
 

 

6.7 Meerjarenplan   onderwijsontwikkeling   2018   –   2027  
De   nummers   die   achter   sommige   doelen   zijn   opgenomen   corresponderen   met   de   beleidsvoornemens  
uit   hoofdstuk   1.  

2018   –   2019  
team Verdere   ontwikkeling   professionele   cultuur  
gr   1-8 bouw Borging   nieuwe   methode   begrijpend   lezen  
gr   3-8 bouw Kleine   evaluatie   (aanvankelijk)   taal-,   en   spellingonderwijs,   incl.   differentiatie  
gr   1-8 bouw Borgen   nieuwe   methode   Engels  
gr   3-8 bouw Kleine   evaluatie   technisch   lezen  
gr   1-3 bouw Uitgebreide   evaluatie   doorgaande   leerlijn   groep   1/2   naar   groep   3  
gr   1-8 bouw Kleine   evaluatie   schrijven  
gr   1-8 bouw Borging   nieuwe   expressiemethode  

Ontwikkeling   taalbeleidsplan   door   een   taalcoördinator  
gr   1-8 bouw Grote   evaluatie   Godsdienstonderwijs   (1)  
gr   1-8 Grote   evaluatie   zelfregulatie,   zelfst.-   en   coöperatief   werken   (1)  
gr   1-8 Training   Zelfregulatie   &   relatie   met   21st   century   skills  
gr   1-8 Grote   evaluatie   PRO   19   -   ICT-beleidsplan,   nieuwe   media   en   leerlijn   (3)  
gr   1-8 Kleine   evaluatie   gebruik   digitale   middelen   en   software   (3)  
gr   1-8 Ontwikkeling   visie   inzet   en   onderwijs   informatieverwerking   en   nieuwe   media  
gr   1-8 juni Kleine   evaluatie   PRO   07   –   Internetprotocol   (3)  
Dir   +   team sept Evaluatie   visie,   missie,   profilering   en   concrete   invulling   (4,5)  
Dir   +   team Grote   evaluatie   Schoolplan   (4)  
Dir   +   team Versterken   professionele   cultuur,   incl   afspreken   en   aanspreken   (4)  
Dir Kleine   evaluatie   eigen   promotiebeleid   &   digitale   communicatiemiddelen   (6)  

2019   –   2020  
team Verdere   ontwikkeling   professionele   cultuur:   borging   peer   review  
gr   1-8 bouw Oriëntatie   nieuwe   rekenmethode  
gr   3-8 bouw Kleine   evaluatie   Wereldoriëntatie,   inclusief   schooltuin  
gr   1-8 bouw Kleine   evaluatie   leerlijn   bewegingsonderwijs  
gr   1-8 bouw Kleine   evaluatie   Wetenschap   en   Techniek  
gr   1-8 juni Grote   evaluatie   PRO   10   -   Gedrags-   en   PRO   11   -   Anti-pestprotocol   (2)  
Dir   +   team Grote   evaluatie   beleid   voor   meerbegaafde   leerlingen   inclusief   signalering   en  

borging   aparte   leerlijn   (SBP)   (2)  
gr   1-8 Kleine   evaluatie   PRO   02   -   Zorgstructuur   &   SOP   (2)  
Dir,   ib,   team Met   hulp   van   specialisten   kunnen   wij   bieden:   ...   (SOP;   2)  
gr   1-8 Borging   visie   inzet   en   onderwijs   informatieverwerking   en   nieuwe   media   (3)  
Dir   +   team mrt Vaststellen   meerjarenplan   onderwijsontwikkeling   (tweejaarlijks)   (4)  

Vaststellen   efficiënt   gebruik   van   geplande   onderwijstijd   en   uitval   van   geplande  
onderwijsactiviteiten   blijft   beperkt   (Lkr-tevredenheidsenquete)  

gr   1-8 bouw Oriëntatie   nieuwe   methode   SEO   en   burgerschap   (2),   incl.   ‘de   juf/meester   moet  
duidelijker   optreden   als   anderen   een   leerling   voor   gek   zetten   of   als   anderen  
een   leerling   bang   maken.’  

 Burgerschapsactiviteiten   in   tweejaarlijkse   cyclus   borgen  
Dir Kleine   evaluatie   PRO   06   –   IPB,   incl   nascholing   &   gesprekkencyclus    (4)  
 Scholing   gedrags-,   taalspecialist   en/of   cultuurcoördinator  

team Studiedag/dagen   SEO,   inclusief   leren   v.   verschil   tussen   plagen   en   pesten;   op  
onze   school   blijkt   dit   voor   jongens   duidelijker   te   zijn   dan   voor   meisjes  

team Verdere   ontwikkeling   op   door   team   gekozen   1e   aspect   van   21st   century   skills  
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2020   –   2021  
gr   1-8 Implementatie   nieuwe   rekenmethode  
gr   4-8 bouw Kleine   evaluatie   begrijpend   leesonderwijs  
gr   4-8 bouw Grote   evaluatie   technisch   lezen  
gr   1-8 bouw  Oriëntatie   nieuwe   schrijfmethode  
gr   1-3 bouw Kleine   evaluatie   doorgaande   leerlijn   groep   1/2   naar   groep   3  
gr   1-8 bouw Grote   evaluatie   (aanvankelijk)   taal-   en   spellingonderwijs,   incl.   differentiatie  
gr   1-8 bouw Kleine   evaluatie   leerlijn   Engels  
gr   1-8 bouw kleine   evaluatie   expressieonderwijs  

coord Evaluatie   Cultuureducatie,   omschrijving   doorlopende   leerlijn   op   alle   disciplines  
gr   1-8 bouw Grote   evaluatie   Godsdienstonderwijs   (1)  
gr   1-8 bouw Implementatie    nieuwe   methode   Kleine   evaluatie   SEO   en   burgerschap   (2)  
gr   1-8 Kleine   evaluatie   zelfregulatie,   zelfst.-   en   coöperatief   werken   (1)  
gr   1-8 Kleine   evaluatie   PRO   19   -   ICT-beleidsplan,   nieuwe   media   en   leerlijn   (3)  
gr   1-8 Grote   evaluatie   gebruik   digitale   middelen   en   software   (3)  
gr   1-8 juni Grote   evaluatie   PRO   07   –   Internetprotocol   (3)  
Dir   +   team sept Opnieuw   vaststellen   visie,   missie,   profilering   en   concrete   invulling   (4,5)  
Dir   +   team Kleine   evaluatie   Schoolplan   (4)  
Dir Grote   evaluatie   eigen   promotiebeleid   &   digitale   communicatiemiddelen   (6)  

team Verdere   ontwikkeling   op   door   team   gekozen   2e   aspect   van   21st   century   skills  

2021   –   2022  
gr   1-8 Borging   nieuwe   rekenmethode  
gr   1-8     Implementatie   nieuwe   schrijfmethode  
gr   1-8 bouw Oriëntatie   nieuwe   methode   Wereldoriëntatie,   Wetenschap   en   techniek  
gr   1-8 bouw Grote   evaluatie   leerlijn   bewegingsonderwijs  
gr   1-8 juni Kleine   evaluatie   PRO   10   -   Gedrags-   en   PRO   11   -   Anti-pestprotocol   (2)  
Dir   +   team Kleine   evaluatie   beleid   voor   meerbegaafde   leerlingen   (2)  
gr   1-8 Uitgebreide   evaluatie   PRO   02   –   Zorgstructuur   &   SOP   (2)  
Dir   +   team mrt Vaststellen   meerjarenplan   onderwijsontwikkeling   (tweejaarlijks)   (4)  
Dir Sturen   ontwikkeling   Strategisch   beleidsplan   CSG   De   Waard   i.r.t.   school  
gr   1-8 bouw Borging   nieuwe   methode   SEO   en   burgerschap   (o.a.   Leefstijl)   (2)  
Dir   +   team Uitgebreide   evaluatie   PRO   06   –   IPB,   incl   nascholing   &   gesprekkencyclus    (4)  

2022   –   2023  
gr   3-8 bouw Oriëntatie   nieuwe   methode   (aanvankelijk)   Taal-   en   spellingonderwijs  
gr   4-8 bouw Oriëntatie   nieuwe   methode   technisch   lezen  
gr   1-8     Borging   nieuwe   schrijfmethode  
gr   1,   2 bouw Kleine   evaluatie   voorbereidend   taalleesonderwijs  
gr   1-3 bouw Grote   evaluatie   doorgaande   leerlijn   groep   1/2   naar   groep   3  
gr   4-8 bouw Grote   evaluatie   begrijpend   leesonderwijs  
Groep   1,   2 bouw Grote   evaluatie   voorbereidend   taalleesonderwijs  
gr   1-8 bouw Grote   evaluatie   leerlijn   Engels  
gr   1-8 bouw Grote   evaluatie   expressieonderwijs  
gr   1-8 bouw Implementatie   nw   methode   wereldoriëntatie,   Wetenschap   en   techniek  
gr   1-8 bouw Evaluatie   schooltuin-onderhoud   i.r.t.   nw   methode   Wereldoriëntatie  
gr   1-8 bouw Kleine   evaluatie   Godsdienstonderwijs   (1)  
gr   1-8 Grote   evaluatie   zelfregulatie,   zelfst.-   en   coöperatief   werken   (1)  
gr   1-8 Grote   evaluatie   PRO   19   -   ICT-beleidsplan,   nieuwe   media   en   leerlijn   (3)  
gr   1-8 Kleine   evaluatie   gebruik   digitale   middelen   en   software   (3)  
gr   1-8 juni Kleine   evaluatie   PRO   07   –   Internetprotocol   (3)  
Dir   +   team sept Evaluatie   visie,   missie,   profilering   en   concrete   invulling   (4,5)  
Dir   +   team Grote   evaluatie   Schoolplan   (4)  
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Dir Kleine   evaluatie   eigen   promotiebeleid   &   digitale   communicatiemiddelen   (6)  

2023   –   2024  
gr   1-8 bouw Kleine   evaluatie   rekenen   
gr   3-8 bouw Implementatie   nieuwe   methode   (aanvankelijk)   taal-,   en   spellingonderwijs  
gr   4-8 bouw Implementatie   nieuwe   methode   technisch   lezen  
gr   1-8 bouw Kleine   evaluatie   leerlijn   bewegingsonderwijs  
gr   1-8 bouw Borging   nw   methode   wereldoriëntatie,   Wetenschap   en   techniek   
gr   1-8 juni Grote   evaluatie   PRO   10   -   Gedrags-   en   PRO   11   -   Anti-pestprotocol   (2)  
Dir   +   team Grote   evaluatie   beleid   voor   meerbegaafde   leerlingen   (2)  
gr   1-8 Kleine   evaluatie   PRO   02   -   Zorgstructuur   &   SOP   (2)  
Dir   +   team mrt Vaststellen   meerjarenplan   onderwijsontwikkeling   (tweejaarlijks)   (4)  
gr   1-8 bouw Kleine   evaluatie   SEO   en   burgerschap   (o.a.   Leefstijl)   (2)  
Dir   +   team Kleine   evaluatie   PRO   06   –   IPB,   incl   nascholing   &   gesprekkencyclus    (4)  

2024   –   2025   
gr   1,   2 comm Oriëntatie   nieuwe   voorbereidende   taalleesmethode  
gr   1-3 bouw Kleine   evaluatie   doorgaande   leerlijn   groep   1/2   naar   groep   3  
gr   4-8 bouw Oriëntatie   nieuwe   methode   begrijpend   leesonderwijs  
gr   3-8 bouw Borging   nieuwe   methode   (aanvankelijk)   taal-,   en   spellingonderwijs  
gr   4-8 bouw Borging   nieuwe   methode   technisch   lezen  
gr   1-8 bouw Kleine   evaluatie   leerlijn   Engels  
gr   1-8 bouw  Kleine   evaluatie   Schrijven  
gr   1-8 bouw Kleine   evaluatie   expressieonderwijs  
gr   1-8 bouw Grote   evaluatie   Godsdienstonderwijs   (1)  
gr   1-8 Kleine   evaluatie   zelfregulatie,   zelfst.-   en   coöperatief   werken   (1)  
gr   1-8 Kleine   evaluatie   PRO   19   -   ICT-beleidsplan,   nieuwe   media   en   leerlijn   (3)  
gr   1-8 Grote   evaluatie   gebruik   digitale   middelen   en   software   (3)  
gr   1-8 juni Grote   evaluatie   PRO   07   –   Internetprotocol   (3)  
Dir   +   team sept Opnieuw   vaststellen   visie,   missie,   profilering   en   concrete   invulling   (4,5)  
Dir   +   team Kleine   evaluatie   Schoolplan   (4)  
Dir Grote   evaluatie   eigen   promotiebeleid   &   digitale   communicatiemiddelen   (6)  

2025   –   2026  
gr   1-8 bouw Grote   evaluatie   rekenen   
gr   1,   2 comm Implementatie   nieuwe   voorbereidende   taalleesmethode  
gr   4-8 bouw Implementatie   nieuwe   methode   begrijpend   leesonderwijs  
gr   1-8 bouw Grote   evaluatie   leerlijn   bewegingsonderwijs  
gr   1-8 bouw Kleine   evaluatie   wereldoriëntatie,   Wetenschap   en   Techniek,   incl.   schooltuin  
gr   1-8 juni Kleine   evaluatie   PRO   10   -   Gedrags-   en   PRO   11   -   Anti-pestprotocol   (2)  
Dir   +   team Kleine   evaluatie   beleid   voor   meerbegaafde   leerlingen   (2)  
gr   1-8 Grote   evaluatie   PRO   02   –   Zorgstructuur   &   SOP   (2)  
Dir   +   team mrt Vaststellen   meerjarenplan   onderwijsontwikkeling   (tweejaarlijks)   (4)  
Dir Sturen   ontwikkeling   Strategisch   beleidsplan   CSG   De   Waard   i.r.t.    school  
gr   1-8 bouw Grote   evaluatie   SEO   en   burgerschap   (o.a.   Leefstijl)   (2)  
Dir   +   team Grote   evaluatie   PRO   06   –   IPB,   incl   nascholing   &   gesprekkencyclus   (4)  

2026   –   2027   
gr   1,   2 comm Borging   nieuwe   voorbereidende   taalleesmethode  
gr   4-8 bouw Borging   nieuwe   methode   begrijpend   leesonderwijs  
gr   3-8 bouw Kleine   evaluatie   (aanvankelijk)   taal-,   en   spellingonderwijs  
gr   4-8 bouw Kleine   evaluatie   technisch   leesonderwijs  
gr   1-8 bouw Oriëntatie   nieuwe   methode   Engels  
gr   1-3 bouw Grote   evaluatie   doorgaande   leerlijn   groep   1/2   naar   groep   3  
gr   1-8 bouw  Grote   evaluatie   Schrijven  
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gr   1-8 bouw Oriëntatie   nieuwe   methode   expressieonderwijs  
gr   1-8 bouw Kleine   evaluatie   Godsdienstonderwijs   (1)  
gr   1-8 Grote   evaluatie   zelfregulatie,   zelfst.-   en   coöperatief   werken   (1)  
gr   1-8 Grote   evaluatie   PRO   19   -   ICT-beleidsplan,   nieuwe   media   en   leerlijn   (3)  
gr   1-8 Kleine   evaluatie   gebruik   digitale   middelen   en   software   (3)  
gr   1-8 juni Kleine   evaluatie   PRO   07   –   Internetprotocol   (3)  
Dir   +   team sept Evaluatie   visie,   missie,   profilering   en   concrete   invulling   (4,5)  
Dir   +   team Grote   evaluatie   Schoolplan   (4)  
Dir Kleine   evaluatie   eigen   promotiebeleid   &   digitale   communicatiemiddelen   (6)  
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