekoppeld aan de thema’s van Kleuterplein en 

IPC. De oefensoftware wordt structureel ingezet in groep 3.  

 

 
Engels (going concern) 

Kengetal 

2017-2018 

Aanleiding Activiteiten Budget 

Verantwoordelijk 

Engelse lessen in 

groep 1 - 8 

Vanaf 2014-2015 wordt er Engels 

gegeven in groep 1 t/m 8. De kinderen 

van groep 1-4 werkten met I-pockets. 

De kinderen van groep 5-8 werkten 

met Our discovery Island. Er is 

nascholing geweest voor het team 

door Pascal Koole via The Green 

House.  

Dit schooljaar gaan we verder met het 

werken met de beide methodes.  

Invoeren volgens 2e invoerjaar: 

3e jaar*: 

Groep 5 -> level 1 

Groep 6  -> level 2 

Groep 7 -> level 2 

Groep 8 -> level 3 

Checken of dit niveau hoog genoeg is. 

 Middels een kijkwijzer worden lessen 

Engels bekeken 

 Er worden Engelse boeken aangeschaft en 

ingezet in het weekprogramma 

 Er zijn internationale studenten in de 

school. Hierdoor zullen de kinderen en 

leerkrachten moeten communiceren in het 

Engels.  

 

€ 1000,00 voor 

leesboeken en scholing  

 

 

 

Werkgroep Engels 

Streefgetal 

2016-2017 

Gewenst resultaat einde schooljaar: Borging/Bewijs 

Verder met Engels 

in groep 1-8.  

Hierdoor komen 

tot een sterke 

vergroting van 

woordenschat en 

taalvaardigheid 

van de leerlingen. 

De volgende doelen zijn gesteld: 
 
Doel 1:  
Door middel van een projectweek 
geven we CLIL lessen.  
 
Doel 2: 
We bekijken Engelse lessen bij elkaar 
middels collegiale klassenconsulatie. 
We bestuderen bij elkaar het 
percentage wat de leerlingen aan 
Engels spreken in de les.  Na aanleiding 
van de klassenconsulaties maken we 
een groeimodel waarin staat welk 
percentage de leerlingen Engels 
moeten spreken in de Engelse lessen.  

Borging:  

Evalueren lessen en 

nascholing tijdens 

studiedagen 

Bewijs:. 

Evaluatie jaarplan  
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Doel 3:  
Diverse leerkrachten werken aan de 
eigen vaardigheid door middel van een 
cursus uit het TOP aanbod.   
 
Doel 4: 
We meten hoever we zijn met de 
competenties voor de VVTO 
leerkracht. 
 

Evaluatie einde schooljaar Gerealiseerde 

kengetallen 

 Er zijn in de jaarplanning 2 Engelse weken gepland. Tijdens de Engels week worden meerdere vakken 

in  het Engels gegeven.  

 Ook zijn er internationale studenten in de school. Zij geven lessen in verschillende groepen. Op deze 

dagen wordt er door de teamleden en kinderen Engels gesproken 

 Leerkrachten hebben bij elkaar Engelse lessen bekeken 

 De werkgroep Engels plant tijdens de studiedagen een moment om het vak Engels te evalueren en te 

bespreken.  

 Doel 4 is niet gedaan.  

 

Going concern Gewenst resultaat 

  

Going concern   Gedrag Gewenst resultaat 

De leerkrachten zijn vaardig in het creëren van een goed pedagogisch klimaat volgens de preventiepiramide 
van Deklerck.   De leerkrachten nemen actief stappen om de groep in de fasen van norming, forming, 
storming, performing en adjourning te begeleiden, zodat het fijn is in de klas en de leerlingen goed kunnen 
werken. De leerkrachten kunnen preventies toepassen die passend zijn bij de fase waarin de groep zit.  
De leerkrachten werken met het groepsplan gedrag in 3 groepen: basisgroep en het plan voor sommigen. 
Bij het plan voor enkelen worden individuele plannen toegevoegd aan het groepsplan.  
Bij grensoverschrijdend gedrag wordt het beleid grensoverschrijdend gedrag toegepast.  
 
 
Activiteiten: 

 De leerkrachten vullen in een werkvergadering met hun duo het groepsplan gedrag in, dit 

gebeurt aan het begin van het jaar (oktober`17) 

 De LB-specialist (gedrag) overlegt in zorgteam de resultaten van het ingevulde groepsplan.  

 N.a.v. de groepsplannen heeft de LB-specialist gesprekken met de leerkrachten.  

 De groepsplannen gedrag en het LOVS “Zien” worden gebruikt en besproken in de 

leerlingbespreking. 

De coördinator ‘gedrag’ 
bespreekt  3x het 
onderwerp tijdens de 
studiedagen. 
 
Alle leerkrachten werken 
met het groepsplan gedrag, 
“Zien” en het protocol 
grensoverschrijdend 
gedrag. 

Evaluatie einde schooljaar 

- Er wordt gewerkt met het groepsplan gedrag. De vragenlijsten van ZIEN het het protocol ‘grensoverschrijdend gedrag’ worden 
besproken in het zorgoverleg met de groepsleerkracht. Tevens is het onderwerp gedrag een onderwerp van gesprek tijdens de 
studiedagen of tussenvergaderingen. Het staat 2 keer op de agenda van een studiedag. 
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Going concern   Huiswerk  Gewenst resultaat 

Op de informatieavond van iedere groep wordt het beleid omtrent huiswerk en de doorgaande 

lijn besproken en uitgelegd 

Een vaste meegeef- en inleverdag voor huiswerk per groep.   

We onderzoeken op welke manier we huiswerk het beste digitaal kunnen aanbieden. 

-Groep 3 t/m 8 gaat verder met het werken via  www.bloon.nl. 

Leren studeren inzetten vanaf gr 5/6 als middel om kinderen te leren plannen. (Dit punt wordt 
besproken tijdens de studiedagen) 

Met elkaar spreken over het nakijken en bespreken van huiswerk in de klas.  

We evalueren het opbouwschema van huiswerk. 

 

 Ouders kennen het belang van 

huiswerk. 

 Er is duidelijkheid voor 

kinderen en ouders omtrent 

krijgen/inleveren van huiswerk. 

 Aanbieden huiswerk op 3 

niveaus (Basis,sub 1+sub 2) en 

alleen herhalingsopdrachten 

mee naar huis geven 

 Er staan per bouw digitale links 

op de website. 

 We weten op welke manier we 

huiswerk het beste digitaal 

kunnen aanbieden. 

 Ouders weten op welke manier 

zij hun kind kunnen 

ondersteunen bij het huiswerk. 

 Kinderen kunnen hun huiswerk 

steeds zelfstandiger inplannen. 

Evaluatie einde schooljaar 

- Er is een opbouwschema van huiswerk. Er wordt op verschillende niveaus huiswerk gegeven in de groepen beginnend bij 

groep 3. 

- Dit opbouwschema is bekend bij het team en de ouders 

- Er is een presentatie gegeven over het onderwerp huiswerk tijdens een ouderavond 

- Ouders kunnen leerkrachten benaderen voor extra hulp bij het maken van huiswerk 

- Het gebruik van de agenda wordt gestimuleerd vanaf groep 7 

Going concern               3-D-kanjer Experience Gewenst resultaat 

De 3D-printer is gebouwd. In groep 8 zullen we d.m.v. onderzoekend leren kijken op welke wijze deze 

printer kan worden ingezet.  

 Bouw 3-D- printer 

 Onderzoekende houding 

van de leerlingen 

 Samenwerkend leren 

 Ontwerpend leren 

 Actieve leerlingen die 

hun kennis weten over 

te brengen op andere 

leerlingen.  

Evaluatie einde schooljaar 

 Kinderen van groep 8 hebben gewerkt met de 3D-printer 

 Kinderen van groep 8 hebben kennisgemaakt met het digitale tekenprogramma passend bij de 3D-printer 

 De 3-D printer wordt nog niet volledig ingezet in het onderwijs.  

 

 

 

 

http://www.bloon.nl/
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Going concern               Communicatie (professionele cultuur) Gewenst resultaat 

Er zal worden geoefend met communicatietechnieken. Dit is een vervolg op het traject dat vorig schooljaar 

is ingezet. Er zal worden geoefend met acteurs om te komen tot goede resultaten op het gebied van 

communicatie. Hierin zal feedback geven en feedback ontvangen een speerpunt zijn.  

 Leerkrachten kunnen 

feedback geven 

 Leekrachten kunnen 

feedback ontvangen 

  

Evaluatie einde schooljaar 

- Leerkrachten kunnen feedback geven en feedback ontvangen 

- Leerkrachten hebben gesprekstechnieken geoefend met acteurs 

NB: Feedback geven en ontvangen blijft een belangrijk onderwerp van gesprek tijdens studiedagen. Met name bij IPC komt dit 

onderwerp terug (feedback geven aan leerlingen, reflecteren op gemaakt werk) 

Going concern               Vreedzame school Gewenst resultaat 

De leerkrachten kennen en gebruiken de termen, kleuren en stappenplannen uit de methode “vreedzame 
school” 
Het team en de kinderen zetten de mediatoren actiever in. 
Naast de vreedzameschool lessen worden ook lessen gegeven over groepsvergaderingen in groep 7/8, SEO 
lessen indien nodig en in groep 7/8, seo spellen in alle groepen. 
Er komt dit jaar een opfrismoment voor het hele team.  
 
Activiteiten: 

 Direct na de zomervakantie mogen kinderen uit groep 7 solliciteren voor mediator en start de 

training voor nieuwe mediatoren. 

 Tijdens de studiedagen bespreken  we de jaarplanning en maken we afspraken over het gebruik 

van seo spellen, of en hoe we open lessen inzetten, hoe we de mediatoren actiever kunnen 

inzetten en hoe en wanneer we een opfrismoment voor het team inzetten. 

 Tijdens de studiedagen bekijken we  het invullen van “Zien”. We praten over het lesverloop en 

de mediatoren. 

 Aan het eind van het schooljaar  is er een jaarlijkse enquête om te evalueren en het nieuwe 

jaarplan te maken. Deze jaarplanning wordt op de laatste studiedag besproken.  

Door het jaar heen wordt 
het onderwerp minimaal 3 
keer besproken en 
incidenteel kan een extra 
moment worden ingezet. 

Evaluatie einde schooljaar 

- Er zijn nieuwe mediatoren getraind en aangesteld 

- Er is een opfrismoment geweest van de SEO-spellen 

- ZIEN wordt ingevuld 

- De Vreedzame school is geëvalueerd tijdens een studiedag. In de aanbevelingen van de audit kwam naar voren dat de Graaf Jan 

de  Vreedzame School nog meer kan uitstralen in het schoolgebouw. (laat zien dat we een Vreedzame School zijn) 
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21e eeuwse educatie (IPC) 

Kengetal 

2015/2017 

Aanleiding Activiteiten Budget 

Verantwoordelijk 

  In 2015-2016 heeft een werkgroep zich bezig 

gehouden met de vraag: Hoe kunnen wij in deze tijd 

lesgeven om tegemoet te komen aan de 

onderwijsbehoeften van kinderen, zodat we meer 

gebruik maken van talenten van kinderen. Hierbij 

heeft de werkgroep zich georiënteerd op nieuwe 

vormen en organisatiemogelijkheden van het 

onderwijs. Er is unaniem in het team gekozen voor 

een nieuw concept. Dit schooljaar is de Graaf Jan 

een IPC-school.  

 

 Implementeren van IPC 

 Kijken naar ontwerkpend 

en onderzoekend leren 

 Doelen stellen 

 4 momenten (tijdens 

studiedagen) worden we 

begeleid om IPC te 

implementeren. Tijdens 

deze studiedagen worden 

de thema’s uitgewerkt.  

 Er is een werkgroep IPC die 

het traject monitort.  

 In februari is er 

klassenconsultatie door 

professionals van IPC 

  

 tijd  

lkr. LB 

Werkgroep 21e eeuwse 

educatie (IPC) 

 

 

 

Streefgetal 

2017-2018 

Gewenst resultaat einde schooljaar: Borging/Bewijs 

  IPC is geïmplementeerd in school 

 Kinderen kunnen leerdoelen stellen 

 Leerkrachten kunnen IPC-lessen geven 

 Kinderen worden eigenaar van het leerproces 

 Kinderen genieten van het werken volgens de 
principes van IPC 

 Er komt een omslagpunt in denken. Kinderen 
zullen niet meer zeggen: wat gaan we doen? – 
maar : Wat gaan we leren? 

 
 

Borging:  

Bespreking en 

voorbereiding tijdens 

studiedagen 

 

Bewijs:. 

Werken met de 

chromebooks wordt 

structureel ingezet in het 

onderwijsleerproces 

 

 

Evaluatie einde schooljaar Gerealiseerde 

kengetallen 

 IPC is geïmplementeerd in school 

 Kinderen kunnen leerdoelen en leervragen stellen 

 Leerkrachten kunnen IPC-lessen geven 

 Kinderen worden eigenaar van het leerproces 

 Kinderen genieten van het werken volgens de principes van IPC 

 Er komt een omslagpunt in denken. Kinderen zullen niet meer zeggen: wat gaan we doen? – maar : Wat 
gaan we leren? 

 Het werken met de chromebooks wordt structureel ingezet in het onderwijsleerproces 

 

Going concern Gewenst resultaat 
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ICT (21e eeuwse educatie) 

Kengetal 

2015 - 2017 

Aanleiding Activiteiten Budget 

Verantwoordelijk 

In school 

wordt 

gewerkt met 

chromebooks 

door alle 

kinderen van 

de school 

Dit  is een voortgezet doel, omdat dit doel niet 

volledig is uitgevoerd. In het schooljaar 2014-2015 

is een jaar lang een proef gedaan met de tablets 

van Snappet.  

Er is geëvalueerd in het team en we zijn tot de 

conclusie gekomen dat het gebruik van Snappet te 

begrenst en beperkt is. We willen het gebruik van 

ict breder inzetten door chromebooks breder in te  

zetten in het onderwijs voor alle kinderen.  

 Evalueren gebruik van 

Chromebooks (Cloudwise) 

- Voldoet de infrastructuur? 
- Voldoen de chromebooks? 
- Wat doen chromebooks met de 
beleving van de lln.? 
- Wat is het effect op de resultaten? 
- Wat zijn de ervaringen van de lkr. En 
de leerlingen? 
- Wat is nodig (financieel en qua 
vaardigheden) om deze breder in te 
zetten? 
- Welk vak kunnen we digitaal geven 
door gebruik te maken van de 
chromebooks bij het verwerken van de 
leerstof? 
 

€ 5000,00 voor software, 

chromebooks etc. 

ICT-er 

Streefgetal 

2016 - 2017 

Gewenst resultaat einde schooljaar: Borging/Bewijs 

  Er is visie op het digitaal onderwijsaanbod en 
de concrete uitvoering 

 Opnieuw onderzoek naar Snappet aangezien 
Snappet sprongen heeft gemaakt wat betreft 
het gebruik van onderwijskundige 
programma’s van verschillende vakgebieden  
op verschillende devices.  

 Inzet chromebooks in het onderwijs.  

 Duidelijkheid over de software die we gaan 
gebruiken en het digitaal verwerken van de 
leerstof op de chromebooks.  

 
 

Borging:  

Evaluatie chromebooks 

tijdens studiedagen 

Bewijs:. 

Besluit inzet chromebooks 

binnen de vakgebieden 

Evaluatie einde schooljaar Gerealiseerde kengetallen 

2017-2018. Er wordt gewerkt in groep 5 t/m 8 met een eigen device voor elke leerling. Snappet wordt ingezet 

voor de vakken rekenen en spelling. Leerresulaten worden bijhouden en leerlingen vewerken de leerstof op 

een chromebook via Snappet. Instructie wordt gegeven door de leerkracht. Tijdens het verwerken van de 

leerstof, ziet de leerkracht de resultaten van het gemaakte werk. De leerkracht geeft directe feedback en hulp 

aan de leerlingen. 

 

Going concern  Gewenst resultaat 

  

Going concern   Schrijven Gewenst resultaat 

Nu er veel meer leerstof wordt verwerkt m.b.v. digitale middelen is het goed om het schrijfonderwijs 

onder de loep te nemen. 

Hierbij is aandacht voor: 

 Pengebruik 

 Schrijven in kladschrift 

 Schrijven in de schrijfmethode 

 Schrijfhouding 

 Netheid van het werk  

 

 

 Afspraken over 

pengebruik 

 Afspraken over 

netheid 

 Afspraken over gebruik 

schrijfmethode 

 Afspraken over 

beoordeling van 

schrijven.  
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Evaluatie einde schooljaar 

 

- Er is een nieuwe methode aangeschaft (Klinkers) passend bij de methode voor technisch lezen in groep  3  

- Er wordt gebruik gemaakt van een nieuwe pen 

- Er zijn afspraken gemaakt over het schrijven in een oefenschrift (kladschrift) 

- Er zijn afspraken gemaakt over de netheid 

Going concern   Opbrengst gericht werken Gewenst resultaat 

In het afgelopen jaar is in 4 bijeenkomsten aandacht besteed aan OGW. 

Er is gekeken naar elkaars kwaliteiten. Er zijn klassenconsultaties georganiseerd om bij elkaar in de klas 

te kijken. Er is een koppeling gemaakt naar de groepsplannen zodat het gebruik van de groepsplannen 

effectiever en doelmatiger is.  

De doelen voor 2017-2018 zijn: 

 Groepsplannen concreter, als werkplannen gebruiken, maakt kindgesprekken makkelijker. 

 Groepsplannen spelling en rekenen voor 6 wkn. koppeling plannen en OGW. 

 Beter kijken naar vaardigheidsgroei, minimale groei. Kijken naar evaluaties. 

 Opbrengsten hele school bekijken half jaarlijks, rode draad. 

 Intervisie/consultatie op vaste momenten, weer schoolbreed oppakken. 

 Vanaf gr 3: kinderen betrekken bij doelen. 

 Vanaf gr 6: met kind kijken naar vaardigheidsgroei. 

 Doel stellen op cito: samen met lkr tussendoelen stellen, mogelijk per blok. 

 Combi opbrengst- en handelingsgericht werken. 

 Taal- en leeslessen bij elkaar bekijken. 
 

 

 

 Concrete 

groepsplannen 

 Groepsplannen van 

periode naar periode 

(4 periodes) 

 Kindgesprekken 

 Doelen bespreken met 

kinderen vanaf gr 3 

 Bespreken 

vaardigheidsgroei 

vanaf  gr 6 

 Tussendoelen stellen  

 We hebben tijdens de 

tussenvergaderingen 

intervisiemomenten 

 Structureel 

klassenconsultatie 

Evaluatie einde schooljaar 

 De groepsplannen zijn concreter en worden gebruikt als werkplannen gebruiken 

 De groepsplannen spelling en rekenen voor 6 wkn. koppeling plannen en OGW. 

 Er wordt een overzicht gemaakt van de vaardigheidsgroei. In dit overzicht wordt duidelijk wat de vaardigheidsgroei moet zijn bij de 
verschillende basisvakken.  

 De opbrengsten worden tijdens studiemomenten besproken met het hele team. Elke leerkracht kijkt naar de positieve punten en 
aandachtsgebieden. Er wordt geanalyseerd. Tevens geeft de leerkracht aan wat de komende doelen zijn nav de opbrengsten.  

 De plannen (groepsplannen) worden besproken tijdens het zorgoverleg  

 Het zorgteam bespreekt de rode draag van de opbrengsten tijdens de studiedag. Hierbij wordt gekeken naar de schoolbrede 
aandachtsgebieden  

 2 keer per jaar is er een intervisiemoment. Dit gebeurt tijdens een tussenvergadering.  

 Er zijn taal –en leeslessen bekeken.  
 

Going concern   Kindgesprekken Gewenst resultaat 

 

Naar aanleiding van OGW hebben we besloten om het komende schooljaar te gaan verdiepen in het 

voeren van kindgesprekken. Er is een werkgroep dit het voeren van kindgesprekken gaat onderzoeken 

en begeleiden.  

Doelen / vragen voor het komende jaar zijn: 

 Kennis van kindgesprekken 

 Doel van kindgesprekken 

 Organisatie van kindgesprekken 

 Wanneer houd je kindgesprekken  

 Er worden op de Graaf 

Jan kindgesprekken 

gevoerd m.b.t. de 

leerdoelen en 

vaardigheidsdoelen 

van de kinderen 
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 Welke onderwerpen / doelen bespreek je in het kindgesprek 

 Wie is eigenaar van het kindgesprek 

 Wat doe je met verslaglegging? 

 

Evaluatie einde schooljaar 

 

- In groep 6-8 zijn kindgesprekken gevoerd mbt de opbrengsten van de verschillende vakken 

- Er zijn 3-hoeksgesprekken in groep 8. (adviesgesprekken) 

- Met de werkgroep is een school bezocht. Op deze school worden kindgesprekken gevoerd in combinatie met portfolio en IPC 

Going concern   Zelfstandig werken  / dag en weektaken Gewenst resultaat 

We zullen met elkaar kijken naar het onderwerp zelfstandig werken. Wat zijn de principes en doelen van 

het zelfstandig werken, wat is er voor nodig om goed zelfstandig te kunnen werken. We zetten dag –en 

weektaken in om de zelfstandigheid te bevorderen en vergroten. 

 

Er wordt aan het eind van het 

schooljaar structureel gewerkt 

met dag-en weektaken.  

Evaluatie einde schooljaar 

- Dag –en weektaken worden ingezet in de verschillende groepen. In de bovenbouw hebben kinderen een weektaak. Deze weektaak 

staat op het bord. Kinderen weten wat ze moeten doen als ze klaar zijn. We vergroten  hiermee de zelfstandigheid van de 

leerlingen dmv weektaken.  

- Bij Snappet wordt het werken aan leerdoelen, het automatiseren gebruikt binnen de weektaak. 
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Bijlage 2: Deelplanformat (2018-2019) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Technisch lezen  (Lijn 3) 

Kengetal 

2016-2017 

Aanleiding Activiteiten Budget 

Verantwoordelijk 

LVS DMT: 

I-III M:67% 
I-III E: 67% 

AVI: 
M: 66% 
E: 73% 

Er is een nieuwe leesmethode aangeschaft voor 

groep 3. De methode Lijn 3 wordt vanaf het begin 

van het schooljaar geïmplementeerd.     

 De leerkrachten geven les vanuit 

de methode. Dit geeft ook een 

verhoging van het aantal lesuren 

technisch lezen.  

 De leerkrachten worden begeleid 

door de werkgroep en de 

ervaringen met de methode 

worden besproken. 

 De leerkrachten passen de 

strategieën voor effectief 

leesonderwijs toe. 

 Er wordt dagelijks geoefend op 

het verhogen van de opbrengsten 

door: 

- Lijn 3 
- Connect lezen 

       - Bouw 
- Extra leesmomenten 
- inzet van oefensoftware   

 

tijd 

 

Werkgroep 

Streefgetal 

2015 - 2018 

Gewenst resultaat einde schooljaar: Borging/Bewijs 

LVS DMT: 

I-III M:72 % 
I-III E: 72 % 

AVI: 

M: 70 % 

E: 75 % 

Het team is vaardig in het werken met de nieuwe 
methode technisch lezen. 
De opbrengsten voor technisch lezen blijven 
stijgen.  

Borging:  

Werkgroep begeleidt de 

inoefening van de 

methode. 

Collegiale 

klassenconsultatie 

Dir. en IB volgen 

opbrengsten 

Bewijs:. 

Leerkrachten vaardig in 

lesgeven met methode. 

Hogere opbrengsten.  

Evaluatie einde schooljaar Gerealiseerde 

kengetallen 

  

Going concern Gewenst resultaat 

In het 3e jaar continueren we werken met de leesmethode Lijn 3. We blijven ons richten op de opbrengsten 

van het leesondewijs in groep 3. De thema’s van Lijn 3 worden gekoppeld aan de thema’s van Kleuterplein en 

IPC. De oefensoftware wordt structureel ingezet in groep 3.  
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Going concern   Gedrag Gewenst resultaat 

De leerkrachten zijn vaardig in het creëren van een goed pedagogisch klimaat volgens de preventiepiramide 
van Deklerck.   De leerkrachten nemen actief stappen om de groep in de fasen van norming, forming, 
storming, performing en adjourning te begeleiden, zodat het fijn is in de klas en de leerlingen goed kunnen 
werken. De leerkrachten kunnen preventies toepassen die passend zijn bij de fase waarin de groep zit.  
De leerkrachten werken met het groepsplan gedrag in 3 groepen: basisgroep en het plan voor sommigen. 
Bij het plan voor enkelen worden individuele plannen toegevoegd aan het groepsplan.  
Bij grensoverschrijdend gedrag wordt het beleid grensoverschrijdend gedrag toegepast.  
 
 
Activiteiten: 

 De leerkrachten vullen in een werkvergadering met hun duo het groepsplan gedrag in, dit 

gebeurt aan het begin van het jaar (oktober`17) 

 De LB-specialist (gedrag) overlegt in zorgteam de resultaten van het ingevulde groepsplan.  

 N.a.v. de groepsplannen heeft de LB-specialist gesprekken met de leerkrachten.  

 De groepsplannen gedrag en het LOVS “Zien” worden gebruikt en besproken in de 

leerlingbespreking. 

De coördinator ‘gedrag’ 
bespreekt  3x het 
onderwerp tijdens de 
studiedagen. 
 
Alle leerkrachten werken 
met het groepsplan gedrag, 
“Zien” en het protocol 
grensoverschrijdend 
gedrag. 

Evaluatie einde schooljaar 

 

Going concern   Zelfstandig werken  / dag en weektaken Gewenst resultaat 

We zullen met elkaar kijken naar het onderwerp zelfstandig werken. Wat zijn de principes en doelen van 

het zelfstandig werken, wat is er voor nodig om goed zelfstandig te kunnen werken. We zetten dag –en 

weektaken in om de zelfstandigheid te bevorderen en vergroten. 

 

Er wordt aan het eind van het 

schooljaar structureel gewerkt 

met dag-en weektaken in de 

groepen 3 t/m 8 

Evaluatie einde schooljaar 
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21e eeuwse educatie (IPC) 

Kengetal 

2015/2017 

Aanleiding Activiteiten Budget 

Verantwoordelijk 

  In 2015-2016 heeft een werkgroep zich bezig 

gehouden met de vraag: Hoe kunnen wij in deze tijd 

lesgeven om tegemoet te komen aan de 

onderwijsbehoeften van kinderen, zodat we meer 

gebruik maken van talenten van kinderen. Hierbij 

heeft de werkgroep zich georiënteerd op nieuwe 

vormen en organisatiemogelijkheden van het 

onderwijs. Er is unaniem in het team gekozen voor 

een nieuw concept. Dit schooljaar is de Graaf Jan 

een IPC-school.  

In 2017-2018 is IPC geïmplementeerd in de school. 

Hierin worden we begeleid door een professional 

vanuit IPC.  

 

 Implementeren van IPC 

 Kijken naar ontwerkpend 

en onderzoekend leren 

 Doelen stellen 

 4 momenten (tijdens 

studiedagen) worden we 

begeleid om IPC te 

implementeren. Tijdens 

deze studiedagen worden 

de thema’s uitgewerkt.  

 Er is een werkgroep IPC die 

het traject monitort.  

 In september 2018 en 

maart 2019 is er 

klassenconsultatie door 

professionals van IPC 

 De kennismuur wordt 

gebruikt 

 Kinderen leren reflecteren 

op het onderzoekend leren 

en op het proces (kennis en 

vaardigheden) 

 tijd  

lkr. LB 

Werkgroep 21e eeuwse 

educatie (IPC) 

 

 

 

Streefgetal 

2018-2019 

Gewenst resultaat einde schooljaar: Borging/Bewijs 

  IPC is geïmplementeerd in school 

 Kinderen kunnen leerdoelen stellen 

 Leerkrachten kunnen IPC-lessen geven 

 Er is een gezamenlijke verantwoordelijkheid 
voor de IPC-lessen 

 De werkgroep IPC monitort en checkt het 
proces van IPC in de school 

 Kinderen worden eigenaar van het leerproces 

 Kinderen kunnen reflecteren en elkaar 
feedback geven 

 Kindgesprekken/ 3hoeksgesprekken is een 
onderdeel van de IPC-lessen. (reflectie en 
feedback en doelen stellen) 

Borging:  

Bespreking en 

voorbereiding tijdens 

studiedagen 

 

Bewijs:. 

Werken met de 

chromebooks wordt 

structureel ingezet in het 

onderwijsleerproces 

Evaluatie einde schooljaar Gerealiseerde 

kengetallen 

 

 

 

Going concern Gewenst resultaat 
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ICT (21e eeuwse educatie) 

Kengetal 

2015 - 2017 

Aanleiding Activiteiten Budget 

Verantwoordelijk 

In school 

wordt 

gewerkt met 

chromebooks 

door alle 

kinderen van 

de school 

Dit  is een voortgezet doel, omdat dit doel niet 

volledig is uitgevoerd. In het schooljaar 2014-2015 

is een jaar lang een proef gedaan met de tablets 

van Snappet.  

Er is geëvalueerd in het team en we zijn tot de 

conclusie gekomen dat het gebruik van Snappet te 

begrenst en beperkt is. We willen het gebruik van 

ict breder inzetten door chromebooks breder in te  

zetten in het onderwijs voor alle kinderen.  

 Evalueren gebruik van 

Chromebooks (Cloudwise) 

- Voldoet de infrastructuur? 
- Voldoen de chromebooks? 
- Wat doen chromebooks met de 
beleving van de lln.? 
- Wat is het effect op de resultaten? 
- Wat zijn de ervaringen van de lkr. En 
de leerlingen? 
- Wat is nodig (financieel en qua 
vaardigheden) om deze breder in te 
zetten? 
- Welk vak kunnen we digitaal geven 
door gebruik te maken van de 
chromebooks bij het verwerken van de 
leerstof? 
 

€ 5000,00 voor software, 

chromebooks etc. 

ICT-er 

Streefgetal 

2016 - 2017 

Gewenst resultaat einde schooljaar: Borging/Bewijs 

  Er is visie op het digitaal onderwijsaanbod en 
de concrete uitvoering 

 Opnieuw onderzoek naar Snappet aangezien 
Snappet sprongen heeft gemaakt wat betreft 
het gebruik van onderwijskundige 
programma’s van verschillende vakgebieden  
op verschillende devices.  

 Inzet chromebooks in het onderwijs.  

 Duidelijkheid over de software die we gaan 
gebruiken en het digitaal verwerken van de 
leerstof op de chromebooks.  

 
 

Borging:  

Evaluatie chromebooks 

tijdens studiedagen 

Bewijs:. 

Besluit inzet chromebooks 

binnen de vakgebieden 

Evaluatie einde schooljaar Gerealiseerde kengetallen 

  

Going concern (2018-2019) Gewenst resultaat 

2018-2019. Er wordt gewerkt in groep 5 t/m 8 met een eigen device voor elke leerling. Snappet wordt ingezet 

voor de vakken rekenen en spelling. Leerresulaten worden bijhouden en leerlingen vewerken de leerstof op 

een chromebook via Snappet. Instructie wordt gegeven door de leerkracht. Instructie wordt gegeven volgens 

het model van EDI. Tijdens het verwerken van de leerstof, ziet de leerkracht de resultaten van het gemaakte 

werk. De leerkracht geeft directe feedback en hulp aan de leerlingen. Leerdoelen worden klaargezet in Snappet 

en automatiseren is een dagelijks onderdeel van de Snappet-lessen.  

 

Going concern   Schrijven Gewenst resultaat 

De nieuwe schrijfmethode Klinkers wordt dit jaar geïmplementeerd in groep 1 t/m 8. Er is aandacht voor 

het handschrift, verbonden schrift en blokschrift. Tevens is er focus op de netheid van schrijven bij de 

andere vakken. Er zijn afspraken over het schrijven in een uitrekenschrift, kladschrift of kladblaadje. 

Er zijn nieuwe pennen aangeschaft. Er is opnieuw aandacht voor de penhouding en schrijfhouding.  

 De schrijfmethode 

Klinkers wordt 

gestructureerd ingezet 

 Er wordt netjes 

gewerkt in 

uitrekenschriften, 

kladschriften en 

kladblaadjes 

 Er zijn afspraken over 

het gebruik van pen en 

potlood.  
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 Er zijn afspraken over 

beoordeling van 

schrijven op het 

rapport.  

Evaluatie einde schooljaar 

 

 

Going concern   Opbrengstgericht werken Gewenst resultaat 

 
In 2018-2019 zijn de doelen: 

 Er wordt gewerkt  met het nieuwe format groepsplannen en groepsoverzichten 

 De opbrengsten worden  in teamverband  besproken. Dit gebeurt in een zorgoverleg en 
tijdens de studiedagen. De leerkracht analyseert zelf de opbrengsten.  

 Leerkrachten maken op basis van de opbrengsten leerdoelen voor de komende periode.  

 Er wordt gekeken naar de vaardigheidsgroei van leerlingen. De vaardigheidsgroei die 
minimaal gehaald moet worden is bij de leerkrachten bekend.  

 De opbrengsten worden individueel besproken met de leerlingen. Hiervoor wordt een 
kindgesprek georganiseerd.  

 Er worden onderlinge klassenconsultaties georganiseerd waarbij de leerkrachten kennis 
kunnen halen en brengen bij elkaar. De leerkrachten maken hiervoor zelf afspraken met 
collega’s om de klassenconsultatie te doen en te bespreken.  

 

 

 Er zijn 

klassenconsultaties in 

de school 

 Kindgesprekken 

worden georganiseerd 

om de opbrengsten te 

bespreken 

 Er wordt structureel 

gewerkt met het 

nieuwe format van 

groepsplannen en 

groepsoverzichten 

Evaluatie einde schooljaar 

 

 

Going concern   Kindgesprekken (zie ook IPC) Gewenst resultaat 

 

De werkgroep kindgesprekken is gecombineerd met de werkgroep IPC.  

Doelen / vragen voor het komende jaar zijn: 

 Op welke wijze kan een kindgesprek een onderdeel uitmaken van IPC 

 Op welke wijze worden deze gesprekken georganiseerd 

 Wat is het doel van deze gesprekken 

 Wie is de eigenaar van deze gesprekken 

 Wat doe je met verslaglegging? 

 

 Er worden op de Graaf 

Jan kindgesprekken 

gevoerd m.b.t. de 

leerdoelen en 

vaardigheidsdoelen 

van de kinderen in het 

kader van IPC 

  

Evaluatie einde schooljaar 
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 Effectieve Directe Instructie (EDI) 

Kengetal 
2018 

Aanleiding 
Hier beschrijf je waarom gekozen is voor dit 
verbeteronderwerp, geef indien mogelijk een 
kengetal weer. 

Activiteiten 
Wat ga je doen om het 
gewenste resultaat te 
bereiken?  

Budget 
Geef hier budget weer in geld 
voor investeringen, uren/geld 
voor begeleiding en inzet formatie 

  
Tijdens de afgenomen audit is een aanbeveling 
gedaan mbt didactisch handelen en diffentiatie.  
Tijdens de observatie ontvingen we de volgende 
feedback: 
De lessen worden niet in alle klassen op dezelfde 
wijze gegeven. In de ene klas is er klassikaal 
onderwijs, terwijl er in de andere klas meer 
rekening wordt gehouden met verschillen. Over het 
algemeen wordt de les gegeven aan de groep als 
geheel. Er is geen differentiatie instructie. Wel in 
aanbod en in tempo. Het doel wordt expliciet 
genoemd en er wordt gewerkt met een 
instructietafel. Wel kan het doel nog 
betekenisvoller gemaakt worden. 

 Er zijn 3 
teambijeenkomsten 
gericht op EDI. Deze 
teambijeenkomsten 
worden gegeven door 
Marcel Schmeier. 

 Het boek EDI is gelezen 
door de leraren 

 Er zijn 2 bijeenkomsten 
mbt consultatie, 
feedback en reflectie. De 
klassenconsultatie wordt 
gedaan door Marcel 
Schmeier en een collega 
van het zorgteam.  
 

 Tijd tijdens de 
studiedagen 

 5000 euro uit 
nascholing 

 300 euro voor het 
boek EDI 

 
 

Kengetal 
2018 

Gewenst resultaat einde schooljaar 
Geef hier prestatie-indicatoren / norm(en) 

Borging/Bewijs 
Hoe zorg je ervoor dat het 
resultaat levende praktijk blijft? 

 De doelen voor het komend jaar zijn: 

 De leerkrachten kunnen het model van directe 
instructie nog explicieter maken. 

 Ze kunnen leerlingen actief betrekken bij de 
lessen. 

 Ze kunnen begrip controleren bij de leerlingen 
en op basis hiervan beslissingen nemen voor 
het vervolg van de les. 

 Ze kunnen een lesdoel formuleren met een 
concept en een vaardigheid. 

 Ze kunnen omschrijven hoe doelen worden 
gedeeld met leerlingen en ouders. 

 Ze kunnen een kraakheldere instructie 
ontwerpen bij het lesdoel. 

 Op basis van de verkregen kennis heeft het 
team afspraken gemaakt en vastgelegd. 

 

 EDI is 
geïmplementeerd in de 
school 

 Er is onderlinge 
klassenconsultatie 

 De directie doet 
flitsbezoeken en 
klassenbezoeken 
gericht op EDI. 

 Er zijn middelen 
ingezet die EDI een 
plek geven in de school 
(wisbordjes, 
beurtenstokjes etc) 

Evaluatie tussentijds/einde schooljaar 
. 

Gerealiseerde kengetallen 

  

‘Going concern’ 
 

Gewenst resultaat 

  

Going concern   Hoogbegaafdheid Gewenst resultaat 

De werkgroep hoogbegaafdheid gaat het komende schooljaar zich bezig houden met het aanscherpen 
van beleid, inventariseren van materialen en leermogelijkheden en de ontwikkeling van hoogbegaafde 
kinderen in de school.  De werkgroep komt 4 keer bij elkaar. Tijdens de studiedagen komt het 
onderwerp op de agenda en zal de werkgroep verslag doen van de werkzaamheden rondom dit 
onderwerp.  
 
Doelen: 

- Er wordt een beleidsplan meer-en hoogbegaafdheid geschreven 
- Leerkrachten hebben handvatten om deze kinderen te kunnen signaleren 
- Er is een inventarisatielijst van materialen 
- Er is ruimte voor het kindgesprek (diagnostisch gesprek) 

 

 Er ligt een beleidsplan 
meer-en 
hoogbegaafdheid 

 Leerkrachten hebben 
handvatten om te 
signaleren 

 Leerkrachten kunnen 
signaleren 

 Er is een inventarisatie 
van de materialen 

 Leerkrachten zien deze 
kinderen 

 Er moet ruimte en tijd 
zijn voor diagnostische 
gesprekken met 
kinderen 
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Evaluatie einde schooljaar 

 


