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Inleiding

Met dit jaarplan wil de Graaf Jan duidelijkheid bieden en verantwoording afleggen over de

beleidsvoornemens voor schooljaar 2021-2022 aan onze ouders, het bevoegd gezag SPCO Groene
Hart en de onderwijsinspectie. De doelen die gearceerd zijn, zijn specifiek vanuit NPO in het jaarplan
gezet. Onderaan het jaarplan is een financiële begroting gemaakt om de NPO-gelden te
verantwoorden.

SPCO Groene Hart heeft een Koersplan opgesteld voor de beleidsperiode 2020-2024. Hierin zijn 4
bouwstenen beschreven en vertaald naar 8 strategische doelen. De 4 bouwstenen van SPCO Groene
Hart zijn:

1. Scholen van waarde

2. De leerkracht maakt het verschil

3. Gespreid leiderschap

4. Toekomstgericht onderwijs

Voor de Graaf Jan zijn de strategische doelen in het schoolplan (2020-2024) vertaald naar
schoolspecifieke doelen.

Het team van de Graaf Jan geeft samen met de directie uitvoering aan de activiteiten. Samen voelen
we ons verantwoordelijk voor het behalen van de doelen en de kwaliteit van ons onderwijs.

Eric van der Wal, augustus 2021

Doelen jaarplan 2021-2022

Bouwsteen 1: Scholen van Waarde

Doel SPCO Doel SPCO Burgerschap

● Op SPCO-scholen leren kinderen samen te leven met verschillende

mensen vanuit gemeenschappelijke waarden. Hierdoor kunnen zij

opgroeien tot zelfstandige, sociale en rechtvaardige burgers.

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

Activiteiten ● De nieuwste mappen van Vreedzame school worden voor het 2e jaar
gebruikt

● Tijdens studiedagen komt Vreedzame school op de agenda
● De mappen van de Vreedzame School worden gebruikt en de lessen

gegeven
● De lessen over burgerschapsvorming vanuit Vreedzame school hebben
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specifieke aandacht
●

Gewenst resultaat
einde schooljaar

● De lessen Vreedzame school worden wekelijks gegeven
● Er is een visiedocument/kwaliteitskaart over burgerschapsvorming

Specificatie kosten

Evaluaties

Borging / bewijs

Going concern Ja

5



Bouwsteen 1: Scholen van Waarde

Doel SPCO Doel SPCO Duurzaamheid

● Op SPCO-scholen gaan we bewust en respectvol om met de schepping.

Doel school ● We ontwikkelen visie en voeren de dialoog over duurzaamheid.
● De leerlingen voelen verantwoordelijkheid voor het zorgdragen voor de

Schepping en nemen deel aan activiteiten waardoor ze een bijdrage
leveren aan het zorgvuldig omgaan met de Schepping. Leerkrachten
hebben hierbij een voorbeeldfunctie.

Activiteiten ● Het  onderwerp duurzaamheid wordt vanuit de gemeente gestimuleerd.
○ Er worden gastlessen aangeboden vanuit de gemeente
○ De school doet mee aan het project afvalvrije school. Dit project

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

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

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

●

Gewenst resultaat
einde schooljaar

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

Specificatie kosten nvt

Evaluaties

Borging / bewijs

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

Doel SPCO Doel SPCO Visie op leren

● Binnen SPCO is het vanzelfsprekend dat leraren leren van en met elkaar.

Zij nemen hierin zelf het initiatief.

● Het didactisch handelen van leerkrachten is gebaseerd op een

gezamenlijke visie op leren, die wetenschappelijk is onderbouwd.

Doel school ● Implementatie nieuwe onderdelen EDI en borging ingezette koers, einde
van het jaar ) o-meting + ambitie formuleren 21-22. Leerkrachten
ontvangen cyclisch feedback op hun lessen.

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

Activiteiten ● EDI
○ De lessen worden aangeboden volgens de manier van EDI. Met

name de lessen van rekenen, spelling en technisch lezen worden
d.m.v. EDI aangeboden.

○ Er is aandacht voor de instructie stappen (Leerkracht, samen,
jullie en jij)

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

Hierbij wordt gebruik gemaakt van een Kijkwijzer EDI
○ Nieuwe leerkrachten ontvangen de boeken van EDI om door te

lezen en te bestuderen
○ De werkgroep EDI monitort de wijze waarop EDI wordt ingezet

in de lessen
● Rijke leeromgeving

○ Elke leerkracht zorgt voor een rijke leeromgeving in het klaslokaal
○ In het klaslokaal hangen spellingcategorieën, woordrijen,

leerdoelen, regels vreedzame school, regels voor taal, rekenen
en spelling, Engels en afspraken. .

○ Er is een IPC-muur/wand met startpunt, kennisoogst, uitleg van
het thema, leerdoelen, vaardigheidsdoelen en resultaten van de
opdrachten.

○ De lokalen zijn geordend ingericht
○

● Hoogbegaafdheid:
○ De coördinator en werkgroep coördineren het onderwerp

hoogbegaafdheid
○ Er is een afgelopen jaar een kwaliteitskaart geschreven met

doelen en ambities. Er wordt nu gewerkt volgens deze
kwaliteitskaart

○ Op de Graaf Jan zijn de schoolbrede afspraken rondom het
aansluiten bij de onderwijsbehoeften van (hoog)begaafde
leerlingen verankerd in de dagelijkse schoolpraktijk. We maken
hierbij gebruik van de toolkit van SPCO.
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○ Er zijn 2 plusklassen voor midden -en bovenbouw
○ De materialen voor hoogbegaafde kinderen worden in de klassen

ingezet
○ Er worden nog andere materialen aangeschaft voor

hoogbegaafde kinderen in de plusklas
○

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

lezen voor groep 4 t/m 8.
○ Een nieuwe methode wordt aangeschaft.

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

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

studiedag met alle collega’s
○ Groepsplannen worden geschreven
○ Groepsoverzichten worden gemaakt
○ Individuele handelingsplannen worden gemaakt
○ Doelen worden opgesteld nav de opbrengsten
○ Leerkrachten kijken samen naar de opbrengsten
○ Leerlijnen en doelen van de groepen zijn bekend bij de

leerkrachten.

● Engels
○ Er wordt Engels gegeven in groep 1 t/m 8
○ Er is 2 keer per jaar een Engelse week
○ In groep 6, 7 en 8 wordt extra gebruik gemaakt van Holmwood

(Essentials). Dit is een digitaal Engels programma waarin
kinderen mbv teksten, luister en kijkfragmenten extra oefenstof
krijgen voor het vak Engels. (woordenschat, teksten, spreken en
luisteren wordt hiermee vergroot)

● Begrijpend lezen
○ Nascholingstraject met Onderwijs advies voor begrijpend lezen

(Close reading)

● Muziek / KUVO
○ Op de Graaf Jan krijgen de leerlingen van groep 1 t/m 4 en 5 t/m

8 wekelijks structureel een muziekaanbod van een vakdocent via
‘het Klooster’.
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○ De leerlingen van de Graaf Jan krijgen een uiteenlopend
cultuuraanbod aangeboden via KUVO.

● Rekenen
○ De nieuwste methode Pluspunt is aangeschaft voor groep 3 en 4.
○ Deze methode wordt geïmplementeerd
○ De methode Snappet wordt gekoppeld aan de nieuwe methode

van Pluspunt
○ Er worden afspraken gemaakt op welke wijze het rekenonderwijs

wordt gegeven mbv Pluspunt en Snappet
● Snappet

○ Een leerkracht wordt opgeleid tot Snappetcoördinator.

○ Deze coordinator begeleid, ondersteunt en stuurt alles rondom
Snappet aan.

● Kleuteronderwijs
○ Mijn Kleutergroep wordt geïmplementeerd in de groepen 1-2 als

instrument bij observaties, planning, rapportage en ontwikkeling
van kleuters

○ Er is een rijk taal- en rekenaanbod bij de kleutergroepen
○ Er wordt gewerkt met kleine kringen
○ Alle leerlijnen en doelen zijn bekend bij de leerkrachten van

groep 1-2.

Gewenst resultaat
einde schooljaar

● Pluspunt is ingevoerd in groep 3-4
● Snappet is gekoppeld aan Pluspunt
● Coördinator Snappet begeleid, ondersteunt en motiveert leerkrachten in

het werken met Snappet
● De leerlingen van groep 1 t/m 8 krijgen wekelijks een muzikaal aanbod

van het Klooster
● Er wordt gebruik gemaakt van Close Reading bij het vak begrijpend lezen
● De resultaten van begrijpend lezen zijn gegroeid volgens de

vaardigheidsgroei.
● Er wordt elke week Engels gegeven in groep 1 t/m 8 d.m.v. de Engelse

Methode
● Essentials van Holmwood wordt extra ingezet  in groep 6, 7 en 8 om

grammatica, luisteren, lezen en woordenschat van Engels te vergroten.
● Mijn Kleutergroep is geïmplementeerd in groep 1-2

Specificatie kosten Zie specificatie onderaan het jaarplan

Evaluaties ●

Borging / bewijs

Going concern Ja/Nee
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Bouwsteen 3: Gespreid leiderschap

Doel SPCO ● Binnen SPCO zet iedereen zijn talenten in voor verdere ontwikkeling

van het onderwijs. We doen dit vanuit het principe van gespreid

leiderschap.

● Elke school werkt vanuit een visie en een plan aan het

eigenaarschap van leerlingen

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

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

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

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

● Er wordt beleid  gemaakt rondom het voeren van kindgesprekken.
● Er wordt onderzocht hoe bijv executieve functies een plek kunnen krijgen

in de kindgesprekken
● De leerlingen van groep 3 t/m 8 voeren 3 keer per jaar een kindgesprek

met de leerkracht. In deze leergesprekken kijken leerlingen naar hun
groei en resultaten en ontdekken ze waar hun talenten liggen. Leerlingen
stellen onder begeleiding van de leerkracht een doel op waar ze de
komende periode aan willen werken en bespreken wat daarvoor nodig is
met als doel het gevoel van competent zijn en eigenaarschap van de
leerling te vergroten

Activiteiten ● 3-hoeksgesprekken
○ In groep 5, 6, 7 en 8 worden 3-hoeksgesprekken gevoerd. Dit zijn

gesprekken tussen leerkracht, kind en ouder.
○ Er wordt een kwaliteitskaart 3-hoeksgesprekken geschreven

● Leerlingenraad
○ Er is  een leerlingenraad ingesteld met leerlingen uit groep 5 t/m

8
○ Deze leerlingenraad wordt begeleid door 2 leerkrachten
○ De leerlingenraad denkt mee in activiteiten, ideeën en

ontwikkeling van de school
○ De leerlingenraad komt 5 keer bij elkaar

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

● Kindgesprekken
○ 3 keer per jaar worden kindgesprekken gevoerd met alle

leerlingen in groep 3 t/m 8.
○ Er wordt een kwaliteitskaart kindgesprekken geschreven
○ leerkrachten worden vrijgeroosterd om kindgesprekken te

kunnen voeren.
○ Leerkrachten worden uitgeroosterd om kindgesprekken te

houden

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

onderwerpen op een studiedag
○ Opbrengsten worden besproken in het zorgoverleg en tijdens

studiedagen
○ Leerkrachten reflecteren op hun werk en ontwikkeling
○ Leerkrachten geven elkaar  onderlinge feedback
○ 2 keer per jaar is er een intervisiemoment met het team.
○ Nieuwe leerkrachten nemen de talentenscan af. Het overzicht

van de talenten is in beeld. Op basis hiervan wordt elke
leerkracht ingezet in werkgroepen en commissies.

○ Leerkrachten ontwikkelen zich door cursussen en opleidingen te
volgen. Cursussen worden o.a. aangeboden via het TOP-aanbod.

○ Nieuwe ontwikkelingen worden ondersteund door
wetenschappelijk onderzoek en theorie.

● Eigenaarschap leerlingen
○ Er wordt een visie ontwikkeld over eigenaarschap bij leerlingen

● Gym en bewegen
○ 2 keer per week worden de gymlessen verzorgd door een

vakleerkracht van SBML voor groep 3 t/m 8
○ Leerkrachten hebben dan handen vrij voor administratie en

andere onderwijstaken
○ Er wordt gewerkt middels een methode waarin de doelen voor

bewegingsonderwijs helder zijn verwoord en tijdens de
gymlessen worden gehaald. De vakleerkracht monitort de doelen
en houdt de ontwikkeling van de leerlingen in de gaten.

Gewenst resultaat
einde schooljaar

● Driehoeksgesprekken vinden 3  keer per jaar plaats in de groepen 6, 7 en
8

● Kindgesprekken vinden 3 keer per jaar plaats in groep 3 t/m 8
● Er ligt een kwaliteitskaart kindgesprekken
● Er ligt een kwaliteitskaart driehoeksgesprekken
● Elke leerkracht kijkt minimaal 2 keer per jaar bij een andere leerkracht

mee in de klas
● De leerlingenraad speelt een prominente rol in de school
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●

Specificatie kosten ● Topcursussen
● materiaal voor kindgesprekken en 3-hoeksgesprekken
● vrijroosteren voor kindgesprekken
● vrijroosteren voor klassenconsultatie

Evaluaties

Borging / bewijs

Going concern Ja/Nee
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Bouwsteen 4: Toekomstgericht onderwijs

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

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

● Digitaal werken

Activiteiten IPC
● Elke week worden IPC-lessen gegeven
● Er is een overzicht van alle IPC-lessen per groep
● Leerlingen stellen doelen bij IPC (vaardigheidsdoelen en kennisdoelen)
● Leerlingen onderzoeken samen of individueel en ontwikkelen een

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

● Leerlingen reflecteren op hun ontwikkeling en behaalde doelen
● Leerlingen geven elkaar feedback op het resultaat en proces
● Door IPC is er een rijker onderwijsaanbod. Gastdocenten of ouders

kunnen worden ingezet.

Chromebooks
● Er worden 15 extra chromebooks aangeschaft voor de onderbouw. Deze

chromebooks worden dagelijks ingezet bij de verschillende vakgebieden.

Gewenst resultaat
einde schooljaar

● Er wordt structureel elke week op 4 momenten IPC-lessen gegeven
● Leerlingen kunnen doelen stellen
● Leerlingen kunnen elkaar feedback geven
● Leerlingen kunnen feedback ontvangen
● Reflecteren op het gemaakte werk wordt een cultuur

Specificatie kosten Aanschaf Chromebooks
Kosten verplaatsen van een digitaal bord

Evaluaties

Borging / bewijs

Going concern Ja/Nee

Onderwerp kosten
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Inzet extra personeel € 33.069 Inzet Lieke en Soleine
€ 19.850
€ 13.219

Programma muziek € 5.625,00 + begeleiding
€ 15.00,00

Klooster (30 lessen in een jaar)
Extra projecten

Cultuurprogramma KUVO € 4000,00 Huidig aanbod KUVO

Inzet vakleerkracht SBML € 6400,00 20 euro per les (160 euro pw)

Methode technisch lezen € 6000,00 Werkgroep technisch lezen

Scholing begrijpend lezen € 15.000,00 Via Expertis of Onderwijsadvies

Pluspunt groep 3-4 € 3000,00
€ 1000,00

Aanschaf materiaal
Scholing

LOVS kleuters € 1000,00 aanschaf + scholing

Extra chromebooks voor
onderbouw

€ 4500,00 15 chromebooks

Materiaal hoogbegaafdheid € 2000,00 Materiaal voor in de klas en in de
plusklassen

Opleidingen Snappet
inzet (Snappetcoördinator)

€ 1500,00

Engels Holmwood Essentials € 1000,00 Voor groep 6,7 en 8 (3 jaar)

Nog in te zetten € 1348,00

Totaal € 86.942,00 Max bedrag is € 86.942,00
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