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 Jaarplan  

Domein Doelen vanuit 

strategische 

koers 

Doel (SMART 

formuleren) en actie 

Gewenst resultaat 

(duidelijk 

vermelden hoe het 

kan worden 

gemeten) 

Planning Benodigde 

middelen 

(personeel, 

financiën) 

Verantwoordelijk 

Identiteit  Oog voor 
elkaar 

 Samen 
ontwikkelen 

 Samen leren 

 Samen 
gericht op de 
toekomst 

 Samen 
verbinden  

De groepsleerkracht heeft 2 ½ 

uur per week extra tijd voor 

ontwikkeling en voorbereiding 

van taal en begrijpend lezen 

lessen die aansluiten bij de 

leerlijnen en het thema van 

Faqta. Er wordt geen methode 

taal/begrijpend lezen gebruikt, 

dat vraagt veel 

voorbereidingstijd. 

 

Junis kinderopvang zit niet 

meer in het gebouw. Toch 

zetten we in op een 

doorgaande lijn. En willen we 

het doel bereiken in 2024 

In elke groep heeft de 

leerkracht minimaal 2,5 

ambulante tijd voor 

kindgesprekken, 

themaplanningen en 

bezoeken andere 

groepen. 

Aan het einde van het 

schooljaar ligt er een 

draaiboek met thema’s en 

lessen voor 

lezen/taal/Faqta.De 

voortgang wordt 

gemonitord door IB/DIR, 

door groepsbezoeken en 

en meekijken in Google 

Drive. 

Dit is besproken in het 

werkverdelingsplan. 

Rooster voor 

vervanging is 

gemaakt. 

Extra formatie, dit wordt 

gefinancierd vanuit de 

NPO gelden. 

En de ambulante tijd 

tijdens de lessen van de 

vakleerkrachten. 

Team. 

Evaluatie en borging  
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Domein Doelen vanuit 
strategische 
koers 

Doel (SMART 

formuleren) en actie 

Gewenst resultaat 

(duidelijk 

vermelden hoe het 

kan worden 

gemeten) 

Planning Benodigde 

middelen 

(personeel, 

financiën) 

Verantwoordelijk 

Onderwijs 

 

 Samen 
ontwikkelen 

 Samen leren 

 Een D4W 
school heeft 
de basis op 
orde 

 Een D4W 
school biedt 
onderwijs op 
een hoog 
niveau  

 Een D4W 
school heeft 
een sterk 
pedagogisch 
klimaat 

Het verbeteren van de 

resultaten op het gebied van 

Begrijpend lezen, technisch 

lezen. 

De leerlingen lezen met meer 

plezier en laten een lerende 

houding zien.  

De Avi, DMT en resultaten 

begrijpend lezen stijgen in 

januari 2021 gelijk aan het 

gemiddelde en zijn in juni voor 

de hele school gemiddeld tot 

goed. Passend bij onze 

schoolpopulatie.  

We bieden lees- en 

spellingonderwijs aan op 

ondersteuningsniveau 2 en 3 

voor leerlingen die dit nodig 

hebben, met middelen die 

daarvoor goedgekeurd zijn. 

Zoals connectlezen en de 

inzet van BOUW en  

Letterster. De IB-ers sturen de 

extra inzet van de 

onderwijsassistenten aan, 

door in de eerste maand 

wekelijks en daarna 

maandelijks te vragen hoe het 

gaat. En dit te noteren in een 

logboek.Tijdens cito weken 

wordt duidelijk  of doelen 

worden gehaald.  

 

DMT 

doel resultaten:  

groep 3 – 1 

groep 4 – 1 

groep 5 -  2 

groep 6 – 3 

groep 7 – 1 

Begrijpend lezen 

doel resultaten: 

groep 4 – 1 

groep 5 – 1 

groep 6 – 3 

groep 7 – 4 

groep 8 – 4  

De bibliotheek wordt met 

de KBW geopend. 

Kinderen denken mee 

over de inrichting. 

Het aanbod van boeken is 

verdubbeld en passend bij 

de interesses van de 

leerlingen. 

Letterster is ingevoerd, 

naast bouw. 

Scholing woordenschat 

CED wordt gevolgd. 2x 

 

 

 

Resultaten zijn te zien 

in feb. 2022. 

 

Bibliotheek is klaar in 

okt. 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okt. 2021 

 

 

 

 

 

Inrichting bibliotheek  

€15.000 (NPO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licentiekosten 

 

€ 2500,00 uit 

bestemmingsreserve. 

 

 

 

Team, lees coördinator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IB-ers 

 

Team 
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Muziekles door vakleerkracht 

De lessen worden gegeven 

volgens de leerlijn muziek van 

het SLO. 

 

Aan het einde van het 

schooljaar heeft elke 

groep minimaal 20 uur 

muziekles gehad van een 

vakleerkracht muziek.  

 

Elke dinsdag heeft 

elke leerlingen 30 

minuten muziekles 

 

Vakleerkracht 

40 euro per uur, per dag 

240 euro. 

Danielle van der Bas, 

muziek. 

Astrid Sloof 

Evaluatie en borging 
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Domein Doelen vanuit 
strategische 
koers 

Doel (SMART 

formuleren) en actie 

Gewenst resultaat 

(duidelijk 

vermelden hoe het 

kan worden 

gemeten) 

Planning Benodigde 

middelen 

(personeel, 

financiën) 

Verantwoordelijk 

Leerlingen  Oog voor 
elkaar 

 Samen 
ontwikkelen 

 Samen leren 

Verbeteren van de 

betrokkenheid en motivatie bij 

leerlingen, door het creëren 

van een rijke leeromgeving.  

De leerlingen zijn eigenaar en 

laten eigenaarschap zien bij 

hun portfolio. In het portfolio is 

de leerontwikkeling van de 

leerlingen zichtbaar. De 

werkgroep Portfolio, zal de 

kwaliteitskaart verder 

ontwikkelen en dit onderwerp 

4x op de teamagenda zetten. 

Het doel van eigenaarschap is 

behaald als de kinderen 2x  

hun portfolio hebben 

gepresenteerd aan de klas. 

Tijdens presentatie geven ze 

aan waarom werk in het 

portfolio is opgenomen. De 

leerkrachten coachen de 

leerlingen bij het samenstellen 

van hun portfolio. 

 

 

Inrichten van een 

technieklokaal. Aan het einde 

van het schooljaar hebben alle 

groepen 15 x gebruik gemaakt 

van de materialen uit het 

technieklokaal. 

De kinderen ontwikkelen een 

Leerlingen presenteren 

hun portfolio aan een 

groepje leerlingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In december is het 

technieklokaal ingericht 

met alle materialen, die 

passen bij STEAM. 

 

In december is plan van 

aanpak gereed. 

 

2x per jaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direct na de 

zomervakantie, 

aanschaffen 

materialen. 

Techniek coördinator 

werkt aan plan van 

aanpak Techniek.  

Het leerplankader 

W&T van SLO wordt 

gevolgd. Dit 

Geen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 18.000, 

bestemmingsreserve+ 

NPO gelden 

Groepsleerkracht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Techniekcoördinator 
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onderzoekende houding. De 

natuurlijk nieuwsgierigheid en 

creativiteit van kinderen blijft 

bestaan. Met wetenschap en 

techniek wordt concreet 

toegewerkt naar de 

kerndoelen(SLO) van 

Oriëntatie op  jezelf en de 

wereld. 

De activiteiten worden 

naast de kerndoelen 

gelegd van W&T. 

De techniekcoördinator 

volgt dit in haar ambulante 

tijd. 

leerplankader zit deels 

verweven in de 

methode Faqta 

Evaluatie en borging 
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Domein Doelen vanuit 
strategische 
koers 

Doel (SMART 

formuleren) en actie 

Gewenst resultaat 

(duidelijk 

vermelden hoe het 

kan worden 

gemeten) 

Planning Benodigde 

middelen 

(personeel, 

financiën) 

Verantwoordelijk 

Medewerkers  Oog voor 
elkaar 

 Samen 
ontwikkelen 

 Samen leren 

 Samen 
gericht op de 
toekomst 

 Samen 
verbinden  

 Een D4W 
school heeft 
de basis op 
orde 

 Een D4W 
school biedt 
onderwijs op 
een hoog 
niveau  

 Een D4W 
school heeft 
een sterk 
pedagogisch 
klimaat 

Gemiddelde en goede 

leerlingen (I en II) groeien 

voldoende in 

vaardigheidsscore. 

 

 

 

 

 

 

De teamleden volgen een 

scholing woordenschat bij de 

CED.  

De leerkrachten kunnen ook 

aan hun eigen ontwikkeling 

werken door het volgen van E-

learning modules. 

 

Het team doet onderzoek naar 

het gebruik van een digitaal 

portfolio. Aan het einde van 

schooljaar 2021-2022 wordt 

een besluit genomen welk 

digitaal middel we gaan 

gebruiken.  

 

De leerlingen krijgen 

gerichte feedback en 

uitdagende opdrachten 

van de medewerkers. Dit 

in dezelfde frequentie als 

IV en V leerlingen. EDI 

wordt hierbij ingezet. 

Medewerkers kunnen 

controle van begrip vragen 

stellen. Dit blijkt tijdens 

groepsbezoeken van 

directie en IB-ers. 

 

 

 

Iedere medewerker volgt 

minimaal 3 e-learnings 

modules. 

 

 

 

 

Er kan een besluit 

genomen worden in juni 

2022. 

Groepsbezoeken 

staan gepland in de 

team agenda. 

 

 

 

 

 

 

 

Oktober en  Februari 

 

 

 

 

 

Komt 3x terug in een 

teamoverleg. 

E-learning EDI 

E-learning Begaafden+ 

Scholingsmoment met 

Willeke de Koning. 

Team 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkgroep Portfolio 

Evaluatie en borging 
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Domein Doelen vanuit 
strategische 
koers 

Doel (SMART 

formuleren) en actie 

Gewenst resultaat 

(duidelijk 

vermelden hoe het 

kan worden 

gemeten) 

Planning Benodigde 

middelen 

(personeel, 

financiën) 

Verantwoordelijk 

Kwaliteitszorg  Een D4W 
school heeft 
de basis op 
orde 

 Een D4W 
school biedt 
onderwijs op 
een hoog 
niveau  

 Een D4W 
school heeft 
een sterk 
pedagogisch 
klimaat 

Kwaliteitskaarten en notities. De kwaliteitskaarten 

worden door het jaar heen 

up-to-date gehouden. Elke 

medewerker is 

verantwoordelijk voor een 

aantal kaarten. 

In juni 2022, hebben alle 

kwaliteitskaarten een 

zelfde format en zijn 

bijgewerkt en 1x 

besproken in het team 

overleg. 

De kwaliteitskaarten 

worden gesproken 

tijdens 

teamoverleggen. 

De verantwoordelijke 

medewerkers, zet 

deze zelf op de 

agenda. 

Geen Team, directie 

Evaluatie en borging 
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Domein Doelen vanuit 
strategische 
koers 

Doel (SMART 

formuleren) en actie 

Gewenst resultaat 

(duidelijk 

vermelden hoe het 

kan worden 

gemeten) 

Planning Benodigde 

middelen 

(personeel, 

financiën) 

Verantwoordelijk 

Financiën  Een D4W 
school heeft 
de basis op 
orde 

 Een D4W 
school is 
financieel 
gezond 

Financieel gezond blijven. De begroting voor 2021 is 

sluitend. 

Minimaal 1x per 

maand, kijkt directie in 

Salure, naar de cijfers. 

Geen Directie 

Evaluatie en borging 
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Domein Doelen vanuit 
strategische 
koers 

Doel (SMART 

formuleren) en actie 

Gewenst resultaat 

(duidelijk 

vermelden hoe het 

kan worden 

gemeten) 

Planning Benodigde 

middelen 

(personeel, 

financiën) 

Verantwoordelijk 

Huisvesting/ 

ICT/Veiligheid 

 

 Een D4W 
school is 
financieel 
gezond  

 Een D4W 
school heeft 
de basis op 
orde 

Het leerlingaantal groeit.  In 

overleg blijven met de 

gemeente over eventuele 

extra ruimte in jaar 2023-2024. 

 

 

ICT-jaarplan, wordt uitgevoerd. 

 

 

Er is op school een 

onderwijskundige ICT-er.  

Prognoses monitoren, 2x 

per jaar. 

 

 

 

 

In juni 2022, wordt het 

plan geëvalueerd. 

 

ICT-er heeft jaarplan 

verder uitgewerkt.  

 

1 oktober 2021 

1 april 2022 

 

 

 

 

Juni 2022. 

 

 

Juni 2022 

 

Geen 

 

 

 

 

 

 Geen 

 

 

Kosten scholing O-ICT-

er. 

Directie, samen met 

college van bestuur. 

 

 

 

 

Steven 

 

 

Steven 

Evaluatie en borging 

Communicatie/ 

pr 

 

 Profileren op het gebied van 

wetenschap en techniek. 

 

 

Sociale media, Facebook, 

Instagram 

We staan bekend in 

Bodegraven als een 

school waar W&T een 

belangrijk onderwerp is. 

 

Er is een format waarin de 

berichten worden 

geplaatst. 

 

 

Juni 2022 

 

 

 

Oktober 2021 

Geen 

 

 

 

Geen 

Directie 

 

 

 

Redactie sociale media. 

Evaluatie en borging 
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Domein Doelen vanuit 
strategische 
koers 

Doel (SMART 

formuleren) en actie 

Gewenst resultaat 

(duidelijk 

vermelden hoe het 

kan worden 

gemeten) 

Planning Benodigde 

middelen 

(personeel, 

financiën) 

Verantwoordelijk 

Ouders en 

partners  

 Oog voor 
elkaar  

 Samen 
ontwikkelen  

 Samen 
gericht op de 
toekomst  

Ouders vragen mee te denken 

over bovenstaande 

onderwerpen in MR en SC. 

 

Het jaarplan is 2x aan de 

orde geweest in een 

vergadering. 

2x op een 

vergadering. 

Geen Directie 

Evaluatie en borging 
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