
 

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

2018   –   2019  
Verdere   ontwikkeling   professionele   cultuur   via   ‘LeerKRACHT’   en   feedback  

gr   4-8 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   &   oriëntatie   methode   technisch   lezen   gr   4   &   5  
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 Kleine   evaluatie   expressie  
gr   1-8 bouw Grote   evaluatie   Godsdienstonderwijs   (1)  
gr   1-8 Grote   evaluatie   zelfregulatie,   zelfstandig   en   coöperatief   werken   (1)  
gr   1-8 Oriëntatie   en   implementatie   leerlijn   Hogere   orde   denken   &   21st   century   skills  
 Borging   Taalbeleidsplan   door   Taalcoördinator  
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)  
ib’er+   team Ontwikkeling   Protocol   Meldcode   voor   de   school.  

2019   –   2020  
gr   1-8 bouw Oriëntatie   nieuwe   rekenmethode  
gr   3-8 bouw Uitgebreide   evaluatie   &   oriëntatie   nieuwe   methode   Wereldoriëntatie  
gr   1-8 bouw Kleine   evaluatie   leerlijn   bewegingsonderwijs  
gr   1-8 bouw Oriëntatie   nieuwe   methode   Wetenschap   en   Techniek   m.b.v.   Platform   Beta  
gr   1-8 Grote   evaluatie   inzet   meervoudige   intelligentie   (1)  
gr   1-8 juni Grote   evaluatie   PRO   10   -   Gedrags-   en   PRO   11   -   Anti-pestprotocol   (2),   incl.   De  

juf/meester   moet   duidelijker   optreden   als   anderen   een   leerling   bang   maken;  
Treden   we   duidelijk   genoeg   op   als   jongens   aangeven   dat   er   niet-prettig   jegens  
hen   wordt   opgetreden  

 Cursus   ‘omgaan   met   pestgedrag’   /   SEO,   afstemming   binnen   het   team   (SBP)  
gr   1-8 Cultuur   &   expressie:   afspraken   culturele   uitjes   en   schilderen  
Dir   +   team Grote   evaluatie   beleid   voor   meerbegaafde   leerlingen,   inclusief   signalering   en  

borging   aparte   leerlijn   (SBP)  
gr   1-8 Implementatie   leerlijn   Hogere   orde   denken   &   21st   century   skills  
gr   1-8 Kleine   evaluatie   PRO   02   -   Zorgstructuur   &   SOP   (2)  
ib’er   +leesspecial. Ontwikkeling   dyslexieprotocol  
ib NT2-leerlingen:   OPP   /   eigen   leerlijn   uitzoeken   SLO   (Taalbeleidsplan)  
Dir,   ib,   team Met   hulp   van   specialisten   kunnen   wij   bieden:   gerichte   dyscalculie   aanpak,  

Begeleiding   leerlingen   met   verstandelijke   beperking   (SOP)  
gr   1-8 Borging   visie   inzet   en   onderwijs   informatieverwerking   en   nieuwe   media   (3)  
Dir   +   team mrt Vaststellen   meerjarenplan   onderwijsontwikkeling   (tweejaarlijks)   (4)  
gr   1-8 bouw Oriëntatie   nieuwe   methode    SEO   en   burgerschap   (2)  
 Burgerschapsactiviteiten   in   tweejaarlijkse   cyclus   borgen  
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Dir Kleine   evaluatie   PRO   06   –   IPB,   incl   nascholing   &   gesprekkencyclus   (4)  
 Scholing   gedrags-,   taal-,   rekenspecialist   en/of   cultuurcoordinator  
gr   1-8 Scholing   aspect   1   (excellentie)profiel   Keuchenius   /   Meer-   en   hoogbegaafdheid  
gr   1-8 Training   ‘groepsdynamica’   /   NLP   (SOP;   2)  

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   1-3 bouw Kleine   evaluatie   doorgaande   leerlijn   groep   1/2   naar   groep   3  
gr   1-8 bouw Grote   evaluatie   (aanvankelijk)   taal-   en   spellingonderwijs,   incl.   differentiatie;  

oude   Leerlijn   Stellen   meenemen  
scholing   effectief   lees-   /   taalonderwijs   

gr   1-8 bouw Kleine   evaluatie   leerlijn   Engels  
gr   1-8 bouw Oriëntatie   nieuwe   schrijfmethode  
gr   1-8 bouw Oriëntatie   nieuwe   expressiemethode  

coord Evaluatie   Cultuureducatie,   omschrijving   doorlopende   leerlijn   op   alle   disciplines  
gr   3-8 bouw Implementatie   nw   methode   wereldoriëntatie   en   andere   aanvullende   materialen  
gr   1-8 bouw Implementatie   nieuwe   methode   Wetenschap   &   Techniek  
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   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   (5,6)  
gr   1-8 Scholing   aspect   2   (excellentie)profiel   Keuchenius  
gr   1-8 Training   psycho-educatie   /   analytische   gespreksvoering   (vanuit   Pilot   ZON,2)  

2021   –   2022  
gr   1-8 Borging   nieuwe   rekenmethode  
gr   1-8     Implementatie   nieuwe   schrijfmethode  
gr   1-8 bouw Implementatie   nieuwe   expressiemethode  
gr   3-8 bouw Borging   nw   methode   wereldoriëntatie   en   andere   aanvullende   materialen  
gr   1-8 bouw Borging   nieuwe   methode   Wetenschap   &   Techniek  
gr   1-8 bouw Grote   evaluatie   leerlijn   bewegingsonderwijs  
gr   1-8 Kleine   evaluatie   inzet   meervoudige   intelligentie   (1)  
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 Borging   nieuwe   methode   SEO   en   burgerschap   (o.a.   Leefstijl)   (3)  
Dir   +   team Grote   evaluatie   PRO   06   –   IPB,   incl   nascholing   &   gesprekkencyclus   (4)  
gr   1-8 Training   psycho-educatie   /   analytische   gespreksvoering   (vanuit   Pilot   ZON,2)  

2022   –   2023   
gr   4-8 bouw Grote   evaluatie   begrijpend   leesonderwijs  
gr   3-8 bouw Oriëntatie   nieuwe   methode   (aanvankelijk)   Taal-   en   spellingonderwijs  
gr   4-8 bouw Oriëntatie   nieuwe   methode   technisch   lezen  
gr   1,   2 bouw Kleine   evaluatie   voorbereidend   taalleesonderwijs  
gr   1-3 bouw Grote   evaluatie   doorgaande   leerlijn   groep   1/2   naar   groep   3  
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Groep   1,   2 bouw Grote   evaluatie   voorbereidend   taalleesonderwijs  
gr   1-8 bouw Grote   evaluatie   leerlijn   Engels  
gr   1-8 bouw  Borging   nieuwe   schrijfmethode  
gr   1-8 bouw Borging   nieuwe   expressiemethode  
gr   1-8 bouw Grote   evaluatie   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)  

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 Kleine   evaluatie   Wetenschap   en   Techniek  
gr   3-8 bouw Kleine   evaluatie   Wereldoriëntatie  
gr   1-8 Grote   evaluatie   inzet   meervoudige   intelligentie   (1)  
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 bouw 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   expressie  
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,   2 comm Implementatie   nieuwe   voorbereidende   taalleesmethode  
gr   1-8 bouw Grote   evaluatie   rekenen   
gr   1-8 bouw Grote   evaluatie   leerlijn   bewegingsonderwijs  
gr   1-8 bouw Grote   evaluatie   Wetenschap   en   Techniek  
gr   3-8 bouw Grote   evaluatie   Wereldoriëntatie  
gr   4-8 bouw Implementatie   nieuwe   methode   begrijpend   leesonderwijs  
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gr   1-8 Kleine   evaluatie   inzet   meervoudige   intelligentie   (1)  
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 bouw 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  
gr   1-8 bouw Grote   evaluatie   expressie  
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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