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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 2018-2019 treft u een overzicht van de uitgevoerde beleidsvoornemens van het vorige 
schooljaar aan. 
In het deel jaarplan 2019-2020 verwoorden wij onze plannen en prioriteiten voor het komende schooljaar 
(2019-2020).  
Evaluatie en planning van beleidsvoornemens staat nadrukkelijk in relatie komen met de 
meerjarenbeleidsontwikkeling van de school. In het schoolplan 2020 wordt de meerjarenplanning van 
beleidsvoornemens opgenomen. Het schoolplan 2020 staat in relatie tot het Koersplan van de SPCO. Het 
schoolplan moet 31 december 2019 gerealiseerd zijn.  
 
Eric van der Wal  
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Realisatie beleidsvoornemens 2018-2019 
 
 

IPC 
Sinds 2017 zijn we 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 
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.  In het eerste jaar  is 
er 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. In het afgelopen jaar hebben we aandacht besteed aan het leerproces en het geven van 
onderlinge feedback, reflecteren op het gemaakte werk en het stellen van doelen. In het nieuwe 
schooljaar gaan we verder met de implementatie van IPC in onze school.  
 
 
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 
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 afgelopen jaar zijn we begeleid door Marcel Schmeier en hebben we het boek Expliciete 
Directe Instructie behandeld. Er is aandacht besteed aan automatiseren, lesdoelen, 
instructieconcept, instructievaardigheid, activeren, controle van begrip, feedback en verlengde 
instructie. Er wordt gebruik gemaakt van modeling, wisbordjes, beurtenstokjes, doelen omschrijven 
op het bord etc. De lessen worden hiermee nog beter afgestemd op de kinderen.  
 
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.  
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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. Ook een aantal kinderen in groep 4 werken met Snappet. 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. 

 
Schrijven 
We werken 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. Er is veel aandacht voor temposchrijven, netjes schrijven, 
pengreep en zithouding.  
 
Hoogbegaafdheid 
De werkgroep hoogbegaafdheid heeft zich het afgelopen jaar beziggehouden het nadenken over het 
werken meer –en hoogbegaafde kinderen. Belangrijk hierin is observatie, beleid, leermogelijkheden, 
gebruik van materialen maar ook de communicatie met ouders. In het nieuwe schooljaar gaan we 
verder met dit onderwerp.  
  
Overig 
Verder continueren we de behaalde resultaten van het schooljaar 2018-2019 Deze onderwerpen 
komen met regelmaat terug in de studiedagen en tussenvergaderingen.  
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Plannen voor 2019-2020 

 

Binnen de SPCO Groene Hart is afgelopen jaar hard gewerkt aan een koersplan  
Dit koersplan weerspiegelt de opbrengst van dit inspirerende traject: een plan dat bestaat uit ideeën 
die ons gaan helpen het onderwijs nog beter te maken en focus te houden in de komende jaren. 
 
Vanuit onze basis en rekening houdend met externe en interne ontwikkelingen heeft SPCO vier 
‘bouwstenen’ gekozen, te weten:  
 
1 Scholen van waarde 

2 De leerkracht maakt het verschil 

3 Gespreid leiderschap 

4 Toekomstgericht onderwijs 

Per bouwsteen hebben we het wenkend perspectief omschreven; dit is onze toekomstdroom voor 
onze leerlingen en ons onderwijs. Een inspirerende droom die ons in beweging brengt en gaat over 
dingen die we nu nog niet verwezenlijkt hebben. 
De richting waarin we bewegen, wordt bepaald door de ambities die aan elk wenkend perspectief 
zijn gekoppeld. Die geven richting aan onze ontwikkeling en helpen ons om tijdens onze reis 
regelmatig te toetsen of we op koers liggen.  
We hebben ook afgesproken welke concrete doelen we zonder meer willen realiseren de komende 

jaren. Dat zijn de bestemmingen die we allemaal aandoen op onze reis. Alle scholen bereiken die 

bestemmingen. Hoe ze dat doen, bepalen ze zelf in hun eigen schoolplannen. De bestemming zelf 

(het ‘wat’) staat vast, de weg ernaartoe (het ‘hoe’) niet. 

Voor het bereiken van de doelen is een fasering aangebracht. In een reisplan zijn de opeenvolgende 

etappes beschreven. Het reisplan geeft houvast, maar scholen bepalen zelf in welke etappe zij 

instappen en in welk tempo zij de reis afleggen. Scholen zijn immers verschillend en ontwikkelen zich 

in een eigen tempo. 

In dit hoofdstuk beschrijven we de bouwstenen aan de hand van het wenkend perspectief, de 
ambities en de doelen. Per doel wordt ook beschreven hoe we de realisatie faseren. 
(zie Koersplan 2020) 
 
Op basis van het Koersplan wordt de koers per school bepaald. Het schoolplan zal gekoppeld zijn aan 
het koersplan. Op basis van de vier bouwstenen wordt op de Graaf Jan gekeken wat dit betekent 
voor het onderwijs op de school. In overleg met team, ouders en kinderen wordt de koers 
uitgestippeld voor de komende periode. De bouwstenen worden vertaald naar doelen en prioriteiten 
voor de Graaf Jan. We zitten nu middenin het proces van ontwikkeling van het schoolplan. 
Ondertussen zijn er voor het komend schooljaar voldoende aandachtspunten en ontwikkelingen 
waar de school mee bezig is. Deze ontwikkelingen zijn met name een going concern op de ingeslagen 
ontwikkelingen waar de school mee bezig is.  
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Voor 2019-2020 betekent dit o.a.: 
 
 
IPC 
We gaan in school verder met IPC. Hierin zal aandacht zijn voor het stellen van kennisdoelen en 
vaardigheidsdoelen, geven van onderlinge feedback, reflecteren op het gemaakte werk, beoordelen, 
samen lessen voorbereiden en assessment for learning. De werkgroep IPC zal dit monitoren en 
begeleiden. Op afstand is er begeleiding van IPC-Nederland.  
 
EDI 
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 
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. We gaan het traject van EDI komend schooljaar koppelen aan technisch lezen. Hiervoor 
worden we begeleid door Marita Eskes van Expertis. 
  
Technisch lezen 
In combinatie met EDI zullen we ons het komend schooljaar uitgebreid bezighouden met technisch 
lezen. Het afgelopen jaar hebben we een kwaliteitsscan uitgevoerd om te kijken waar we als school 
staan mbt technisch lezen. Allereerst zal het belang van het goed kunnen lezen worden benadrukt, 
en de impact hiervan op andere vakgebieden (schoolsucces, maar ook voor de sociale ontwikkeling). 
Daarna zal aandacht worden besteed aan de doorlopende lijn rondom technisch lezen van groep 1/2 
tot aan groep 8, waarbij leerkrachten zicht krijgen op welke inhoudelijke doelen in welk leerjaar aan 
bod moeten komen. Er zal aandacht zijn voor het belang van vloeiend lezen, het nut van oefenen op 
woord- en zinsniveau en het herhaald lezen. Er worden praktische tips gegeven hoe dit alles eruit kan 
zien in de dagelijkse praktijk: een lesopbouw (gekoppeld aan EDI) en hoe voldoende leeskilometers 
door de schoolweek heen een plek kunnen krijgen. 
 
Hoogbegaafdheid 
Een professionele leergemeenschap (voormalig denktank) zal verder onderzoek doen naar het 
onderwijs aan (hoog) begaafde leerlingen. Hierbij zal aandacht zijn voor:  directe instructie, kennis, 
signaleren, differentiatie naar boven toe, leereigenschappen van hoogbegaafde kinderen, materialen 
en sociaal emotionele ontwikkeling etc. Hierin zal deze PLG worden begeleid door externe 
professionals van de Marnix Academie. 
 

Feedback geven –en ontvangen 
Het afgelopen jaar zijn we bezig geweest met communicatie (feedback geven – en ontvangen) Aan de 
hand van de Axenroos hebben we gekeken naar de wijze waarop we als team communiceren gericht 
op feedback geven –en ontvangen. Het komend schooljaar gaan we hiermee verder waarbij we bij 
elkaar gaan kijken in de klas en elkaar feedback gaan geven op de gegeven lessen.  
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Vaststelling 

 
 

Directie 

plaats Montfoort 

datum Oktober 2019 

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 Oktober 2019 

naam Jeroen van Rooijen 

Functie Voorzitter Medezeggenschapsraad 

Handtekening  
 

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

plaats Woerden 

datum  Oktober 2019 

naam  

Functie Bestuurder SPCO Groene Hart 

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 2019 2018 2017 

  onvoldoende voldoende goed 2017-2019    

Streefcijfers 2017-2019           

Graaf Jan van M. 2017-

2019 < 534 
≥ 534 en < 

536  
≥ 

536 537,4 
537,9 538,2 536,1 

SPCO 2017-2019  
< 534 

≥ 534 en < 

536  
≥ 

536 537,2 
538,6 535,8 537,2 

Landelijk 2017-2019   535,2 535,7 534,9 535,2 

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. 
 

533

534

535

536

537

538

539

2 0 1 9 2 0 1 8 2 0 1 7 3 J R S  G E M I D D E L D

SCORES EINDTOETS GROEP 8

Graaf Jan Landelijk SPCO
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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 60% van de ouders hebben deze 
enquête ingevuld. Hartelijk dank hiervoor. 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. Hartelijk dank hiervoor. Hieronder vindt u op de verschillende gebieden de percentages van 
voldoende tot goed) In de schoolgids zult u de grafieken vinden met daarin de uitgewerkte 
percentages. 
 

Het responspercentage van 60% in 2019 is goed. 
 
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) 
Respons en Realisatie 2019 – 60%  
 

Tevredenheid over de kwaliteit van het onderwijsaanbod op de school. (100%) 
●        Afstemming lesstof op uw kind. (98,2%) 
●        Extra oefenstof als dat nodig is. (98,6%)             
●        Goede methoden en materialen. (98,3%) 

  
Informatie die u krijgt over de ontwikkelingen van uw kind? (94,9%) 

●        Rapporten geven een goed beeld van de vorderingen van uw kind. (93,2%) 
●        Tijdige informatie over de ontwikkelingen op school. (94,9%) 

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

●        Aandacht voor het kind zijn/haar ontwikkeling. (96,6%) 
●        Respectvolle omgang van de leerkracht  met uw kind. (100%) 

  
Communicatie (98,3%) 

●        Ouders worden op tijd en juist geïnformeerd over de ontwikkeling van uw kind. (98,3%)  
●        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) (96,6%) 
●        De school geeft goede adviezen m.b.t. hulp die ouders aan hun kind kunnen geven. (87,9%) 

  
Website en facebook. (98,3%) 
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 6 t/m 8 hebben ook 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 8,4. Daar zijn we natuurlijk enorm blij mee. De volledige uitslag  is te vinden via “Scholen op de 
kaart” door te klikken op de volgende link: 
https://www.scholenopdekaart.nl/basisscholen/9895/1100/Graaf-Jan-van-
Montfoort/Leerlingtevredenheid# 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.scholenopdekaart.nl/basisscholen/9895/1100/Graaf-Jan-van-Montfoort/Leerlingtevredenheid
https://www.scholenopdekaart.nl/basisscholen/9895/1100/Graaf-Jan-van-Montfoort/Leerlingtevredenheid
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Bijlage 2: Deelplanformat Evaluatie (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 

De opbrengsten in groep 3 zijn positief. De methode Lijn 3 is dagelijks ingezet en nu volledig geïmplementeerd. 

Er is met de risicoleerlingen gewerkt met het programma BOUW. Veel extra leesmomenten zijn ingezet voor 

de kinderen. (stillezen, groepslezen, inzet van oefensoftware van Lijn 3, lezen met kinderen uit de bovenbouw) 

Thema’s van Lijn 3 zijn gekoppeld aan de thema’s van Kleuterplein en IPC. Op deze manier wordt er goed 

samengewerkt.  

DMT Groep 3: I-III M: 67%      I-III E: 87%  (stijging van 20%) 

 

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.  

(zie evaluatie einde schooljaar) 
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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 

Het groepsplan gedrag is dit jaar besproken. De leerkrachten vullen ZIEN in. Op basis van de ingevulde lijsten van ZIEN wordt het 
groepsplan geschreven.  

 

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 

In groep 7-8 wordt gewerkt met een weektaak. De leerkracht maakt de weektaak voor de kinderen. Kinderen kunnen zelf bepalen wanneer ze 

het programma van de weektaak plannen in de week. Aan het eind van de week moet de weektaak af zijn.  

In het kader van meerbegaafdheid zullen we het komende schooljaar verder spreken over de inzet van weektaken. (tevens zal het onderwerp 

portfolio op de agenda komen te staan) 
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 21e eeuwse educatie (IPC) 

Kengetal 

2015/201

7 

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) 

 

 

 

Streefgeta

l 

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 

IPC is geïmplementeerd.  Er is begeleiding geweest door IPC. Belangrijke onderwerpen waren: stellen van 

doelen, de leerwand, evalueren met de kinderen, feedback geven en ontvangen.  

Het komende schooljaar is er geen begeleiding meer vanuit IPC. Een werkgroep IPC zal het verder oppakken. 

Er is dan aandacht voor:  

Gezamenlijke lessen voorbereiden, overzicht van de leerlijnen van IPC, feedback geven en ontvangen, 

werken aan een schoolbrede unit met alle kinderen, handleiding wat we precies doen met IPC. (borgen van 

de afspraken rond IPC) en verder werken aan de ontwikkeling van IPC op de Graaf Jan 

 

 

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.  

Evaluatie: 

Snappet wordt volledig ingezet voor de kinderen van groep 5 t/m 8 voor rekenen en spelling. Leerdoelen 

worden klaargezet, automatiseren is ene dagelijks onderdeel van de Snappet-lessen. Belangrijk is wel dat de 

kinderen pas gaan werken aan Snappet nadat ze uitgebreide instructie hebben ontvangen volgens de EDI-

prinicpes.  
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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.  

● Er zijn afspraken over 

beoordeling van 

schrijven op het 

rapport.  

Evaluatie einde schooljaar 

 

Evaluatie: 

De schrijfmethode is volledig geïmplementeerd. Schrijven staat minimaal 2 keer op het rooster. Er wordt geschreven met nieuwe pennen. Er 

is tijdens de schrijfles aandacht voor netheid, didaktiek, voor een net handschrift, verbonden schrift en blokschrift. Belangrijk is ook dat er in 

alle schriften en op het wisbordje netjes wordt geschreven. Hiervoor is veel aandacht.  

 

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 

 

Evaluatie: 

De opbrengsten worden 2 keer per jaar besproken tijdens een studiedag. Er wordt vanuit het CITO-Lovs geanalyseerd. Hierbij zoomen de 

leerkrachten in op individuele leerlingen, de IB’er kijkt ook naar de groepsresultaten en de directie naar de schoolopbrengsten. De 

opbrengsten worden in kaart gebracht en besproken op een studiedag. Er wordt aandacht besteed aan de parels van de opbrengsten en aan 

de puzzels van de opbrengsten. Op basis van de opbrengsten worden de groepsplannen en individuele plannen geschreven en de vorige 

plannen geëvalueerd. Het zorgteam heeft 5 keer per jaar een zorgoverleg gepland met de leerkracht van een bepaalde groep om te spreken 

over de opbrengsten, plannen, dagelijkse situatie in de groep en over de ontwikkeling van de leerlingen van de groep.  
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Er worden af en toe kindgesprekken gevoerd. Dit is nog niet een gewoonte op de GraafJan. Tijdens een studiedag is uitgebreid gesproken 

over onderlinge klassenconsultaties. Leerkrachten hebben de mogelijkheid om bij elkaar in de klas te kijken. Dit wordt op basis van eigen  

initiatief ook gedaan, maar nog niet door elke leerkracht. In het nieuwe schooljaar wordt onderlinge klassenconsultatie op de planning gezet 

zodat elke leerkracht bij een andere leerkracht gaat kijken in de klas. (op basis van een eigen leervraag, kan de consultatie plaatsvinden – 

directie neemt op dat moment een klas over) 

 
 
 
 

Going concern   Kindgesprekken (zie ook IPC) Gewenst resultaat 

 

De werkgOnderwerp 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 

 

Er worden af en toe kindgesprekken gevoerd met kinderen. Het is nog niet een gewoonte in de school.  

 

 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 
teambijeen
komsten 
gericht op 
EDI. Deze 
teambijeen
komsten 
worden 
gegeven 
door Marcel 
Schmeier. 

● Het boek 
EDI is 
gelezen 
door de 
leraren 

● Er zijn 2 
bijeenkomst
en mbt 
consultatie, 
feedback en 
reflectie. De 
klassencons
ultatie 
wordt 
gedaan 
door Marcel 
Schmeier en 
een collega 

● Tijd tijdens de 
studiedagen 

● 5000 euro uit 
nascholing 

● 300 euro voor 
het boek EDI 
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van het 
zorgteam.  
 

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 
klassenconsultati
e 

● 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 

Leerkrachten geven op een EDI-wijze instructie aan de kinderen. Marcel Schmeier heeft 
samen met directie lessen bekeken. Hierbij is gelet op de verschillende EDI-principes die 
tijdens de studiedagen aan bod zijn gekomen. De leerkrachten hebben het boek EDI gelezen 
en bestudeerd. Wisbordjes, beurtenstokjes worden gebruikt. Het doel van de les wordt 
middels een concept en vaardigheid besproken, er is aandacht voor controle van begrip. De 
stappen van instructie zijn aangeleerd en worden toegepast.  

In het nieuwe schooljaar zal de directie opnieuw klassenconsultaties doen en adv een 
kijkwijzer de lessen bekijken. In deze kijkwijzer staan de verschillende principes van EDI 
aangegeven.  

In het TOP-aanbod van de SPCO wordt ook nog een EDI-cursus aangeboden (gericht op de 
kleuterbouw) 

 

‘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 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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- 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) 

 

Evaluatie einde schooljaar 

 

De denktank heeft zich uitgebreid verdiept in het onderwerp Hoogbegaafdheid. In deze 

denktank zal ook een ouder van de school. Er is gesproken over:  

Wat is hoogbegaafdheid, de ontwikkeling van meer –en hoogbegaafde kinderen, DWS 

(Day a week school), signaleren van deze leerlingen. materialen voor deze kinderen, 

compacten en verrijken, inzet van IPC, de opbrengsten van de groep. Er ligt een oude 

vragenlijst met daarin allerlei vragen over meer-en hoogbegaafde kinderen. Deze 

vragenlijst zou opnieuw verstuurd kunnen worden naar de leerkrachten om te 

gebruiken als input voor de volgende stappen.. 

Er is nog geen beleidsplan geschreven en een lijst van materialen staat in het DHH-

programma.  
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Bijlage 2: Deelplanformat (2019-2020) 
 
 

 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 

Het komende schooljaar is er geen begeleiding meer vanuit IPC. Een werkgroep IPC zal het verder oppakken. 

Er is dan aandacht voor:  

Gezamenlijke lessen voorbereiden, overzicht van de leerlijnen van IPC, feedback geven en ontvangen, 

werken aan een schoolbrede unit met alle kinderen, handleiding wat we precies doen met IPC. (borgen van 

de afspraken rond IPC) en verder werken aan de ontwikkeling van IPC op de Graaf Jan 

 

Er is een doorgaande 

leerlijn binnen de school 

Afspraken zijn geborgd 

Er is één gezamenlijk 

jaarlijks thema binnen 

IPC. 



 

 

 

21 

 

 

 

Going concern   Driehoeksgesprekken Gewenst resultaat 

 

De Een p  

 

welke wijEen werkgroep houdt zich bezig met een onderzoek naar het houden van Driehoeksgesprekken. Deze 

gesprekken maken dan een onderdeel uit van de 10-minutengesprekken binnen de school. 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 

driehoeksgesprekken 

gevoerd m.b.t. de 

ontwikkeling van de 

kinderen.  

● Kinderen zijn eigenaar 

van hun eigen 

leerproces.  

Evaluatie einde schooljaar 

 

 

 
 

Going concern   Kindgesprekken  Gewenst resultaat 

 

De werkgOnderwerp 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 

 

 

 

 Effectieve Directe Instructie (EDI) in relatie tot Technisch Lezen 
 

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 

● Er zijn 4 
teambijeen
komsten 
gericht op 
EDI en 
technisch 
lezen. . 
Deze 
teambijeen
komsten 
worden 
gegeven 

● Tijd tijdens de 
studiedagen 

● 5000 euro uit 
nascholing 
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tempo. Het doel wordt expliciet genoemd en 
er wordt gewerkt met een instructietafel. 
Wel kan het doel nog betekenisvoller 
gemaakt worden. 

door Marita 
Eskes. 

● Er zijn 4 
bijeenkomst
en mbt 
consultatie, 
feedback en 
reflectie. De 
klassencons
ultatie 
wordt 
gedaan 
door Marita 
Eskes en 
een collega 
van het 
zorgteam.  

● Er zal ook 
nog 
klassencons
ultatie 
gedaan 
worden 
door 
directie in 
het kader 
van het 
vervolg op 
EDI 
(afgelopen 
jaar) 
Hiervoor 
wordt een 
speciale 
EDI-
kijkwijzer 
ingezet.  
 

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. 

 
Doelen (technisch lezen en EDI) 
 
De teamleden... 

● EDI is 
geïmplementeerd 
in de school 

● Er is onderlinge 
klassenconsultati
e 

● De directie doet 
flitsbezoeken en 
klassenbezoeken 
gericht op EDI. 

● Er zijn middelen 
ingezet die EDI 
een plek geven in 
de school 
(wisbordjes, 
beurtenstokjes 
etc) 
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● kunnen aangeven wat het belang 
is van goed technisch 
leesonderwijs; 

● kunnen hun rol in de 
doorlopende lijn binnen 
technisch leesonderwijs 
beschrijven; 

● zijn bekend met de doelen per 
leerjaar rondom technisch 
leesonderwijs; 

● kunnen beschrijven welke 
facetten van groot belang zijn 
binnen een effectieve technisch 
leesles; 

● kunnen zelf een effectieve 
technisch leesles voorbereiden 
en uitvoeren, passend bij EDI; 

● hebben praktische tips gekregen 
om voldoende leeskilometers te 
realiseren; 

● hebben mogelijkheden gekregen 
omtrent het betrekken van 
ouders bij de leesontwikkeling; 

● weten hun klassenmanagement 
rondom technisch leesonderwijs 
effectief vorm te geven. 

 
 
De directeur, ib’er en/of de taalcoördinator 
(de stuurgroep)... 

● kunnen met behulp van de 
‘Kijkwijzer technisch lezen’ lessen 
te observeren en feedback 
geven; 

● Kunnen het proces monitoren, 
sturen en borgen; 

● Leggen afspraken vast in een 
schoolbreed borgingsdocument. 

 

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 

● 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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kinderen te kunnen 
signaleren 

- Er is een inventarisatielijst 
van materialen 

- Er is ruimte voor het 
kindgesprek (diagnostisch 
gesprek) 

 
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 

 

  

Going concern   Schoolplan in relatie tot Koersplan Gewenst resultaat 

 

De Het k 

Het schoolplan wordt ontwikkeld en geschreven in relatie tot het koersplan 

Aan de hand van de 4 bouwstenen wordt binnen het team, ouders en kinderen gesproken over de koers 

die we als school willen gaan varen.  

● Schoolplan 2020 is 

geschreven 

● Teamleden, ouders en 

kinderen hebben 

kunnen meedenken 

met de plannen voor 

de Graaf Jan 

●  

Evaluatie einde schooljaar 

 

 

 


