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Doelstellingen van het jaarplan 

 

In het jaar 2018-2019 heeft de PMR van ‘De Gouden Griffel’ een werkdruk 

onderzoek gedaan onder de leerkrachten van de school. Hieruit kwam een advies 

vanuit de MR om in de start van het schooljaar niet te veel tegelijk te plannen, 

om niet met te veel nieuwe dingen tegelijk te starten, om in het nieuwe 

schoolplan (2019-2023) niet te veel nieuwe doelen op te nemen maar vooral tijd 

en aandacht te besteden aan borging van hetgeen reeds is ingezet.  

In dit jaarplan is terug te zien dat er vooral veel tijd en aandacht is voor borging. 

We kunnen ons echter niet alleen maar richten op borging, onderwijs blijft in 

beweging en in die ontwikkeling worden wij soms gedwongen iets nieuws in te 

zetten. Bijvoorbeeld als een methode op houdt te bestaan.  

We werken steeds vanuit onze visie en onze missie: 

Vertrouwen. Kinderen groeien van vertrouwen.  

Samen. Op ‘De Gouden Griffel’ leren we samen.  

Ontwikkeling. ‘De Gouden Griffel’ is een lerende organisatie. 

Eigenaarschap. Kinderen zijn eigenaar van hun eigen ontwikkeling.  

Plezier. We ervaren plezier in het leren van en met elkaar.  

 

Onze missie: 

Samen met jou, leer ik op mijn eigen manier wie ik ben en wat ik kan. 

 

Bij alle doelstellingen is met # aangegeven onder welke kernwaarde dit valt. 

 

Doelstellingen 

 

Voornemen  Inhoud  Doel  Wie  

Snappet  

# eigenaarschap  

# ontwikkeling  

Werkwijze bepalen en 

vastleggen 

Eigenaarschap 

leerkrachten en 

leerlingen vergroten  

Evalueren en 

borgen Snappet werkwijze  

Directie  

Team*  

ICT  

#ontwikkeling  

#plezier  

Vaardigheden 

leerkrachten vergroten 

opdat ICT 

(programmeren) meer 

wordt ingezet in het 

onderwijs  

Programmeren met 

kinderen  

ICT 

coördinator*  

Team  

Dagroosters/  

Leerlingenkaart  

# eigenaarschap  

# samen  

# ontwikkeling  

Blijven bijstellen. Wat 

moet en wat mag?  

Evalueren en bijstellen  

  

IB*  

Team  



Onderwijsconcept  

Alle #  

Handhaven, 

aanscherpen  

Visie evalueren en 

uitdragen  

MAO*  

Team  

KIJK!  

# ontwikkeling  

# samen  

Inzet aanscherpen  Bepalen of KIJK voldoet 

en/of oriënteren op iets 

anders  

Unit 1-

coördinator*  

Unit 1  

IB  

Jeelo  

# samen  

# plezier  

# ontwikkeling  

Verder implementeren 

en borgen  

Borgen van circuit model  Kartrekkers-  

groep*  

Team  

Collega’s  

# Vertrouwen  

# Samen  

# Plezier  

Aantrekken en 

behouden van collega’s  

Stabiliteit en saamhorig-

heid  

Directie*  

Team  

SEL*  

# Samen  

# Plezier  

# Ontwikkeling  

Stappenplan werkwijze 

vanuit ZIEN en SEL ten 

aanzien van preventief 

en curatief werken.   

Groepsvorming en 

welbevinden  

Gedrags- 

specialisten*  

Team  

Onderwijsinterventie  

# Ontwikkeling  

Naar aanleiding van 

toets analyse op 

schoolniveau 

interventie inzetten op 

een vakgebied.   

Onderwijs  

verbetering  

IB*  

Team  

Specialisten   

 

Hierbij voegen wij, vanuit het vorige jaarplan toe: 

IKC curriculum 

# Ontwikkeling  

# Samen  

Starten met de tweede cyclus: 

Opstellen van een curriculum 

aan de hand van 

21th century skills  

Tot stand 

komen 

curriculum  

Directie 

onderwijs en 

opvang*  

Werkgroep  

Meerbegaafdheid 

# Eigenaarschap  

# Ontwikkeling  

Opzetten van een beleidsplan 

en werkwijze die voor ‘De 

Gouden Griffel’ werkbaar en 

hanteerbaar is  

Opzetten van 

een beleidsplan 

en werkwijze 

die voor ‘De 

Gouden 

Griffel’ werkbaar 

en hanteerbaar 

is  

MB- 

specialisten*  

Team  

MRT  

# Ontwikkeling 

# Plezier 

  
Specialist* 

Team 

 

* regisseur bij de uitwerking van dit doel.  

 

Draagvlak team. 

De eindevaluatie van het jaarplan 2020-2021 vindt plaats op de studiedag in juli 
2021. Op 30 juni wordt het jaarplan 2021-2022 gepresenteerd.  
Eventuele opmerkingen worden meegenomen in het verslag en besproken op het 

MAO. Eventueel kan er nog een aanpassing worden gedaan in het jaarplan als 
het team daar mee instemt.  

Op de startvergadering van 2021-2022 zullen de nieuwe doelen opnieuw 
gepresenteerd worden.   



De vordering van het jaarplan zullen elke maand geëvalueerd worden in de 

Units. Op studiedagen geven we een update aan het team. De betrokkenheid en 
verantwoordelijkheid van het team zal hiermee moeten worden gestimuleerd.  

 

Betrokkenheid ouders. 

Het plan wordt in de MR vergadering in juni 2021 en juli 2021 met de MR 

besproken 

  



Uitwerking doelen 

 
 
 

 

  



Resultaat gebied:   ICT 

Gewenste situatie:  -Keuze plan voor invoeren curriculum digitale 

geletterdheid. Het mooiste zou zijn dat we een 

lessenpakket de school inhalen dat we zo kunnen gaan 

gebruiken. 

-Programmeren met alle kinderen 

-Werken in Snappet evalueren en borgen van nieuwe 

werkvoorschrift  

-Nieuwe collega's wegwijs maken in onze ICTafspraken 

-Collega ICT-er inwerken 

Activiteiten:  Oriëntatie gesprekken over curriculum digitale 

geletterdheid 

Workshops geven in units of helpen voorbereiden 

Workshops aan nieuwe collega's geven over Esis en 

Snappet 

 

Consequenties Organisatie  Samenwerking met IKC-curriculum werkgroep 

 

Scholing:  Intern van Ingrid of de stichting.  

Betrokken personen:  Werkgroep ICT o.l.v. Ingrid 

Aantal overleggen: 4 x per jaar 45 minuten (= 3 uur totaal) 

Voorbereiding: 6 uur tijd voor ICT in de Units  

Totaal aantal uren: 10 

Planning:  

 tot de herfstvakantie 

-Oriëntatie op curriculum digitale geletterdheid 

(Digiwijzer evt uitproberen ism Rynell) 

-Oriënteren op besteden geld NPO voor aankoop 

leerlingdevices 

-Nieuwe collega's wegwijs maken in onze ICTafspraken 

-Collega ICT-er inwerken 

 

-Veiligheid op sociale media in unit 4(week van 

mediawijsheid) 

 

-Werken in Snappet evalueren en borgen van nieuwe 

werkvoorschrift, nieuwe collega’s hierin meenemen. 

 

-Aanleren werken met Office365 in unit 3 

-Verkennen overige Office365 in unit 4 



-Werken met Beebots opstarten in unit 1 en 2 

-Werken met Minecraft opstarten in unit 4 

 

 tot de kerstvakantie -Oriëntatie op curriculum digitale geletterdheid: verder 

uitwerken plan 

-Bestellen leerlingdevices vanuit NPO gelden 

-Contact met IKCcurriculum werkgroep  

 

-Aanleren werken met Office365 in unit 3 

-Verkennen overige Office365 in unit 4 

 

-Werken met Beebots in unit 1 en 2 

 

-Werken met Minecraft en Microbit in unit 4 

 

 tot de voorjaarsvakantie -Bepalen plan curriculum digitale geletterdheid  

 

-Werken met Office365 in unit 3 gebruiken Word en 

PowerPoint 

-Werken met overige apps Office365 in unit 4 

 

-In workshops: 

Werken met Beebots in unit 1 en 2 

Werken met microbit in unit 3 en 4 

Werken met Minecraft in unit 3 en 4 

 

 tot de meivakantie -Bepalen plan curriculum digitale geletterdheid  

 

-Werken met Office365 in unit 3 gebruiken Word en 

PowerPoint 

-Werken met overige apps Office365 in unit 4 

 

-In workshops: 

Werken met Beebots in unit 1 en 2 

Werken met microbit in unit 3 en 4 



Werken met Minecraft in unit 3 en 4 

 

 tot de zomervakantie -Voorbereiden plan curriculum digitale geletterdheid 

voor nieuwe schooljaar 

 

-Werken met Office365 in unit 3 gebruiken Word en 

PowerPoint 

-Werken met overige apps Office365 in unit 4 

 

-In workshops: 

Werken met Beebots in unit 1 en 2 

Werken met microbit in unit 3 en 4 

Werken met Minecraft in unit 3 en 4 

 

 

 

  



 
Resultaat gebied:   Dagplanning/weekrooster/leerlingkaart 

Gewenste situatie:  Evalueren, bijstellen, borgen  

In de dagplanning moet duidelijk zichtbaar zijn hoe we 

in de praktijk aan de onderwijsbehoeften van onze 

leerlingen toe komen. Deze kleine cyclus is een 

belangrijke indicator voor onze onderwijskwaliteit. 

Leerlingkaarten zijn vervangen door 

leerlingoverzichten binnen Esis. Zo komt alle 

informatie ook zichtbaar op de juiste plek in het 

dossier van een leerling in Esis. Na de toetsen wordt in 

de Unit in Datateams gedeeld wat de opbrengsten zijn, 

wat we van elkaar mee kunnen nemen en hoe we de 

komende periode verder willen. De leerkracht vertaalt 

dit in een plan voor zijn/haar eigen klas en verwerkt 

dit in Esis. Dit plan wordt vervolgens in de 

groepsbespreking gedeeld met IB. Waar nodig kunnen 

vragen hierover worden beantwoord. Dus: 

1) afnemen toetsen 

2) analyseren resultaten 

3) bespreken Data in Datateams 

4) onderwijsplan aanpassen 

5) plan met IB bespreken in groepsbespreking. 

Activiteiten:  IB biedt 2x per jaar een algemene analyse van de 

Cito-resultaten voorafgaand aan de datateams die 

volgen op deze toetsen.  

Bij elke groepsbespreking komen de gemaakte 

plannen aan bod.  

Consequenties Organisatie  Iedereen moet in Esis begrijpen hoe je 

leerlingoverzichten en een onderwijsplan kunt invullen 

(datum noteren!). Ook moet iedereen kunnen 

analyseren in Esis. Bij rekenen en spelling dient 

iedereen een foutenanalyse in te vullen.  

Voor iedereen is de PDCA-cyclus voor deze manier van 

werken duidelijk.  

Leerkrachten plakken losse notities in de klassenmap, 

gooi ze niet weg! 

Unitco's hebben een leidende rol in de datateams. Dit 

betekent niet dat zij mensen terecht wijzen, maar het 

gesprek leiden en richting geven. Aanspreken op 

resultaten is niet van toepassing op de datateams. 

De ene leerkracht zal meer begeleiding nodig hebben 

van IB dan de andere leerkracht.   

Scholing:  Door IB  

Betrokken personen:  IB, directie, team 

Planning:  

 tot de herfstvakantie 

Leerkrachten maken een onderwijsplan spelling en 

begrijpend lezen voor de komende periode (periode 

1), aan de hand van het leerlingoverzicht (wat hebben 

de kinderen nodig?) Het plan maken zij in Esis 

(module groepsplan) met verwijzing naar de 

kwaliteitskaart spelling. Waar nodig ondersteunt IB 

met het zoeken naar de juiste informatie in Esis en het 

verwerken op de juiste plek. Het plan wordt besproken 

in de eerste groepsbespreking. 

 tot de kerstvakantie Het eerste datateam vindt plaats naar aanleiding van 

de methodetoetsen spelling en begrijpend lezen. Het 

onderwijsplan kan eventueel worden aangepast. 



 tot de voorjaarsvakantie Leerkrachten hebben het eerste onderwijsplan voor 

spelling en begrijpend lezen (periode 1) geëvalueerd 

(in Esis). Leerkrachten nemen de data mee naar het 

Datateam. Met de tips en adviezen uit het Datateam 

maken leerkrachten een nieuw onderwijsplan voor 

spelling en begrijpend lezen gemaakt voor de tweede 

helft van het schooljaar (periode 2). In de 

weekplanning is duidelijk te zien wat voor welk kind 

geldt. 

 tot de meivakantie Leerkrachten bespreken hun plan in de tweede 

groepsbespreking met IB. In de Units vindt een 

datateam plaats, op basis van methodetoetsen. Het 

onderwijsplan kan eventueel worden aangepast. 

 tot de zomervakantie Werkgroep ...... maakt een kwaliteitskaart ........ Deze 

kwaliteitskaart wordt per Unit aangescherpt op de 

werkwijze. Leerkrachten zorgen voor een overdracht 

en leerkrachten bespreken de kwaliteitskaart in de 

Unit zodat iedereen voorbereid is om het 

onderwijsplan ......... te schrijven. Leerkrachten 

hebben het tweede onderwijsplan voor spelling en 

begrijpend lezen (periode 2) geëvalueerd (in Esis). 

Leerkrachten nemen de data mee naar het Datateam. 

Waar nodig ondersteunt IB met het zoeken naar de 

juiste informatie in Esis en het verwerken op de juiste 

plek. 

 
 

  



 
Resultaat gebied:   Onderwijsconcept 

Gewenste situatie:  De organisatiestructuur is opnieuw opgezet 

De nieuwe structuur is duidelijk voor iedereen 

Collega’s kennen hun taken, verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden 

Collega’s weten bij wie ze met hun vraag kunnen 

stellen 

Collega’s tonen eigenaarschap in hun taak/rol 

Collega’s geven elkaar feedback 

Collega’s ontvangen feedback 

PLG’s is echt leren van en met elkaar door onderzoek, 

feedback en delen met elkaar toe te passen 

We geven op een effectieve manier feedback aan 

kinderen.  

Activiteiten:  Teamactiviteiten waarin we leren hoe we op een 

professionele manier feedback aan elkaar kunnen 

geven en kunnen ontvangen.  

Consequenties Organisatie:  Momenten op studiedagen voor vrij houden en 

eventueel een woensdag- of vrijdagmiddag.  

Betrokken personen:  Directie, team 

Materiaal: nvt 

Planning:  

Tot de kerstvakantie 

Op de studiedag na de herfstvakantie de Kickoff 

training feedback geven en ontvangen. Met elkaar 

oefenen in PLG’s en Datateams.  

Goede feedback aan kinderen is een zeer effectieve 

interventie. Ook het feedback geven aan kinderen 

komt op de studiedag aan bod.  

Tot de zomervakantie Het team is in staat om op elk niveau feedback aan 

elkaar te geven en om deze feedback op een 

professionele manier te ontvangen. 

We leren van en met elkaar door elkaar feedback te 

geven en te ontvangen.  

We geven effectief feedback aan leerlingen op proces 

en op resultaat.  

 

  



 
Resultaat gebied:   Jeelo 

Gewenste situatie:   Er is een jaarplanning gemaakt voor dit schooljaar. Bij 

het maken van deze planning is gekeken welke 6 

projecten passend zijn binnen het schooljaar. De jeelo 

thema’s zullen dan ook leidend zijn voor bv de kampen 

en sinterklaas en Kerst.  

Door meer de koppeling te gaan zoeken met bv de 

jaargetijden en het Jeelo project kunnen we de Jeelo 

projecten breder worden gebruikt en kan er meer 

verdiepeing worden gezocht. Hierdoor kan de inhoud 

van het Jeelo project naar een hoger niveau getild kan 

worden. 

De samenwerking met de BSO zal verder worden 

versterkt. Aankleding inzet workshops 

In de Jeelo projecten zal de verbinding met burgschap 

worden gezocht. De Burgerschap doelen OB en BB 

zullen voor zover mogelijk worden gekoppeld met de 

Jeelo projecten. Hierzal de kartrekkersgroep een 

leidende rol hebben.  

 

 

Activiteiten:  De Jeelo projecten zijn leidend bv bij de kampen en 

Kinderboekenweek. Verdieping zoeken in de Jeelo 

projecten, verdiepen in het goed ontwikkelen van 

hoeken en workshops. De informatie vanuit de Jeelo 

bijeenkomsten meer delen tijdens bv unit overleggen 

en werkbijeenkomsten.  

Binnen de kartrekkersgroep zullen de rollen verdeeld 

worden. Hierdoor kan eenieder ingezet worden t.a.v. 

zijn eigen talent. De openingen en sluitingen zullen 

vanuit de kartrekkers worden gecoördineerd en of 

worden verzorgd. 

De karttrekkers onderzoekt de doelen van burgerschap 

ren zoekt de koppeling met de Jeelo projecten.  

Het registratiesysteem zal dit jaar ook weer onder de 

aandacht worden gebracht.  

 

Indeling projecten 

6 sept. - 15 okt.  Leren voor later 

26 okt. - 17 dec. Inrichten van je eigen omgeving 

10 jan. - 4 febr.   Veilig helpen 

7 febr. - 1 april    Omgaan met geld 

4 april – 20 mei   Zorgen voor jezelf en anderen 

23 mei – 7 juli     Omgaan met de natuur 

  

 

Consequenties Organisatie:   

Scholing:   

Betrokken personen:  Kartrekkersgroep 

Aantal overleggen: 6 (x 1 uur is 6 uur) 

Voorbereiding: 14 uur voorbereiding, coaching, ervaringsgroepen 

online en workshops. 

Totaal aantal uren: 20 



Planning:  

 tot de herfstvakantie 

  

 tot de kerstvakantie  

 tot de voorjaarsvakantie  

 tot de week van 5 april  

 tot de de week van 14 juni  

Tot de zomervakantie  

 

  



 
Resultaat gebied:   Personeel 

Gewenste situatie:  Coaching zij-instromers en nieuwe collega’ s. Stabiliteit 

en saamhorigheid.   

Activiteiten:  Veel aandacht voor teamvorming op de momenten dat 

we samen zijn. Er zijn weer nieuwe collega’s in ons 

team en ook de organisatiestructuur is veranderd 

waardoor het ook wennen is aan de nieuwe situatie.  

Er is een duidelijke link met het geven van feedback 

aan elkaar. 

Consequenties Organisatie:  In een goede sfeer kunnen we op professionele manier 

een lerende organisatie zijn  

Scholing:  - 

Betrokken personen:  Directie, unitcoördinatoren, Ingrid (coaching) 

Aantal overleggen: - 

Voorbereiding:  

Totaal aantal uren:  

Planning:  

 tot de kerstvakantie 

Nieuwe leerkrachten zijn gesetteld, weten waar ze 

terecht kunnen met hun vragen. 

Collega's hebben elkaar weer een aantal keer ontmoet, 

ook buiten werktijd om 

 tot de zomervakantie Formatievoorkeruen zijn uitgevraagd 

Op basis hiervan is er een formatieplan gemaakt 

Formatieplan is besproken met PMR en met een 

selectie van teamleden.  

Formatie wordt gekoppeld aan groepen kinderen 

Formatie wordt aan ouders gemaild in juni 

 

  



 
Resultaat gebied:   Unit 1 en KIJK! 

Gewenste situatie:  Werkwijze KIJK! En aanbod vastleggen  

Activiteiten:  -Jaarplanning (Kijk doelen) die er dit schooljaar (2020-

2021) is gemaakt gebruiken en evalueren. 

-Weekplanning bekijken en toevoegen aan de 

jaarplanning van KIJK 

-Leerlijn begrijpend luisteren toevoegen aan de  

Jaarplanning van KIJK 

-Kijken naar het Unit 1 protocol om te kijken of daar 

aanvullingen/toevoegingen zijn (mbt nieuwe collega´s 

in de Unit) 

-Kijken naar de ROLF scan en het 

ontwikkelingsmateriaal 

-apart de doelen van Jeelo in een document zetten. Dit 

omdat we elk jaar andere projecten/thema´s van Jeelo 

draaien 

Consequenties Organisatie:    

Scholing:  o.a. Jonge Kindnetwerk en studiedagen 

Betrokken personen:  Unit 1 met jongekindspecialisten 

Aantal overleggen: Geen idee 

Voorbereiding: Geen idee 

Totaal aantal uren: 40 specialistenuren.  

Planning:  

tot de herfstvakantie 

Rolf scan 

Unit 1 protocol 

Jeelo doelen in document 

 tot de kerstvakantie Unit 1 protocol 

Weekplanning 

Jeelo doelen in document 

Tussentijdse evaluatie van de jaarplanning 

 tot de voorjaarsvakantie Begrijpend luisteren in de jaarplanning 

Jeelo doelen in document 

 tot de meivakantie Begrijpend luisteren in de jaarplanning 

Jeelo doelen in document 

 tot de zomervakantie Jeelo doelen in document 

Bestelling ROLF voor het aankomende jaar (of kan dit 

eerder?!?) 

 

  



Resultaat gebied:    SEL  

Gewenste situatie:   Groepsvorming en welbevinden 

Activiteiten:    

Consequenties Organisatie:    

Scholing:    

Betrokken personen:   Jacqueline W, Marieke, Jacqueline J 

Aantal overleggen:  5 (x 1 uur = 5 uur)  

Voorbereiding:  Voorbereiding/nawerk overleggen, voorbereiding 

pitches op studiedagen: 5 uur  

Totaal aantal uren:  10 (de rest zit in jullie specialisme uren)  

Planning:   

 tot de herfstvakantie  

  

 tot de kerstvakantie   

 tot de voorjaarsvakantie    

 tot de meivakantie    

 tot de zomervakantie   

 

  



Resultaat gebied: Curriculum IKC 

Gewenste situatie: Curriculum is door de werkgroep uitgewerkt met 

behulp van de ‘leercirkel’. Het team wordt steeds 

meegenomen op studiedagen. Het document moet na 

twee jaar klaar zijn zodat het een basis is voor het 

volgende IKC-plan.  

Activiteiten: De werkgroep werkt de leercirkel uit en koppelt steeds 

terug. De volgende 21 ste eeuw vaardigheden komen 

dit jaar aanbod, ICT-geletterdheid, Burgerschap, 

SEL, Probleemoplossend denken en 

Communicatie. In tweetallen kunnen leden van de 

werkgroep een onderwerp uitwerken en presenteren. 

De werkgroep heeft hierin veel vrijheid qua 

tijdsindeling en qua aanpak. De werkgroep houdt zicht 

op de ontwikkeling en de borging van de verschillende 

onderdelen.  

Consequenties organisatie: We zijn 1 organisatie maar we werken soms nog apart 

van elkaar. Het curriculum beschrijft een doorgaande 

lijn binnen onze integrale aanpak. 

Scholing: - 

Bestrokken personen: 8 (3 pedagogisch medewerkers, 5 leerkrachten) 

Aantal overleggen: 4 momenten van 1,5 uur (6 uur) 

Voorbereiding: 24 uur voor de uitwerking 

aantal uren totaal: 30 

Planning: 

Tot de herfstvakantie: 

Doelen uitwerken 

 

Tot de kerstvakantie: Data verzamelen 

Tot de voorjaarsvakantie: Reflecteren (presenteren)  

Tot de meivakantie: Conceptualiseren  

Tot de zomervakantie: Plannen maken/ interveniëren, presenteren en 

Besluiten nemen 

 

 

  



 
Resultaat gebied:   Onderwijsinterventie:  

Gewenste situatie:  Spelling en begrijpend lezen borgen en richten op 
nieuwe methodes unit 2. Leesonderwijs unit 3. 

Activiteiten:   Klassenbezoek aan de hand van de kwaliteitskaarten.  

Consequenties Organisatie:    

Scholing:   

Betrokken personen:  Directie en taalcoordinatoren.  

Aantal overleggen: 5 x 1 uur 

Voorbereiding: 5 uur 

Totaal aantal uren:  

Planning:  

 tot de herfstvakantie 

 Kwaliteitskaart BL bespreken met team.  

 tot de kerstvakantie  

 tot de voorjaarsvakantie  

 tot de meivakantie   

 tot de zomervakantie  

 

 

  



 

  



Resultaat gebied:    MRT 

Gewenste situatie:   Duidelijke lijn in het schrijfonderwijs.  

De sport-o-theek is op een juiste manier in gebruik, er 

is een systeem van uitlenen en er wordt orde 

gehouden. 

 

Nationale Buitenspeeldag/buitenlesdag? 

Meekijken en helpen in klassen? 

Gebruik van schoolplein om pakkertje en pestsituaties 

te voorkomen? 

Staplekken voor leerlingen in de bovenbouw? 

Collega's/ouders informeren over zithouding, 

beweging, motoriek en schrijfonderwijs. (MRT in 

beweging uitgaves)? 

Vraag uit kinderen: nog een Kingsveld? 

Kan sportdag 3/4 hier ook niet onder vallen? 

Activiteiten:   Kwaliteitskaart schrijfonderwijs, sport-o-theek 

herinrichten en informeren, realisaties van staplekken, 

Kingsveld, voorbereiding nationale 

buitenspeeldag/buitenlesdag en uitvoering 2022.  

 

Literatuur verdieping: buiten spelen 

https://allesinbeweging.net/kennisbank/schoolplein/on

derwerp/literatuur-schoolplein-en-buiten-spelen 

Literatuur verdieping: handschriftontwikkeling  

https://allesinbeweging.net/kennisbank/handschrifton

derwijs-de-schrijfladder 

Literatuur verdieping: MRT 

https://allesinbeweging.net/kennisbank/motorische-

remedial-teaching/onderwerp/literatuur-mrt 

 

Consequenties Organisatie   ? 

150,- budget voor aanvulling materialen 21-22.  

Scholing:   Jaarlijkse bijeenkomst Studiedag MRT (rond januari) 

Ruimte voor meekijken en helpen in klassen bij 

zwakkere motoriek? 

Betrokken personen:   Lisa van der Windt & (Monique???) 

https://allesinbeweging.net/kennisbank/schoolplein/onderwerp/literatuur-schoolplein-en-buiten-spelen
https://allesinbeweging.net/kennisbank/schoolplein/onderwerp/literatuur-schoolplein-en-buiten-spelen
https://allesinbeweging.net/kennisbank/handschriftonderwijs-de-schrijfladder
https://allesinbeweging.net/kennisbank/handschriftonderwijs-de-schrijfladder
https://allesinbeweging.net/kennisbank/motorische-remedial-teaching/onderwerp/literatuur-mrt
https://allesinbeweging.net/kennisbank/motorische-remedial-teaching/onderwerp/literatuur-mrt


Aantal overleggen:  Ligt eraan of er iemand zich in deze commissie voegt 

Voorbereiding:  ? 

Totaal aantal uren:  ? (Specialisme uren 40 is wellicht wat veel voor de 

activiteiten die dit jaar er nu op staan? Kan moeilijk 

inschatten...) 

Planning:   

 tot de herfstvakantie  

Sport-o-theek evalueren en informeren 

Schoolplein gebruik 

Kwaliteitskaart af en aanbieden team 

 tot de kerstvakantie  Informeren MRT in beweging uitgave 

Realisatie staplekken en terugkoppeling van zaken die 

al eerder gerealiseerd zijn. Tips beweegkalender, 

motorische spelletjes, zitballen, schoolpleinkaarten 

powerpoints etc. 

 tot de voorjaarsvakantie  ? (bevallingsverlof) 

 tot de meivakantie  5 april Nationale Buitenlesdag? 

 tot de zomervakantie  9 juni Nationale buitenspeeldag? 

 

 

 

  



Resultaat gebied:     Meerbegaafdheid  

Gewenste situatie:    Duidelijk beleidsplan, Compacten en verrijken uitgewerkt, 
signaleringslijsten, leerkrachten betrekken bij begeleiding in 
de groep, overleg met de verschillende specialisten. Externe 
instantie voor begeleiding opzetten MB-plan. 

  

Activiteiten:    - Overleggen inplannen met specialisten (Taal, 

Rekenen, Gedrag, Jonge kind, Jeelo, Zorg, ICT) 
- Leerkrachten het compacten en verrijken uitleggen 

(Studiedag) 
- Signalering starten aan begin schooljaar 
- Beleidsplan afronden en delen met de MR. 
- Kwaliteitskaart maken MB (met een stroomschema) 
- Overleg met externe instantie (wat hebben we, waar 

willen we naartoe en wat is haalbaar voor ons als 
school met deze populatie). Hoe werken we dit uit. 

- Met welke leerlingen gaan wij buiten de groep 
werken:  dubbelbijzondere, onderpresteerders, zeer 
hoge intelligentie en de uitvallers.    

 

 

Consequenties Organisatie    - Kosten voor het inzetten van een externe organisatie 
(worden betaald uit de NPO gelden) 

- Specialisten hebben op donderdag buiten de groep 

ambulante tijd. Zowel op de GG en IKC. 
- Leerkrachten bijscholen voor eigen begeleiding in de 

groep. Denk hierbij aan een groot deel van een 
studiedag. 

 

Scholing:    - Leerkrachten bijscholen over de begeleiding in de 
groep en met name het stukje Compacten en 
verrijken bijwerken en herkennen en signaleren van 

de leerling. Studiedag. 

 

Betrokken personen:    Cynthia van der Staaij, Heidi Melgers (specialisten) 
Externe organisatie 
BSO-medewerkers voor Unit 1 en Unit 2 

 

Aantal overleggen:   1x per 3-weken 

 

Voorbereiding:   - Beleidsplan verder werken. 
- Hulpvraag waar staat we? Wat is de stip aan de 

horizon? En hoe komen we daar. 
- In kaart brengen kinderen voor Heidi en 

Cynthia (vraag bij IB leggen) 
- Overleg uren Jacqueline BSO 
- zoeken naar een externe organisatie die we 

kunnen inzetten het liefst bij de start van het 

schooljaar. 



 

 

Totaal aantal uren:   3 uur onderwijstijd in de week 
3½ uur voorbereidingstijd 

 

Planning:     

 

tot de herfstvakantie   

 

- Signalering – afnemen quickscan 
- Starten begeleiding Unit 1 en 2 
- Starten begeleiding Unit 3 en 4 
- Starten begeleiding specialisten met de externe 

organisatie. 
- Afspraak maken specialist gedrag 

 

 tot de kerstvakantie   - Voortzetten bovenstaande 
- Beleidsplan afronden 
- Mailen specialisten voor een overleg 
- Aanmelden W4Kangoeroe 

   

 tot de voorjaarsvakantie   - Voortzetten bovenstaande   
- Studiedag 1 plannen (min. 2 uur nodig) 

- Voorbereiden Studiedag door de specialisten 

 

 tot de meivakantie   - Voortzetten bovenstaande 
- Leerkachten gaan uitproberen om in groep het 

compacten verrijken in te zetten 
- Leerkrachten begeleiden door de specialisten   

 

 tot de zomervakantie   - Voortzetten bovenstaande  
- Studiedag 2 plannen 

 

 

 


