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Inleiding 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit schooljaarplan is het beleidsdocument, waarin we aangeven welke keuzen we voor het schooljaar 
 2016-2017 op deze school hebben gemaakt. Het is opgesteld binnen de kaders van het strategisch 
beleidsplan van ons bestuur en maakt onderdeel uit van ons Schoolplan 2015-2019. Op basis daarvan 
zijn de specifieke doelen bepaald, rekening houdend met de huidige stand van zaken van het 
onderwijs en de omgevingsfactoren, die van invloed zijn op het functioneren van de school. Het 
schooljaarplan geeft aan bestuur, team en ouders duidelijkheid over wat we willen bereiken met het 
onderwijs op deze school en hoe we dat dagelijks vorm zullen geven. 
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Implementeren 
Onderwijs & identiteit  |  Eigenaar leerlijnen  

Eigentijds-, passend onderwijs aan de hand van leerlijnen 

Aanleiding voor dit traject 
Als team zijn we momenteel op zoek naar strategieën om nog beter om te gaan met, of liever gezegd 
uit te gaan van verschillen. De ambitie is om vanuit leerdoelen en leerlijnen het onderwijs vorm te 
geven. Beter aansluiten bij wat kinderen nodig hebben. 
De kern hiervan is: 
• Het werken met leerlijnen stelt kinderen in staat op een bij hen passende wijze zich de stof 
eigen te maken; 
• Leerkrachten denken zelf na over de meest effectieve en passende instructie en ontwikkelen 
leeractiviteiten die zo optimaal mogelijk aansluiten bij het kind; 
• De leerkracht positioneert zich sterker in zijn rol als professional. 
 
Huidige situatie 
We werken momenteel voor de meeste vakken nog met methodes. Voor rekenen werken we met 
leerlijnen. De instructies worden voor verschillende vakken veelal centraal gegeven. 
Er worden met grote regelmaat digitale hulpmiddelen ingezet. 
We hebben ervoor gekozen om de methode voor Wereldoriëntatie als eerst volgende vak te 
vervangen door een nieuwe leerlijn. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Het team is vaardig in het werken met de leerlijnen van rekenen.  
Het team kan zich boven de stof zetten, door middel van het loslaten van de methode/bronnen.  
Digitalisering/ gebruik Ipads is een belangrijk hulpmiddel bij het werken met leerlijnen. 
We hebben een keuze gemaakt voor een leerlijn voor wereldoriëntatie voor groep 3 t/m 8, waarbij 
we gaan werken vanuit leerlijnen.  
 
Doelen voor dit jaar 
Doelen voor dit jaar 
Aan het einde van het schooljaar; 
Heeft elke leerkracht inzicht in de leerlijnen van rekenen en kan deze goed inzetten in de groep voor 
ieder kind. 
Geeft iedere leerkracht op een efficiënte manier instructie a.d.h.v. het EDI model  
Zet iedere leerkracht de divices in bij het werken met leerlijnen. 
Hopen we een nieuwe leerlijn Wereldoriëntatie te implementeren, mits passend bij ons onderwijs.  
 
Meetbare resultaten 
Leerkrachten hebben de jaarplanning voor hun groep vastgelegd aan de hand van de SLO leerlijnen 
voor rekenen. 
Ieder kind werkt zichtbaar/ meetbaar op het juiste niveau. 
 
Haalbaarheidsfactoren 
Het komende schooljaar zijn er een aantal nieuwe leerkrachten op school. Hierin schuilt een risico 
voor wat betreft het halen van het doel.  
Voor de reeds zittende leerkrachten is het een realistisch doel. 
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Tijdsplanning 

sep - okt Rekenen; Vaststellen selectie criteria a.d.h.v. de evaluatie. 
Onderzoeken wat er op de markt is aan materialen die 
gebaseerd zijn op leerlijnen. 

Rekencoordinator 

november Vaststellen aanpak leerlijn Wereldoriëntatie  Bovenbouwcoordinator 

nov - dec Rekenen; Materialen onderzoeken en vergelijken. Uitgevers/ 
ontwikkelaars uitnodigen voor presentaties 

Rekencoordinator 

jan - mar Rekenen; Uitproberen materialen/ testen Rekencoordinator 

maart Onderzoek leerlijn Wereldoriëntatie  Bovenbouwcoordinator 

apr - mei Rekenen; Keuze maken en besluitvorming Rekencoordinator 

juni Eventueel passende leerlijn W.O. uitzoeken/bestellen  Bovenbouwcoordinator 

Implementeren 
Onderwijs & identiteit  |  Eigenaarschap leerlingen 

Klasseplan 

Aanleiding voor dit traject 
Leerlingen meer verantwoordelijkheid geven over hun eigen planning, zodat ze inzicht krijgen en 
vaardigheden ontwikkelen om goed te kunnen plannen.  
 
Digitalisering en verbetering van administratieve handelingen van leerkrachten. 
Werken met Klasseplan levert tijdswinst op voor de leerkracht bij het maken van de wekelijkse 
planningen en weektaken. Daarnaast levert het een goed overzicht op van de planning door het jaar 
heen. 
 
Huidige situatie 
Leerkrachten maken iedere week een papieren planning en printen dit uit voor iedere leerling. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Planning en doelen voor het hele jaar zijn duidelijk. 
Op het "dashboard" kan de leerkracht direct zien wie zijn/ haar taken heeft afgerond en hoe de 
leerlingen hebben gereflecteerd op hun eigen doelen.  
Ieder kind kan zijn eigen leren bijhouden.  
Leerlingen worden eigenaar van hun eigen leerproces.  
 
Doelen voor dit jaar 
Iedere leerkracht in de bovenbouw weet hoe Klasseplan werkt en kan dit instrument inzetten in de 
groep. 
 
Meetbare resultaten 
Vanaf januari 2017 werken de groepen 5 t/m 8 actief met Klasseplan en is dit geïntegreerd in het 
lespakket. 
 
Haalbaarheidsfactoren 
Liesbeth heeft zich inmiddels verdiept in Klasseplan. Zij kan meer informatie en ondersteuning geven 
omtrent het programma.  
Gerard als ICT coördinator en Liesbeth als bouwcoördinator zullen zorgen dat dit onderwerp 
regelmatig terugkeert tijdens bovenbouw vergaderingen. 
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Tijdsplanning 

november Uitleg aan collega's bovenbouw vergadering Bovenbouwcoordinator 

december Inrichten Klasseplan Bovenbouwcoordinator 

maart Tussen-evaluatie inzet Klasseplan Bovenbouwcoordinator 

juni Evaluatie / Bespreken start nieuwe schooljaar Bovenbouwcoordinator 

Verbeteren 
Onderwijs & identiteit  |  Eigenaarschap leerlingen 

LAC 

Aanleiding voor dit traject 
Twee jaar geleden zijn we gestart met de LAC ( Leerling Advies Commissie). De meeste leerkrachten 
weten nog wel wat de LAC is, de nieuwe leerkrachten zullen worden geinformeerd en de "oude" 
leerkrachten moeten activeren om weer met de LAC bezig te gaan. 
 
Huidige situatie 
De meeste klassen houden nog wel een groepsgesprek (raad) iedere week, maar we hebben verder 
geen actieve en zichtbare LAC binnen de school. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Iedere groep heeft een raad en houdt wekelijks een groepsgesprek met de kinderen. De kinderen zijn 
bewust van wat er allemaal speelt binnen hun klas. Daarnaast is er uit elke klas een leerling gekozen 
die deelneemt aan de LAC. De LAC vergadert ongeveer 1 keer per maand over de schoolse zaken. 
Daarnaast is de LAC betrokken tijdens schoolfeesten, schoolactiviteiten en de nieuwe school. 
 
Doelen voor dit jaar 

 Leerkrachten informeren over de LAC. 

 Alle leerkrachten in de groepen 4 t/m8 hebben wekelijks een groepsgesprek. 

 Uit iedere groep is een kind gekozen die in de LAC deelneemt. 

 Iedere maand is er een vergadering van de LAC. 

 De LAC is zichtbaar aanwezig binnen de school.  
 
Meetbare resultaten 

 De LAC wordt betrokken tijdens feesten en vieringen. 

 De LAC is zichtbaar aanwezig binnen de school. 

 Iedere leerkracht houdt iedere week een groepsgesprek 
 
Haalbaarheidsfactoren 

 Betrokken leerkrachten 

 Betrokken leerlingen 

 Het op de agenda zetten 
 
Tijdsplanning 

september Collega's informeren tijdens een vergadering  Leerling Advies 
Commissie 

oktober Leerlingen aanstellen en na de herfstvakantie starten met de 
eerste bijeenkomst 

Leerling Advies 
Commissie 
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okt - jun wekelijkse groepsgesprekken in de klassen en 1x per maand 
een LAC bijeenkomst 

Leerling Advies 
Commissie 

Ontwikkelen 
Onderwijs & identiteit  |  Techniek onderwijs 

Techniek, Talent en Energie  

Aanleiding voor dit traject 
In 2019 moeten we voldoen aan de wetgeving rondom techniekonderwijs. Wij willen daarop 
anticiperen en vooruitlopen. 
 
Huidige situatie 
Op dit moment is er geen techniekmethode, maar zijn de leerkrachten in de klassen wel met 
techniek aan de slag. Er is nog geen doorgaande lijn.  
Wij vinden op school talentontwikkeling een belangrijk onderdeel van het dagelijks leven van een 
kind, door techniek in te voeren binnen de school krijgen andere talenten de mogelijkheden om zich 
te ontplooien. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Een doorgaande lijn zichtbaar in de school voor techniek, wetenschap en talentontwikkeling. 
Kinderen worden ondersteund en gestimuleerd in hun natuurlijke nieuwsgierigheid. Maximale 
ontplooiing van de talenten. 
 
Doelen voor dit jaar 
De leerkrachten worden geschoold op het terrein van wetenschap en techniek. 
Leerkrachten weten om te gaan met de leskar Techniek, Talent en Energie  
Het team heeft de tools aangereikt gekregen om wetenschap en techniek vorm en inhoud te geven 
in de school. 
 
Meetbare resultaten 
Techniekonderwijs heeft een plaats in de school. 
 
Haalbaarheidsfactoren 
Het doel is realistisch. 
Zoveel mogelijk techniek, wetenschap en talentontwikkeling integreren in dagelijkse praktijk van het 
onderwijs. 
 
Tijdsplanning 

september 13/09 Techniek Betapunt Noord groep 1/2 ronde 1 Techniek coordinator 

september 14/09 Techniek Betapunt Noord groep 3/4 ronde 1 Techniek coordinator 

september 21/09 Techniek Betapunt Noord groep 7/8 ronde 1 Techniek coordinator 

september 20/09 Techniek Betapunt Noord groep 5/6 ronde 1 Techniek coordinator 

november 15/11 Techniek Betapunt Noord groep 1/2 ronde 2 Techniek coordinator 

november 16/11 Techniek Betapunt Noord groep 3/4 ronde 2 Techniek coordinator 

november 22/11 Techniek Betapunt Noord groep 5/6 ronde 2 Techniek coordinator 

november 23/11 Techniek Betapunt Noord groep 7/8 ronde 2 Techniek coordinator 

jan - apr Technieklessen groep 1 - 4 Techniek coordinator 

jan - apr Technieklessen groep 5 - 8 Techniek coordinator 

juli Afsluiten project evaluatie Directie 
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Verbeteren 
Onderwijs & identiteit  |  pedagogisch handelen 

Kiva 

Aanleiding voor dit traject 
Op de St.Antoniusschool wordt nu twee jaar gewerkt met het Kiva-programma. Dit gebeurt in de 
bovenbouw. Dit willen we kwalitatief verbeteren en uitbreiden naar de rest van de school, zodat er 
een doorgaande lijn onstaat. En de Kiva-gedachte zichtbaar wordt in de hele school. 
 
Huidige situatie 
De Kiva-lessen worden aangeboden in groep 5 t/m 8. De onderbouw leerkrachten hebben een 
trainingsbijeenkomst gehad.  
We maken gebruik van de Kiva-hesjes, thema-aanbod en afname oktober en mei-meting. 
De Kiva-coordinator volgt de twee Kiva-bijeenkomsten in een schooljaar. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Het KiVa-programma wordt in de hele school aangeboden: zowel onderbouw als bovenbouw 
Het aanbod wordt kwalitatief verhoogd: aandacht voor alle thema's en evaluatie van de enquete-
uitslagen 
 
We krijgen het predikaat: KiVa-school! 
 
Doelen voor dit jaar 
Het KiVa-programma wordt in de hele school aangeboden: zowel onderbouw als bovenbouw 
Het aanbod is kwalitatief verhoogd: aandacht voor alle thema's en evaluatie van de enquete-
uitslagen 
 
We krijgen het predikaat: KiVa-school! 
 
Meetbare resultaten 
Door aanbod van de verschillende thema's, groepsgesprekken, evaluatie van de okotber-meting zou 
er in de mei-meting een vooruitgang te zien moeten zijn in de sociale omgang. 
Na evaluatie van verschillende jaargangen kunnen we kijken of een groep vooruitgang boekt. 
 
Haalbaarheidsfactoren 
Er wordt al twee jaar met het KiVa-programma gewerkt, de trainingen zijn uitgebreid naar de 
onderbouw. 
 
Tijdsplanning 

augustus Introductie Kiva/inzet eerste 3 thema's KIva coordinator  

oktober Oktober-meting KIva coordinator  

januari Evaluatie uitslag enquete en voortgang thema's Bovenbouwcoordinator 

mei Mei-meting /voortgang thema's KIva coordinator  

juli Evaluatie uitslag enquete Bovenbouwcoordinator 
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Ontwikkelen 
Onderwijs & identiteit  |  didactisch handelen 

Het spel bij kleuters 

Aanleiding voor dit traject 
De afgelopen jaren hebben wij in de kleuterbouw te maken gehad met veel wisselingen van 
leerkrachten en leerkrachten zonder kleuterervaring. Door het hoge verloop in het onderbouwteam 
hebben we ervaren dat het lastig is geweest om te focussen op het jonge kind.  
 
Huidige situatie 
Wij werken dit jaar wederom met een bijna nieuw kleuterteam. Wij hebben 4 kleuterklassen 
waarvan 2 klassen gesitueerd zijn in kleuterklassen en 1 werkt in de BSO en 1 werkt met een 
wisselsysteem met de PSZ. De 4 kleutergroepen zijn heterogene groepen. Wij werken 
ontwikkelingsgericht adhv thema's. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Doel: Een sterke kleuterbouw met een team die goed ingespeeld is op elkaar en elkaar kan 
inspireren.  
Een nieuw kleuterteam zorgt ervoor dat we eerst gaan bouwen aan samenwerken en elkaar 
inspireren en goed ingespeeld raken op elkaar. Door samen dingen te doen kunnen we verder 
'bouwen' en ontwikkelen. 
 
Doel: iedere onderbouw leerkracht weet hoe een kleuter zich ontwikkelt. 
Om het spel bij kleuters te kunnen ontwikkelen is de basis belangrijk. Het is belangrijk goed te weten 
hoe de ontwikkeling van een kleuter verloopt en wat het nodig heeft om tot ontwikkeling te komen. 
 
Doel: We hebben een beredeneerd leerstofaanbod die aansluit bij OGO onderwijs.  
Door te weten hoe de kleuter zich ontwikkelt kun je ook je aanbod goed plannen. Het is belangrijk 
hierbij eerst doelen te stellen per thema en daar activiteiten aan te koppelen. Goed evalueren en 
duidelijk registreren. 
 
Doel: Het kleuterteam weet wat een rijke leeromgeving is. 
Naast een goede kijk op het jonge kind is het van belang een goede rijke leeromgeving te kunnen 
creëren. Want dan kan het jonge kind tot ontwikkeling komen. Wat is een rijke leeromgeving en hoe 
richt je die in?  
 
Doel: Het kleuterteam weet welke rol je tijdens het spel als leerkracht kunt aannemen. 
Naast een goede kijk op het jonge kind en een rijke leeromgeving en een duidelijk beredeneerd 
leerstofaanbod is het van belang om te weten welke rol je als leerkracht aan kunt nemen. 
 
Doelen voor dit jaar 
Een sterke kleuterbouw met een team die goed ingespeeld is op elkaar en elkaar kan inspireren. 
Iedere onderbouw leerkracht weet hoe een kleuter zich ontwikkelt. 
We hebben een beredeneerd leerstofaanbod die aansluit bij OGO onderwijs. 
Het kleuterteam weet wat een rijke leeromgeving is. 
Het kleuterteam weet welke rol je tijdens het spel als leerkracht kunt aannemen. 
 
Meetbare resultaten 
Het kleuterteam werkt met een beredeneerd leerstofaanbod vanuit de leerlijn PRAVOO en kunnen 
de leerlijnen wegzetten in thema's. 
Iedere leerkracht zit in een ander instapniveau van ontwikkeling. 
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Andere bovenstaande doelen moeten terug te zien zijn in de klas en in het lesaanbod. D.m.v. 
observaties kunnen leerkrachten inspelen op de doelen. 
 
Haalbaarheidsfactoren 
De gestelde doelen zijn zeker niet allemaal haalbaar voor dit jaar. De basis moet goed zijn zodat je 
het verder kunt uitbouwen! 
 
Tijdsplanning 

aug - jul Kennis van de ontwikkeling van het jonge kind Onderbouwcoordinator  

aug - jul OBC en IB opzetten beredeneerd leerstofaanbod Onderbouwcoordinator  

aug - jul Thema's opzetten en de rijke leeromgeving Onderbouwcoordinator  

Ontwikkelen 
Onderwijs & identiteit  |  taalonderwijs 

Zo ontdek ik het lezen 

Aanleiding voor dit traject 
We willen beter aansluiten met het leesonderwijs bij de ontwikkeling van kinderen, leren lezen als je 
eraan toe bent. 
 
Huidige situatie 
We starten in groep 3 met het aanvankelijk leesonderwijs, alle kinderen leren tegelijkertijd lezen met 
de methode: Veilig Leren Lezen. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
We willen beter aansluiten bij de ontwikkeling van kinderen wat betreft het leesonderwijs. We willen 
leren hoe we kunnen bepalen of een kind toe is aan leesonderwijs d.m.v. de stappen die horen bij 
deze methodiek. 
 
Doelen voor dit jaar 
De leerkrachten van groep 1/2 en 3 gaan zich oriënteren op deze theorie. Onderdeel hiervan is het 
volgen van de cursus "Zo ontdek ik het lezen".  
De leerkrachten van groep 1/2 en 3 bespreken met elkaar of dit past bij het onderwijs op onze school 
en hoe en of we hiermee verder willen. 
 
Meetbare resultaten 
De leerkrachten van groep 1/2 en 3 kunnen zich, samen met directie en IB, een beeld vormen wat 
deze theorie inhoudt en besluiten of dit passend is voor onze school. 
 
Tijdsplanning 

okt - apr Cursus Zo ontdek ik het lezen Taal coordintor 

Verbeteren 
Onderwijs & identiteit  |  rekenonderwijs 

Automatiseren rekenen 

Aanleiding voor dit traject 
Tijdens de opleiding tot rekencoördinator hebben de betreffende leerkrachten ingezet op het 
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automatiseren van de sommen tot 20 en 100. In het schooljaar van 2015/2016 hebben de 
rekencoördinatoren hier actief op ingezet met alle collega's en ook betere resultaten behaald. 
 
Huidige situatie 
Er zijn binnen ons team een aantal nieuwe leerkrachten gekomen en een aantal leerkrachten terug 
gekomen van hun zwangerschapsverlof. Het doel is nu om de nieuwe - en terugkomende 
leerkrachten te informeren over automatiseren en het weer op de kaart te zetten. We willen graag 
dat het automatiseren weer op de weekplanning komt te staan. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
De leerkrachten besteden minimaal 3 keer in de week zo'n 10 minuten tijd aan het automatiseren. 
Dit kan zijn met behulp van de methode "sprongen vooruit", het inzetten van de rekentuin, het 
inzetten van rekensprint bij zwakke rekenaars. 
 
Doelen voor dit jaar 
In groep 3 t/m 4 kunnen de kinderen minimaal 70 sommen maken in 3,5 minuut. 
Zij hebben de sommen t/m 100 geautomatiseerd.  
In groep 5 t/m 8 kunnen de kinderen minimaal 70 sommen maken in 3,5 minuut. Zij hebben de 
sommen t/m 100 geautomatiseerd en kunnen dit toepassen in het verdere rekenen door gebruik te 
maken van analogie rekenen.  
De rekencoördinatoren zijn in alle klassen op klassenbezoek geweest tijdens een rekenles.  
Alle leerkrachten van groep 3 t/m 8 hebben automatiseren 3x in de week op de weekplanning staan. 
 
Meetbare resultaten 
Onderwijsaanbod binnen de groepen, de wekelijkse toetsen over het weekdoel, de temptoetsen die 
worden afgenomen, het observeren van het rekenwerk van de kinderen in de klas, het werken met 
rekensprint.  
 
Haalbaarheidsfactoren 
Collega's informeren d.m.v. een presentatie tijdens de teamvergadering. 
Met Sprongen vooruit op de agenda zetten 
De kalenders van met sprongen vooruit gebruiken voor een regelmatige inzet. 
De rekencoördinatoren houden klassenbezoeken om te zien hoe het wordt ingezet en om de 
doorgaande lijn te behouden. 
Collega's bewust maken van het nut van automatiseren. 
 
Tijdsplanning 

sep - okt Collega's informeren d.m.v. een presentatie tijdens de 
teamvergadering. 

Rekencoordinator 

nov - dec Collega's bewust maken van het nut van automatiseren. Rekencoordinator 

nov - jan Met Sprongen vooruit op de agenda zetten,  daarbij de 
kalender gebruiken voor een regelmatige inzet in de klas. 

Rekencoordinator 

feb - jun De rekencoördinatoren houden klassenbezoeken om te zien 
hoe het wordt ingezet en om de doorgaande lijn te behouden. 

Rekencoordinator 
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Verbeteren 
Onderwijs & identiteit  |  rekenonderwijs 

Borgen Rekenonderwijs 

Aanleiding voor dit traject 
Momenteel maken we gebruik van de rekenmethode Math, maar daar zijn we niet tevreden over dus 
willen we graag een nieuwe rekenmethode aanschaffen. 
 
Huidige situatie 
Wij bieden met ons rekenonderwijs een aanbod gebaseerd op de kerndoelen en op de 
referentieniveaus. Leerkrachten vinden dat het aanbod van de rekenmethode Math te summier en 
inhoudelijk niet altijd juist en aantrekkelijk is. Math ondersteunt onvoldoende in het maken van 
keuzes gezien het aanbod. Leerkrachten vullen aan met o.a. rekentuin, rekensprint, met sprongen 
vooruit, werkbladen uit pluspunt en maatwerk. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Het implementeren van een reken methode, het liefst gebaseerd op leerlijnen die past bij de visie 
van onze school. 
 
Doelen voor dit jaar 
Oriënteren wat voor methodes er nu allemaal op de markt zijn en daar een selectie uit maken van 
ongeveer 5 methodes. 
Uitgezochte methodes presenteren binnen het team door vertegenwoordigers uit te nodigen. 
Na aanleiding van de presentaties methodes selecteren om uit te proberen. 
Gedurende een proefperiode van een aantal weken proberen we allemaal de methode ui en delen 
we onze ervaringen binnen het team. 
Samen een methode selecteren waarmee wij willen werken en die past bij ons onderwijs.  
 
Haalbaarheidsfactoren 
Voldoende methodes op de markt die bij onze visie passen. En die na het uitproberen ook nog bij 
onze populatie passen. 
 
Tijdsplanning 

augustus Materialen onderzoeken/ uitgevers uitnodigen voor 
presentaties  

Rekencoordinator 

sep - okt vaststellen selectie criteria a.d.h.v de evaluatie  Directie 

sep - okt Onderzoeken wat er op de markt is aan materialen die 
gebaseerd zijn op leerlijnen 

Rekencoordinator 

jan - mar uitproberen materialen Directie 

april keuze maken en besluitvorming  Directie 

Verbeteren 
Onderwijs & identiteit  |  kunstzinnige vorming 

Cultuuronderwijs in de school 

Aanleiding voor dit traject 
We hebben als school een aanvraag gedaan bij het CMK voor een aanvullende subsidie om ons 
cultuuronderwijs beter te borgen. We willen een aantal onderdelen beter vastleggen. Wanneer we 
wat aanbieden in welke groep. 
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Huidige situatie 
aanbod van Cultuurmenu; de basisscholen van Hoogezand-Sappemeer en cultuur instelling Kielzog, 
de bibliotheek en CLick hebben zich verenigd in het cultuurmenu om zo geclusterd theater 
voorstellingen in te kopen, een schoolprogramma op de verschillende disiplines aan te bieden(dans, 
muziek, beeldend) en via de bieb gebruik te maken van het sociale media aanbod. 
Ook hebben we een aantal aanvragen gedaan om het culturele erfgoed aanbod te versterken met 
een programma aanbod voor alle scholen van Hoogezand-Sappemeer. 
Daarnaast hebben wij als school ingezet op ateliers om het aanbod te borgen. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Is er een leerlijn voor handvaardigheid, tekenen/schilderen/ textile / hout / klei / sociale media en 
muziek. De leerlijnen worden aangeboden op de vrijdagmiddag in circuitvorm voor de ovenbouw. De 
kinderen kunnen een keuze maken, maar er zijn ook momenten waarop ze verplicht kennis moeten 
maken met een onderdeel. De middenbouw werkt eveneens in circuit vorm aan creatieve vakken. Bij 
de kleuters is gedurende de dag sprake van verschillende vormen van creativiteit.  
 
Doelen voor dit jaar 
Het borgen van de leerlijnen voor handvaardigheid, tekenen/schilderen/ textiel / hout / klei / sociale 
media en muziek.  
Het aanbod vanuit het kielzog beter implementeren.  
uitvoeren van de erfgoed projecten. 
 
Meetbare resultaten 
evaluatie in het team 
 
Tijdsplanning 

oktober inventariseren waar we hulp nodig hebben voor het 
professionaliseren van eigen leerkrachten en het evalueren 
van het schoolaanbod van cultuurmenu 

Interne Cultuur 
Coordinat 

oktober inventariseren waar we met ons team naar toe willen. doelen 
stellen voor de komende planperiode van 2 jaar. 

Interne Cultuur 
Coordinat 

januari adhv de uitkomsten van de tussentijdse evalutie van EVI een 
planning maken voor de komende periode 

Interne Cultuur 
Coordinat 

mei evaluatie van het ICC jaar Interne Cultuur 
Coordinat 

Implementeren 
P & O  |  Gebruik digitale hulpmiddelen  

implementeren IPad gebruik in de school 

Aanleiding voor dit traject 
De maatschappij maakt massaal gebruik van moderne technieken om contact te maken en 
informatie te verwerven. Deze digitalisering is ook steeds meer te vinden in het onderwijs. 
Een van de middelen die hiervoor veel gebruikt wordt is de iPad. Wij willen gaan werken met een 
gepersonaliseerd leerstofaanbod en hierbij de iPad gebruiken als hulpmiddel. 
De stichting Primenius biedt alle ouders een regeling aan om voor hun kind een Ipad aan te schaffen. 
 
Huidige situatie 
Op dit moment beschikt de school over een kast met iPads. Hier wordt momenteel mee gewerkt in 
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alle groepen volgens een vastgesteld rooster. De leerlingen en leerkrachten raken op deze manier 
vertrouwd met het werken met de iPad. Het team ziet voordelen in het werken met een eigen iPad in 
de klas. Wij willen de ipads voor meerdere lessen inzetten en dit is nu niet altijd mogelijk. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Dit jaar willen we starten met de uitrol van de iPads. Uiteindelijk willen we dat alle leerlingen van 
groep 3 t/m 8 beschikken over een eigen iPad.  
We werken steeds meer met leerlijnen. Op deze manier kunnen we gepersonaliseerd onderwijs 
geven.  
De iPad wordt ingezet als hulpmiddel om lesstof in te oefenen, informatie te verwerven e.d. 
 
Doelen voor dit jaar 

 Er is een duidelijke visie op het gebruik van ICT / tablets.  

 Leerlingen leren zelfstandig te werken met de iPad.  

 Leerkrachten kunnen geschikte leermiddelen / apps vinden en eigen (digitaal) 
lesmateriaal maken 

 Leerkrachten kunnen het programma Zuludesk gebruiken om de iPads in de klas te 
beheren 

 Leerkrachten leren de kinderen een goede iPad / tablethouding aan, ter voorkoming 
van klachten zoals de zogenaamde tabletnek 

 Ict- coördinator zoekt naar geschikte lesmaterialen, waarbij de iPad als hulpmiddel 
ingezet kan worden en deelt dit met het team 

 
Meetbare resultaten 

 Ict- coördinator checkt regelmatig of de iPad in alle groepen wordt gebruikt. Aan de 
hand van een stappenplan (nog te ontwikkelen door de stichting) meten we of alle 
leerlingen en leerkrachten iPad vaardig zijn. 

 

 
Haalbaarheidsfactoren 
Op dit moment kunnen we nog niet inschatten hoeveel ouders bereid zijn een device voor hun kind 
aan te schaffen. 
Op school zijn eveneens nog verschillende devices (naast de iPad is er in iedere groep een aantal 
computers aanwezig). Ieder kind krijgt gelijke kansen. 
 
Tijdsplanning 

sep - okt aanleren van een goede tablethouding (meekijken door fysio- 
of ergotherapeut) 

ICT coordinator 

sep - okt visie op het gebruik van ICT ICT coordinator 

jan - feb uitleg en werken met het programma zuludesk ICT coordinator 

Verbeteren 
P & O  |  personeel 

bespreken en verbeterplan opstellen n.a.v. quickscan RI&E 

Aanleiding voor dit traject 
De teamleden hebben in mei 2016 een Quickscan ingevuld en hier komen bepaalde knelpunten uit 
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die we met elkaar moeten bespreken en waar we eventueel afspraken voor moeten maken.  
Zie plan van aanpak RI&E. 
 
Huidige situatie 
De knelpunten worden besproken in de teamvergadering van 4 oktober 2016. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Alle knelpunten zijn besproken en eventueel zijn er afspraken gemaakt voor het komende schooljaar.  
 
Doelen voor dit jaar 
Zie plan van aanpak RI&E. 
 
Meetbare resultaten 
De knelpunten worden gedurende het schooljaar minder/lossen op. Dit wordt geëvalueerd in een 
teamvergadering in mei 2017. 
 
Haalbaarheidsfactoren 
Zie plan van aanpak RI&E. 
 
Tijdsplanning 

oktober Bespreken van de knelpunten met het team in een vergadering  Directie 

nov - apr toezien op de afspraken die gemaakt zijn omtrent de 
knelpunten 

Directie 

mei Evalueren knelpunten met het team in een vergadering  Directie 

Verbeteren 
Personeel  |  Kennis en vaardigheden ontwikkelen 

Coachende rol leerkracht 

Aanleiding voor dit traject 
Met de invoering van gepersonaliseerd onderwijs verandert de rol van de leerkracht. De inzichten uit 
het gepersonaliseerde leersysteem zorgen ervoor dat het onderwijs effectiever en efficiënter kan 
worden ingedeeld. Leerkrachten kunnen meer tijd besteden aan individuele leerlingen en beiden 
hebben meer inzicht in het leerproces. 
 
Huidige situatie 
De leerkracht heeft nu een meer sturende rol. 
Er worden door de leerkrachten leergesprekken gehouden met de leerlingen, deze leergesprekken 
worden gefaciliteerd in tijd en vinden twee keer per jaar plaats buiten de groep.  
Directie en MIB zien naar aanleiding van de klassenbezoeken ruimte voor het geven van effectievere 
instructies waardoor er meer tijd overblijft om leergesprekken te houden met de leerlingen binnen 
de groep. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
De leerkracht heeft een andere, minder sturende rol: de leerkracht vervult een ondersteunende rol 
door middel van effectieve feedback en het faciliteren van rijke leersituaties. 
Het houden van leergesprekken moet echter een vast onderdeel in het dagprogramma van de 
leerkracht worden.  
De leerkracht richt zijn tijd zo in dat er veel ruimte is voor gesprekken met kinderen. 
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Doelen voor dit jaar 
De leerkracht geeft effectieve instructies zodat er veel tijd 'over' overblijft voor gesprekken. 
De leerkracht beschikt over de vaardigheden: luisteren, vragen stellen en analyseren. 
De leerkracht zorgt ervoor dat de kinderen actief worden en blijven en eigenaar zijn van hun 
leerproces. 
De leerkracht geeft kinderen ruimte om keuzes te maken. 
 
Meetbare resultaten 
De leerkrachten zijn veel in gesprek met kinderen. 
Het luisteren gaat verder dan auditief waarnemen, de leerkracht heeft het vermogen de dingen die 
een kind vertelt niet direct te labelen of ervan uit te gaan dat hij direct snapt wat het kind bedoelt. 
De leerkracht vraagt door naar uitleg of voorbeelden om goed luisteren mogelijk te maken. De 
leerkracht stelt zich hierbij nieuwsgierig op om suggestieve vagen te vermijden. 
De leerkracht zet het analyseren in voor het vinden van een ingang om het kind te activeren zonder 
dat het om goede of foute antwoorden gaat. 
De leerkracht trekt alleen conclusies wanneer deze bij het kind gecheckt zijn of deze klopt. 
De leerkracht geeft kinderen informatie waarmee het kind zelf weer verder kan denken en handelen.  
 
Haalbaarheidsfactoren 
De leerkrachten staan open voor de veranderende rol.  
De leerkrachten staan open voor gedragsverandering. 
De leerkrachten staan open voor leergesprekken met kinderen en plannen hier tijd voor in.  
De leerkrachten hebben kennis over vaardigheden luisteren, vragen stellen en analyseren. 
 
Tijdsplanning 

augustus Voorbereiden traject Intern begeleider 

september 27 sept. teamscholing samen met orthopedagoog over 
effectieve instructie a.d.v. beelden van de lkr en een kijkwijzer 

Intern begeleider 

december 13 dec. teamscholing samen met orthopopedagoog over het 
houden, inplannen, registreren, et cetera van leergesprekken/ 
coachend begeleiden.  

Intern begeleider 

jan - mar Groepsbezoeken door IB; beeldopname en nabespreken IB en 
LKR; beeld bekijken 

Intern begeleider 

Verbeteren 
Personeel  |  Kennis en vaardigheden ontwikkelen 

Het werken met en in coo7 

Aanleiding voor dit traject 
De leerkrachten zijn bekend met de mogelijkheden in coo7, echter is er nog meerwaarde te behalen 
in de mogelijkheden van het programma. 
 
Huidige situatie 
Iedereen houdt zijn/haar eigen ontwikkeling bij via C007, maar met de mogelijkheden van het 
instellen van "de klok" is men nog niet goed genoeg bekend. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
De leerkracht houdt zelf bij wanneer hij of zij actie wil/moet ondernemen.  
Eigenaarschap op ontwikkeling in je vak. 
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Doelen voor dit jaar 
Alle leerkrachten hebben een goed bijgewerkt coo7. 
Alle leerkrachten zijn eigenaar van hun eigen ontwikkelproces.  
 
Meetbare resultaten 
Maandelijkse update van coo7 van alle wijzigingen goed bekijken en daar waar nodig mensen aan te 
spreken op achterstanden en of hulp bij onvolledig ingevulde items. 
 
Haalbaarheidsfactoren 
Men is al bekend met de mogelijkheden in coo7 alleen onderdeel van de klok is nieuw vraagt 
aandacht. 
 
Tijdsplanning 

september uitleg over gebruik van de klok.  Directie 

januari evaluatie gebruik maken van de klok Directie 

Verbeteren 
Personeel  |  Kwaliteitszorg 

werken aan eigenaarschap 

Aanleiding voor dit traject 
Het is belangrijk dat de school de onderwijskwaliteit goed bewaakt en probeert te verbeteren. 
In het kader van eigenaarschap willen we nog meer samen verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit 
van het onderwijs op onze school. 
Nu "de Schoolmonitor" beschikbaar is, hebben we een mooi instrument in handen om als team 
samen de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken en te verbeteren. 
 
Huidige situatie 
Het MT en dan met name de directeur en MIBer zijn voornamelijk bezig met de kwaliteitszorg in de 
school. 
Verschillende coördinatoren pakken onderdelen op. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Alle teamleden dragen zorg voor de uitvoering, evaluatie en bijstelling van de borgingsdocumenten 
in relatie met het onderwijsleerproces. 
Hiermee willen we schoolontwikkeling, borging, verbetering en verantwoording tot ons gezamenlijk 
doel maken. 
 
Doelen voor dit jaar 
* ieder teamlid kent zijn/haar verantwoordelijkheid betreffende de borgingsdocumenten.  
* ieder teamlid draagt zorg voor de planning van zijn/haar onderdeel op de teamagenda 
* ieder verantwoordelijk teamlid/coördinator bespreekt de inhoud , proces en uitvoering van het 
onderdeel waar men verantwoordelijk voor is met het team. 
 
Meetbare resultaten 
* jaarplanning 
* MT overleg met directie 
* directie monitoort de voortgang 
* teamoverleg 



St. Antoniusschool Schooljaarplan 2016 - 2017 19 

* klassenbezoeken directie en MIB-er 
* intervisie en collegiale consultatie 
 
Haalbaarheidsfactoren 
Het team kent al verschillende coördinatoren die een specifieke taak hebben. 
Nu alles in één gezamenlijk systeem overzichtelijk is weggezet verwacht de directie dat dit de 
gezamenlijke verantwoordelijkheid bevorderd. 
 
Tijdsplanning 

augustus Uitleg Schoolmonitor  Directie 

september ieder teamlid kent zijn/haar verantwoordelijkheid betreffende 
de borginsdocumenten 

Directie 

september ieder teamlid draagt zorg voor de planning van zijn/haar 
onderdeel op de teamagenda 

Directie 

januari Tussenevaluatie  Directie 

mei ieder teamlid bespreekt de inhoud , proces en uitvoering van 
het onderdeel met het team 

Directie 

 


