
 
 

Jaarplan 2020 – 2021 - De Bron 
 

Algemene inleiding 
In dit jaarplan treft u de doelstellingen aan die het team van De Bron zich voor schooljaar 2020-2021 heeft gesteld. De belangrijkste doelstellingen, waar we ons dit jaar 
in ieder geval op wilden richten binnen ons team voor de verdere ontwikkeling van onze school, worden als eerste vermeld. 
 
De meeste doelstellingen zijn erop gericht de goede kwaliteit van ons onderwijs te versterken en om met elkaar een ontwikkeling naar modern onderwijs dat past bij de 
21e eeuw, door te maken.  
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Specifieke doelen, succescriteria & ‘awesome state'  Verantwoordelijk voor 
uitvoering en borging 

Realistisch (resultaat/bewijs) Tijd / periode 

Goed onderwijs op niveau en versterken zelfregulatie leerlingen: 
1. Inzet digitale middelen, waaronder Snappet 
We zetten deze digitale middelen in ten behoeve van het werken met 
persoonlijke doelen en werken op niveau in groep 4 t/m 8: 
1. Professionalisering leerkrachten gr 3-8 op gebied van Snappet 
2. Professionalisering individuele leerkrachten wat betreft werken met 

Google (basis en gevorderd, aanbod door CSG Kennisplein) 
3. Snappet implementeren voor de vakken rekenen, spelling en taal 
4. (Tussen)evaluaties tijdens bordsessies(elke eerste wk van de maand?). 

Tijdens de evaluaties bespreken: 
● hoe de invoering verloopt,  
● of de doelen behaald worden 

5. We ontwikkelen onze visie op digitaal onderwijs: Wat is middel, wat is 
doel op zich, waar is concreet materiaal of de echte wereld nodig om de 
leerdoelen te bereiken. 

 

 
Team via cursussen en 
bordsessies 
ICT-er 
 
 
 
 
 

 
● Snappet ingevoerd in groep 4-8 
● Afspraken over inzet Snappet per 

vakgebied 
 
 
 
 
 
 
 

● Visie op digitaal onderwijs in 
ICT-beleidsplan 

● Pillars (digitaal meetinstrument) 
inzetten? 

  
 
 
 
aug - okt 
aug - jun 
 
aug - mrt 
hele jaar 
 
 
 
feb-mrt 
 
 

2. Gaan werken met een doelenbord in alle klassen 
Leerdoelen worden zichtbaar in de klassen. 
1. Doel van doelenbord bespreken en afspreken: welk deel is voor de hele 

groep, welk deel is voor leerlingen individueel, zodat zij weten waar ze 
staan en wat de volgende stap in hun ontwikkeling is, vooral gericht op 
periodedoelen. 

2. Keuze maken voor vorm/opzet van doelenbord, enigszins streven naar 
uniformiteit, op welke manier registreren (klassengemiddelde/80%/per lln) 

3. Keuze maken voor inhoud van doelenbord: r&w/sp/taal/gedrag 

 
Team via bordsessies 
Leerteam LZM 
 

 
● Afspraken en beschreven routines 

in ABC 
● Doelenborden in gebruik volgens 

de afspraken 
● individuele / groepsdoelen 

zichtbaar 
 
 

 
feb - mei 
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4. Doelenbord bij kleuters: keuze maken hoe dit beeldend in te zetten. 
Eventueel op bezoek bij een andere school waar dit al gebruikt wordt. 

5. Doelen weergeven bij de dagplanning dmv kolom: ‘ik maak’, en ‘ik leer’, 
waardoor niet alleen voor de periode maar ook per les de doelen 
zichtbaar zijn. 

 
3. Leren zichtbaar maken, ontwikkelen en uitvoeren binnen de school 
Awesome state: Onze leerling leren steeds bewuster en sturen zichzelf aan 
bij hun leren. 
1. Strippenkaart bij kleuters verder inzetten/nieuwe leerkrachten hiermee 

inwerken, niveau verschillen inzetten 
2. Ontdekken hoe we de resultaten per kind zichtbaar kunnen maken. Eigen 

map of formulier? 
3. Bespreken hoe en hoe vaak we deze doelen bespreken met kinderen: 

eens per maand? Doen we dit vanuit Snappet, want Snappet geeft input 
voor individuele leerdoelen? We betrekken hier ook persoonlijke groei / 
sociale competenties (nav doel 5; SEO) bij 

 

 
Team via bordsessies 
Leerteam LZM 

 
● Afspraken per doel, geborgd in 

ABC en/of leerlijnen.  

 
Bordsessies nov - jun 
 

4. Versterken aansluiten op niveau 
We begeleiden zowel leerlingen met een uitdaging op het gebied van taal- 
en lezen als meer- en hoogbegaafde leerlingen passend bij hun 
onderwijsbehoeften 
1. compacten en verrijken rekenen volgens deze route.  
2. werken volgens de voorgestelde werkwijze (200619) 
3. Voor welke groepen zetten we laatjes in met werk op niveau (*/**/***) 
 

 
Team via bordsessies 
HB-coordinator 

 
● Afspraken per doel, geborgd in 

ABC, leerlijnen of protocol.  

 
Studiedag 2 feb of 
periode daarna 

Doelen gericht op Goed gedrag & goed schoolklimaat 
5. Versterken aanpak gedrag & goed sociaal klimaat 
We spreken concreet onze aanpak ter versterking van gewenst gedrag en 
een goed sociaal klimaat af, als onderdeel van ons onderwijs gericht op het 
bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie. Leerkrachten 
oefenen met de leerlingen de ontwikkeling van sociale competenties. 
1. bouwen aan veilig schoolklimaat en sociale competenties door: 

● in eerste instantie groepsvormingspellen, en inzet van ideeën uit het 
boek Gouden Weken 2.0 (te vinden bij Nel of Sonja) / Klassenkracht 

● vaststellen wat onze visie op de leerling en zijn/haar ontwikkeling is, 
wat zijn de basiswaarden van het pedagogisch klimaat van De Bron 

● onderzoeken welke SEO methode daarbij past 
● aanschaffen van deze SEO methode 
● implementeren 

 
Team via bordsessies 
Leerteam Gedrag 

  
●Afspraken over hoe we sociaal 

gedrag ondersteunen in ABC 
●Methodeonderzoek 
 

 
Bordsessies hele jr 

https://docs.google.com/document/d/1RiYhXyuCMfLKBGUkr2kfxFnrWyWtAa91hboTn5S7eVM/edit
https://docs.google.com/document/d/1Q3jgUPF7KNG9c1F648S3LblSTOUhKmxBexxKpgOYKkk/edit
https://drive.google.com/file/d/1H8BgKrsHQqfzZU94Jgn-TgcO6Vs4g3Wz/view?usp=sharing
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2. We spreken onze ‘taal van het leren’ af, zodat we het goede 
schoolklimaat en taakgericht leren ondersteunen. 

3. We spreken onze aanpak gedrag: bij bordsessies concreet afspreken wat 
het gewenste gedrag is, elke volwassene spreekt elke leerling hierop aan 
indien nodig. 

 
6. Versterken schoolbrede inzet Taakspel 
1. We bepalen hoe we Taakspel consequent inzetten, met als doel een 

goed werkklimaat in de klassen, en we leggen afspraken vast 
2. professionalisering leerkrachten die de cursus nog niet gevolgd hebben  
3. We zetten Taakspel consequent en gericht in en evalueren dit 
  

Leerteam Gedrag ● Afspraken inzet taakspel, gelinkt 
aan doel 5 

● Cursus Taakspel ingepland en, 
indien mogelijk, gestart 

Periode nnb, evt. 
schooljaar 2021-2022 
 
 

7. Versterken professionele cultuur 
We willen als team goed samenwerken, binnen een betrouwbare setting en 
met goede samenwerk- en samenleefafspraken: 
1. We maken samenwerk- en samenleefafspraken en evalueren ze ieder 

kwartaal 
2. We delen met elkaar de gevolgde scholing 
3. We oefenen in het geven en ontvangen van professionele feedback 
4. We doen gericht aan teambuilding: een broodje halen, teamuitje, … 
5. We evalueren het werkverdelingsplan, de taakverdeling en de inzet van 

het werkdruk- en PO-geld aan het eind van het schooljaar 
 

 
allen 
 
 
 
 
 
 

 
● Gemaakte teamafspraken 
● Evaluatie van de diverse situaties 

van feedback en communicatie in 
notulen bouw en losse 
aantekeningen bordsessies 

● Evaluatie is een vast punt tijdens 
de gesprekkencyclus 

● Evaluaties tijdens bordsessies en 
studiedagen 

  
Start: studiedag 1 
Evaluatie: studiedag5 
 
 
 
 
 

Goede doorlopende leerlijnen & goede resultaten: 
8. Invoeren en borgen gebruik methode Schatkist 
We implementeren Schatkist als bronnenboek voor de leerlijnen in de 
groepen 1 & 2. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan bod: 
1. We maken afspraken rondom registratie 
2. We bepalen hoe we aan dezelfde doelen in een periode werken met de 

verschillende groepen en leggen de manier van werken met Schatkist 
vast 

3. We maken afspraken rond doelen die niet behaald zijn en op de 
strippenkaart komen: hoe en hoe gedifferentieerd? 

4. Eigen thema’s: hoe integreren we die in Kijk inclusief bijbehorende 
leerdoelen 

5. We maken afspraken overgang en overdracht naar groep 3 
6. (tussen)evalueren tijdens bouwvergaderingen 
 

 
Leerteam 
kleuteronderwijs 
 
 
 
 
 
 

 
● Afspraken over gebruik methodes 

in ABC of leerlijnen 
● Bespreking methodegebruik en 

themaopbouw in notulen OB 
● (verwijzing naar) aanvullende 

materialen in handleidingen, ABC 
of leerlijnen 

● aanschaf van inventaris en andere 
(leer)middelen 

● beschreven routines 

  
Start: sept 2020 
Afronding: mei 2021 
 
 
 
 
 
 

9. We leggen de leerlijnen en werkafspraken rekenen vast 
Hierbij nemen we de werkwijze met Snappet mee. We bespreken 

Leerteam rekenen 
Team via bordsessies 
 

● geborgde leerlijn & werkafspraken 
rekenen 

bordsessies sept-mrt 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1oR3Fjq7natM27REjVX3fGMyzn3shNEfyAu3GaSDRsLQ/edit#
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1. We implementeren Snappet als belangrijk(ste) rekenmethode & aanpak 
voor ons rekenonderwijs en maken afspraken over het gebruik ervan 

2. We evalueren toepassing IGDI-model, instructietafel / kleine kring, 
gebruik software / concrete materialen, aanbod strategieën, toetsing en 
stappenplan als poster voor kinderen maken (verloop van les). 

3. We leggen de afspraken vast in de leerlijnen 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

10. We leggen de leerlijnen en werkafspraken Begrijpend lezen vast 
1. We spreken af hoe we werken volgens de vernieuwde werkwijze van 

Nieuwsbegrip 
2. We evalueren toepassing IGDI-model, instructietafel / kleine kring, 

modelling, inzet software, huiswerk, aanbod strategieën, routes, de link 
met woordenschat en studerend lezen en toetsing. 

Leerteam BL 
Team via bordsessies 
 
 
 
 

● geborgde leerlijn & werkafspraken 
Begrijpend lezen 

bordsessies sept-mrt 
 
 
 
 
 

Overige onderwijsinhoudelijke doelen 
11. Kleine evaluatie cultuur en expressie 
1. In samenwerking met de muziekschool wordt de doorlopende leerlijn 

muziek binnen onze school vastgesteld 
2. We hebben de samenhang tussen cultuur & crea-workshops & het 

project vastgelegd 
3. Uitwerken en borgen van jaarlijkse culturele uitjes door de groepen 
 

 
Cultuurcoördinator 
 

 
●afspraken culturele uitjes 
●afspraken schilderen 

April 

12. Evaluatie Engels  
1. Het team evalueert op hoofdlijnen en legt vast in hoeverre de leerlijn 

voldoet qua betrokkenheid en ontwikkeling van de leerlingen. 
2. Hoe we CLIL toepassen binnen onze school is afgesproken en geborgd 

Bouwcoördinatoren ●Aanvullingen op de leerlijn 
verankeren in het ABC / de 
Leerlijnafspraken  

April - juni? 

13. Ontwikkeling ‘Gezonde school’ 
1. De school heeft een tweede deelcertificaat Gezonde school behaald en 

de bijbehorende afspraken vastgelegd 
 

Leerteam Gedrag? 
 
 

● Behaald deelcertificaat 
● Afspraken in ABC 

Mrt 2021 
(lage prioriteit) 
 

14. Borgen ontwikkeling instructievaardigheden 
We spreken als team, mede vanwege het grote aantal nieuwe teamleden, 
kaders af t.a.v.: 
IGDI/EDI-model 
1. Hantering van het IGDI-model, en daarmee het didactisch handelen, 

staat ten minste bij één groepsbezoek vanuit de directie centraal. 
Versterken Zelfregulatie leerlingen 
2. Alle teamleden ondersteunen de leerlingen volgens vastgestelde 

afspraken zichzelf aan te sturen, zelf taakgericht te werken en de juiste 
normen voor ‘goed gedaan’ te hanteren 

 
CT 
Coaches nw lkr 

 
●Uitwisseling werkwijze zichtbaar in 

lessen en kijkwijzers peer review 
●Reflecties op coaching nw lkr 
●Verslagen groepsbezoeken 

directie 
●Afspraken in ABC 
 

 
Via bordsessies en 
groepsbezoeken 
Coachingstrajecten 
Eval: studiedag 5 

https://docs.google.com/document/d/1qsBJAtv_GaCRwE8A2pXzQpogTzOoxRsLgpXjRymSOEk/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1MBQsfkW95szjxuzqYUjDC9atGwa4cf-TlnRAC4MiCQg/edit?ts=5f4d04d1
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Rol v.d. afsluiter 
3. IGDI: Feedback en evaluatie; De leraar laat via een passende werkvorm 

samenvatten wat de leerlingen hebben geleerd 
4. IGDI: aandacht voor doelen / feedback op product, proces, zelfsturing; De 

leraar richt leerlingen er op expliciet aan de doelen te refereren 
 
Onderwijs – Leerlingzorg 
15. Evalueren & vastleggen PRO 02 - Ondersteuningsstructuur 
1. We borgen de nieuw gemaakte afspraken rondom leerlingenzorg en 

passen ze aan aan de praktijk. De ib’er constateert of we de daarin 
uitgewerkte doorgaande lijn volgen (mede i.r.t. ParnasSys), bepaalt welke 
aanpassingen er nodig zijn om de zorg effectief te organiseren 

2. De samenhang met het SOP is in de ondersteuningsstructuur 
opgenomen 

3. Evaluatie werken met groepsplannen: Het goed inzetten van heldere 
leerlingadministratie met heldere groepsplannen op de kernvakken. 
Implementatie samenhang met/vanuit de methode en weekplanning 
wordt versterkt. 

4. Zorg op niveau 1 wordt individueler per * aanpak beschreven en 
geëvalueerd, conform het strategisch beleidsplan 

 
ib-er 
 

 
● De Ondersteuningsstructuur is 

verder aangescherpt en de 
afspraken op de genoemde doelen 
zijn in dit plan opgenomen 

● De dossiervorming is effectief en 
met zo min mogelijk 
administratieve last ingericht 

● De kwaliteit van de dossiers & 
groepsplannen is vastgesteld en 
geborgd 

 
mei 2021 

Onderwijs – ICT 
16.  Vaststellen ICT-beleidsplan, nieuwe media en leerlijn 
● De doorgaande ICT-leerlijn, inclusief Mediawijsheid en inzet nieuwe 

media, wordt gevolgd, waar nodig aangepast en geborgd. Hierbij houden 
we rekening met de voorgenomen ontwikkelingen bij CSG De Waard. 

● Bij het evalueren van dit plan nemen we de plaats mee van 
zelfcorrigerende software in ons onderwijs 

● Bij het evalueren van dit plan nemen we de plaats van 
informatica-onderwijs in ons onderwijs mee: Hoe software gebruiken of 
echt programmeren? 

 

 
ict’ers 
Directeur 

 
●Vastgesteld ICT-beleidsplan 
●Vastgestelde intensiteit 

softwaregebruik per groep per 
vakgebied 

 
april / mei 

Onderwijs – Kwaliteitszorg  
17. Vaststellen Visie, Missie en Profilering 
● We bepalen een heldere visie, missie en profilering n.a.v. de 

ontwikkelingen van onze school op de doelen 1 - 10 
● We spreken verder over onze identiteit 
● We bepalen hoe we ons als school verder willen ontwikkelen op didactisch 

gebied 
 

 
Directie, team 
 
 

 
●Aanpassing in schoolplan en 

andere documenten 
●Borging ontwikkelpunten in 

jaarplanning onderwerpen / 
meerjarenplanning 

 

 
Feb - apr, periode 
tussen studiedag 3&4 
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18. Evaluatie en aanpassing Schoolgids 
● De schoolgids wordt bijgewerkt en vastgesteld. 
 

 
Directie, (team), MR 

 
● Vastgestelde Schoolgids 

 
sept - nov 

19. Evaluatie en aanpassing Schoolplan 
● Het schoolplan wordt bijgewerkt en vastgesteld. 
● N.a.v. de leerkracht-tevredenheidsenquete stellen we vast hoe efficiënt de 

geplande onderwijstijd gebruikt kan worden en of uitval van geplande 
onderwijsactiviteiten beperkt blijft  

 

 
Directie, team, MR 

 
● Vastgesteld Schoolplan 

 
dec - mei 

Profilering en communicatie 
20. De site is bijgewerkt & Vensters PO en Scholen op de Kaart ook 
●De site van school is up-to-date, inclusief heldere communicatielijnen met 

ouders  
●De actuele gegevens over onze school op deze landelijke sites zijn 

aangevuld 
●Het verband tussen deze sites, onze eigen sites en de voor ouders 

relevante informatie van onze school is helder 
 

 
 
Directie 

 
 
●Al deze oudersites zijn gevuld met 

de juiste & relevante informatie 

 
 
nov 2020 
 
Lage prioriteit 

Middelen 
21. Gebouwenontwikkeling 
●De eerste investeringen in het juiste, aanvullende meubilair voor de 

algemene ruimtes zijn gedaan 
●We hebben een tijdspad voor de verbouwing van onze school, inclusief 

een idee hoe onze school er van binnen qua kleurstelling en meubilair uit 
komt te zien 

 

 
 
Inrichtingswerkgroep 
 

 
 

●meubilair algemene ruimten 
aangeschaft 

●tijdspad af 

 
 
nov - jan 
 
feb 

22. Pleinontwikkeling 
●We oriënteren ons op onze wensen t.a.v. een groen(er) en gevarieerder 

schoolplein 
●We hebben een tijdspad ontwikkeld en bedacht hoe we onze wensen 

kunnen realiseren en bereiken 
●Mogelijk is er een eerste start gemaakt aan het vernieuwen van het plein. 

de losliggende rubberen tegels hebben hierbij prioriteit 
 

 
OR, Directie 
schooltuin/pleincollega’s 
 

 
●Tijdspad pleinvernieuwing 
 

 
nov 
 
nov 
 
mei 


