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JAARPLAN 2016 - 2017
Schoolnaam Basisschool De Bron
Datum

Inleiding

Streefbeelden

1. Op onze school is er sprake van passend onderwijs

2. Op onze school wordt systematisch (gestructureerd) aandacht geschonken aan de sociaal-emotionele
ontwikkeling

3. Alle medewerkers werken (samen) aan hun persoonlijke ontwikkeling gerelateerd aan de schoolontwikkeling

4. Op onze school wordt opbrengstgericht en handelingsgericht gewerkt

5. Op onze school kunnen we effectief omgaan met leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun
gedrag
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School & omgeving
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Leerlingenaantallen per 1 oktober

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal

24 40 35 44 31 31 44 39 288

Opmerkingen en consequenties n.a.v. de
leerlingenaantallen:
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Gekozen verbeterpunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Verbeterpunt Omvang

Verbeterpunten
Inleiding

Borging expliciete directe instructiemodel groot

Verbeterpunten
Schoolbeschrijving

Het structureel inzetten van het expliciete directe instructiemodel groot

Verbeterpunten
Schoolbeschrijving

Het opzetten van een plusklas voor meer- en hoogbegaafden. groot

Verbeterpunten
Schoolbeschrijving

Het ontwikkelen van expertise met betrekking tot
ontwikkelingsproblemen en gedragsproblemen

groot

Leerstofaanbod De school beschikt over een meerjarenoverzicht m.b.t. de leerlingen
met een eigen leerlijn (leerlingen met een specifieke behoefte).

klein

Leerstofaanbod De school beschikt over een deugdelijk overzicht van de groepen en
de gewichten van de leerlingen, gekoppeld aan een analyse,
conclusies en (uitgevoerde) interventies.

groot

Rekenen en
wiskunde

Structureel aandacht besteden aan automatiseren klein

ICT De school zorgt ervoor, dat ICT-gebruik plaatsvindt met voldoende en
adequate apparatuur en voorzieningen voor

groot

Didactisch
handelen

De leraren gaan regelmatig na of de uitleg wordt begrepen. klein

Didactisch
handelen

De leraren zorgen ervoor dat de leerlingen geïnteresseerd zijn in de
inhoud van de lessen.

klein

Didactisch
handelen

De leraren hanteren het model Directe Instructie. groot

Didactisch
handelen

De leraren maken de gewenste leerhouding duidelijk. klein

Zorg en
begeleiding

De school volgt of de leerlingen met een ontwikkelingsperspectief zich
ontwikkelen conform het gestelde in het OPP, en maakt naar
aanleiding hiervan beredeneerde keuzes.

groot

Zorg en
begeleiding

De school evalueert regelmatig de effecten van de zorg. groot

Zorg en
begeleiding

De school heeft de procedure voor de bespreking van de resultaten op
de vragenlijsten m.b.t. de sociale competenties vastgelegd in een
procedure (workflow).

klein

Zorg en
begeleiding

De school voert de zorg planmatig uit. groot

Afstemming Het groepsplan en de dag- en/of weekplanning verheldert wanneer wie
(welke groepje) (extra) instructie krijgt.

groot

Afstemming Het groepsplan en de dag- en/of weekplanning verheldert wie (welke
groepje) meer of minder onderwijstijd krijgt.

groot

Afstemming De leraren stemmen de aangeboden leerinhouden af op verschillen in
ontwikkeling tussen de leerlingen.

groot
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Afstemming Het groepsoverzicht bevat een analyse van de gegevens, conclusies
en interventies.

groot

Afstemming De leraren stemmen de instructie af op verschillen in ontwikkeling
tussen de leerlingen.

klein

Afstemming De leraren stemmen de verwerkingsopdrachten af op verschillen in
ontwikkeling tussen de leerlingen.

groot

Afstemming Het groepsplan en de dag- en/of weekplanning verheldert wie (welke
groepje) welke verwerkingsopdrachten krijgt.

klein

Opbrengsten De school beschikt over een meerjarenoverzicht, gekoppeld aan een
analyse, conclusies en (uitgevoerde) interventies.

klein

Opbrengsten De rekenresultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool
liggen tenminste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de
leerlingenpopulatie mag worden verwacht.

groot

Opbrengsten De resultaten van de leerlingen voor Nederlandse taal en voor rekenen
en wiskunde tijdens de schoolperiode liggen tenminste op het niveau
dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag
worden verwacht.

klein

Beroepshouding Op beide locaties werken aan een goede interne en externe
communicatie

groot

Schoolklimaat De school heeft een veiligheidsbeleid gericht op het voorkomen van
incidenten in en om de school.

klein

Schoolklimaat De school kan aantonen dat ze actief incidenten en ongevallen
voorkomt.

klein

Schoolklimaat De school registreert incidenten conform gemaakte afspraken en zorgt
jaarlijks voor analyse van de gegevens (gekoppeld aan conclusies en
interventies).

klein
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Uitwerking: Borging expliciete directe instructiemodel
Thema Verbeterpunten Inleiding
Resultaatgebied Didactisch handelen en afstemmen
Gewenste situatie (doel) Structureel inzetten van het expliciete directe instructiemodel
Activiteiten (hoe) Teamscholing Het trainen en oefenen in de praktijk Collegiale

klassenconsultatie

Groepsbezoeken Groepsbesprekingen Evaluatie onderwijsleerproces
Consequenties organisatie Teambijeenkomsten Vervanging voor tijdens feedbackgesprekken Vervanging

tijdens collegiale consultatie
Consequenties scholing MT treft goede voorbereidingen Teamleden bereiden zich goed voor en

verdiepen zich in de aangeboden literatuur
Betrokkenen (wie) mt, team en extrene deskundigen
Periode (wanneer) wk 42, 45, 47, 3, 4, 7, 11, 12, 19, 22 en 25
Eigenaar (wie) MT en team
Kosten (hoeveel) € 2000,00
Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Juni – Teamvergadering – met het gehele team
Borging (hoe) Vastleggen in de teamontwikkelingsmap Klassenbezoeken Regelmatig laten

terugkeren in de teamvergadering Regelmatig gesprekken voeren met
teamleden
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Uitwerking: Het structureel inzetten van het expliciete directe instructiemodel
Thema Verbeterpunten Schoolbeschrijving
Resultaatgebied Didactisch handelen
Gewenste situatie (doel) Het structureel inzetten van het expliciete directe instructiemodel
Activiteiten (hoe) Teamscholing Het trainen en oefenen in de praktijk Collegiale

klassenconsultatie
Consequenties organisatie Vervanging voor tijdens feedbackgesprekken Vervanging tijdens collegiale

consultatie
Consequenties scholing Teambijeenkomsten MT treft goede voorbereidingen Teamleden bereiden

zich goed voor en verdiepen zich in de aangeboden literatuur
Betrokkenen (wie) team en mt
Periode (wanneer) wk 40, 44, 47, 3, 10, 19, 22 en 27
Eigenaar (wie) Team en MT
Kosten (hoeveel) €100,00
Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Juni – Teamvergadering – met het gehele team
Borging (hoe) Vast agendapunt
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Uitwerking: Het opzetten van een plusklas voor meer- en hoogbegaafden.
Thema Verbeterpunten Schoolbeschrijving
Resultaatgebied Meer- en hoogbegaafden beleid
Gewenste situatie (doel) Een passend aanbod voor de meer-en hoogbegaafden neerzetten en

uitvoeren
Activiteiten (hoe) Informatie en oriëntatie gesprek met ouders en leer team meer- en

hoogbegaafden Het opzetten van en uitvoering geven aan een Plusklas Het
schrijven van een beleidsplan voor meer- en hoogbegaafden waarin de visie
en het aanbod van duidelijk is beschreven Het kiezen en verspreiden van de
materialen over de groepen

Consequenties organisatie Continueren van het leer-werk team meer- en hoogbegaafden Tijd investering
van de leden van het leer-werk team en ouders 1 x per 6 weken Staat hoog
op de prioriteitenlijst Vast punt op de teamvergadering

Consequenties scholing Presentaties door meer-en hoogbegaafden leer- en werk team Scholing
Intern begeleider en een lid van het leer- werk team

Betrokkenen (wie) mt, leer -werkteam
Periode (wanneer) wk
Eigenaar (wie) MT en leer-werk team
Kosten (hoeveel) €2000,00
Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Juni – Teamvergadering – met het gehele team
Borging (hoe) Vastleggen van ons beleid Evaluatie verslagen mbt de stand van zaken Vast

punt op de agenda
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Uitwerking: Het ontwikkelen van expertise met betrekking tot ontwikkelingsproblemen en
gedragsproblemen
Thema Verbeterpunten Schoolbeschrijving
Periode (wanneer) wk
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Uitwerking: De school beschikt over een deugdelijk overzicht van de groepen en de gewichten van de
leerlingen, gekoppeld aan een analyse, conclusies en (uitgevoerde) interventies.
Thema Leerstofaanbod
Resultaatgebied Monitoren en opbrengsten
Gewenste situatie (doel) De school beschikt over een deugdelijk overzicht van de groepen en de

gewichten van de leerlingen, gekoppeld aan een analyse, conclusies en
(uitgevoerde) interventies.

Activiteiten (hoe) Inzicht krijgen in de leerling populatie dmv oudergesprekken en
kindgesprekken Inzicht krijgen in onderwijsbehoeften passend bij de leerling
populatie De verzamelde gegevens verwerken in de groepsoverzichten en de
groepsplannen Een passend aanbod verzorgen Didactiek afstemmen op de
leerling populatie

Consequenties organisatie Goed bijhouden van de leerling administratie Goede contacten in de wijk
Consequenties scholing In de teamvergadering Tijdens groepsbesprekingen Nav klassenbezoeken
Betrokkenen (wie) team en mt, smw, jeugdverpleegkundige, wijkagent
Periode (wanneer) wk 42, 45, 47, 7, 11 en 26
Eigenaar (wie) Team en MT
Kosten (hoeveel) geen
Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Juni – Teamvergadering – met het gehele team
Borging (hoe) Vastleggen mbv groepsplannen en groepsoverzichten Registratie in Esis

Teamvergadering
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Uitwerking: De school zorgt ervoor, dat ICT-gebruik plaatsvindt met voldoende en adequate apparatuur en
voorzieningen voor
Thema ICT
Resultaatgebied ICT
Gewenste situatie (doel) ICT-gebruik vindt plaats met voldoende en adequate apparatuur en

voorzieningen
Activiteiten (hoe) Regelmatig onderhoud aan het netwerk door ICT' ers Voorlichting en

handleidingen door ICT'ers Up dates verzorgen en verspreiden
Consequenties organisatie Tijd inruimen voor ICT coördinatoren
Consequenties scholing Bezoek ICT bijeenkomsten door ICT'ers
Betrokkenen (wie) ict coördinatoren en team
Periode (wanneer) wk 31, 37, 41, 45, 50, 1, 5, 10, 14, 18, 23 en 27
Eigenaar (wie) ICT coördinatoren en team
Kosten (hoeveel) €1000,00
Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Juni – Teamvergadering – met het gehele team
Borging (hoe) Vastleggen van afspraken en beleid Terugkerend agendapunt
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Uitwerking: De leraren hanteren het model Directe Instructie.
Thema Didactisch handelen
Resultaatgebied Zie : Leraren hanteren structureel het direct expliciete instructie model
Periode (wanneer) wk
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Uitwerking: De school volgt of de leerlingen met een ontwikkelingsperspectief zich ontwikkelen conform
het gestelde in het OPP, en maakt naar aanleiding hiervan beredeneerde keuzes.
Thema Zorg en begeleiding
Resultaatgebied Zorg en begeleiding
Gewenste situatie (doel) De school volgt of de leerlingen met een OPP zich ontwikkelen conform de

doelen in het OPP
Activiteiten (hoe) Groepsbespreking en SOT overleg.
Betrokkenen (wie) team en mt
Periode (wanneer) wk 47 en 7
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Uitwerking: De school evalueert regelmatig de effecten van de zorg.
Thema Zorg en begeleiding
Resultaatgebied Zorg en begeleiding
Gewenste situatie (doel) Cyclisch proces; plan, do, check, act (door de leerkracht mbv intern

begeleider)
Activiteiten (hoe) Maken van groepsoverzichten en groepsplannen Het voeren van

groepsbesprekingen Het afleggen van groepsbezoeken Teambijeenkomsten
Evaluatie en aanscherpen van werkwijze en formats

Consequenties organisatie Teambijeenkomsten Groepsbesprekingen Groepsbezoeken
Consequenties scholing Netwerkbijeenkomsten voor de intern begeleider Begeleiding door externe

deskundigen teamnascholing door MT
Betrokkenen (wie) mt en team
Periode (wanneer) wk 47 en 7
Eigenaar (wie) Intern begeleider
Kosten (hoeveel) geen
Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Juni – Teamvergadering – met het gehele team
Borging (hoe) Vastleggen door de leerkrachten tijdens de groepsbesprekingen om te

eigenaarschap bij de leerkracht te behouden
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Uitwerking: De school voert de zorg planmatig uit.
Thema Zorg en begeleiding
Resultaatgebied Zorg en begeleiding
Gewenste situatie (doel) de school voert de zorg planmatig uit
Activiteiten (hoe) Opbrengstgerichte groepsbesprekingen. SOT en HIA besprekingen
Consequenties organisatie groepsbesprekingen
Periode (wanneer) wk
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Uitwerking: Het groepsplan en de dag- en/of weekplanning verheldert wanneer wie (welke groepje) (extra)
instructie krijgt.
Thema Afstemming
Resultaatgebied Didactisch handelen en afstemmen (klassenmanagement)
Gewenste situatie (doel) In de week- of dagplanning is zichtbaar wanneer en wie extra instuctie krijgt
Activiteiten (hoe) Het maken van een goede week- en dagplanning Collegiale consultatie

Groepsbezoeken Steekproeven door MT Uitwisselen van week-en dag
planning tijdens de teamvergadering

Consequenties organisatie Teamvergadering collegiale consultatie
Consequenties scholing Verplichte intervisie bijeenkomsten Teambijeenkomsten (ism externe

deskundigen)
Betrokkenen (wie) mt en team
Periode (wanneer) wk 45, 10 en 23
Eigenaar (wie) MT en team
Kosten (hoeveel) geen
Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Juni – Teamvergadering – met het gehele team
Borging (hoe) Koppelen aan de groepsbezoeken en groepsbesprekingen Kwaliteit kaart

ontwikkelen voor de week- en dag planning
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Uitwerking: Het groepsplan en de dag- en/of weekplanning verheldert wie (welke groepje) meer of minder
onderwijstijd krijgt.
Thema Afstemming
Resultaatgebied Didactisch handelen en afstemmen (klassenmanagement)
Gewenste situatie (doel) In de week- of dagplanning is zichtbaar wanneer en wie meer of minder

onderwijstijd krijgt
Activiteiten (hoe) Het maken van een goede week- en dagplanning Collegiale consultatie

Groepsbezoeken Steekproeven door MT Uitwisselen van week-en dag
planning tijdens de teamvergadering

Consequenties organisatie Teamvergadering collegiale consultatie
Consequenties scholing Verplichte intervisie bijeenkomsten Teambijeenkomsten (ism externe

deskundigen)
Betrokkenen (wie) mt, team en extrene deskundigen
Periode (wanneer) wk 45, 10 en 23
Eigenaar (wie) MT en team
Kosten (hoeveel) geen
Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Juni – Teamvergadering – met het gehele team
Borging (hoe) Koppelen aan de groepsbezoeken en groepsbesprekingen Kwaliteit kaart

ontwikkelen voor de week- en dag planning
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Uitwerking: De leraren stemmen de aangeboden leerinhouden af op verschillen in ontwikkeling tussen de
leerlingen.
Thema Afstemming
Resultaatgebied Didactisch handelen en afstemmen
Gewenste situatie (doel) De leraren stemmen de aangeboden leerinhouden af op verschillen in

ontwikkeling tussen de leerlingen
Activiteiten (hoe) Leerkrachten moeten goed observeren in de groep Het goed voorbereiden

van de lessen en het aanbod afstemmen Het stellen van heldere leerdoelen
Collegiale consultatie Groepsbesprekingen

Consequenties organisatie Verplichte intervisie bijeenkomsten Teambijeenkomsten (ism externe
deskundigen)

Consequenties scholing Regelmatig bezoeken van bijeenkomsten van het samenwerkingsverband
Teamnascholing Individuele nascholing en het lezen van vakliteratuur

Betrokkenen (wie) mt, team en extrene deskundigen
Periode (wanneer) wk 47, 12 en 25
Eigenaar (wie) MT en team
Kosten (hoeveel) € 500,00
Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Juni – Teamvergadering – met het gehele team
Borging (hoe) Koppelen aan de groepsbezoeken en groepsbesprekingen Kwaliteit kaart

ontwikkelen voor de week- en dag planning
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Uitwerking: Het groepsoverzicht bevat een analyse van de gegevens, conclusies en interventies.
Thema Afstemming
Resultaatgebied Didactisch en pedagogisch handelen
Gewenste situatie (doel) Het groepsoverzicht bevat een analyse van de gegevens, conclusies en

interventies
Activiteiten (hoe) Observeren en registreren Vaststellen van onderwijsbehoeften (stimulerende

en belemmerende factoren) Maken van groepsoverzichten en groepsplannen
Het voeren van groepsbesprekingen Klassenbezoeken

Consequenties organisatie Duidelijke planning Groepsbesprekingen organiseren
Consequenties scholing Tijdens teambijeenkomsten Feedback tijdens groepsbesprekingen Bezoeken

netwerkbijeenkomsten door Intern begeleider
Betrokkenen (wie) team en mt
Periode (wanneer) wk 46, 11 en 24
Eigenaar (wie) Team en MT
Kosten (hoeveel) geen
Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Juni – Teamvergadering – met het gehele team
Borging (hoe) Vastleggen in groepsoverzichten en groepsplannen Toets kalender en

groepsoverdracht
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Uitwerking: De leraren stemmen de verwerkingsopdrachten af op verschillen in ontwikkeling tussen de
leerlingen.
Thema Afstemming
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Uitwerking: De rekenresultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen tenminste op het
niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht.
Thema Opbrengsten
Resultaatgebied Didactisch handelen irt het reken onderwijs
Gewenste situatie (doel) De rekenresultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen

tenminste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de
leerlingenpopulatie mag worden verwacht.

Activiteiten (hoe) Invoeren van de nieuwe methode Pluspunt in groep 3
Consequenties organisatie Geld vrijmaken voor de invoering van de nieuwe methode Regelmatig

agenderen en evalueren
Consequenties scholing Implementatie cursus leerkrachten groep 3
Betrokkenen (wie) leerkrachten groep 3
Periode (wanneer) wk 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,

51, 52, 53, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25 en 26

Eigenaar (wie) Leerkrachten groep 3 en MT
Kosten (hoeveel) € 2000,00
Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Januari 2016 en Juni – Teamvergadering

Basisschool De Bron

Jaarplan 2016 - 2017 22



Uitwerking: Op beide locaties werken aan een goede interne en externe communicatie
Thema Beroepshouding
Resultaatgebied Beroepshouding
Gewenste situatie (doel) Een goede interne en externe communicatie
Activiteiten (hoe) Notuleren van afspraken Het op juiste wijze hanteren van de groepsapp en

email De vergaderingen worden goed voorbereid Een goede agenda die tijdig
wordt verstuurd Leerkrachten komen goed voorbereid op de vergadering Het
onderhouden, naleven en evalueren van onze waarden mbt Groei, waarde en
respect tijdens het schooljaar Goede notulen schrijven Elkaar professionele
feedback geven

Consequenties organisatie Tijdig maken en versturen van de agenda Versturen van de notulen
Afspraken vastleggen in de daarvoor bestemde mappen

Consequenties scholing geen
Betrokkenen (wie) mt en team
Periode (wanneer) wk 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,

51, 52, 53, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25 en 26

Eigenaar (wie) MT en team
Kosten (hoeveel) geen
Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Juni – Teamvergadering – met het gehele team
Borging (hoe) Het voorleven Vastleggen van afspraken Het aanspreken van elkaar
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Overige verbeterpunten [klein]

Verbeterpunt Doel Wanneer Wie Kosten

De school beschikt over een
meerjarenoverzicht m.b.t. de leerlingen
met een eigen leerlijn (leerlingen met een
specifieke behoefte).

Structureel aandacht besteden aan
automatiseren

De reken- en
spellinglessen worden
begonnen met een
automatiseringsoefening.

wk 45 en 26 MT geen

De leraren gaan regelmatig na of de uitleg
wordt begrepen.

De leraren stellen
gedifferentieerde cvb
vragen

wk 40, 42, 45, 10, 11 en
13

Team geen

De leraren zorgen ervoor dat de leerlingen
geïnteresseerd zijn in de inhoud van de
lessen.

wk Team geen

De leraren maken de gewenste
leerhouding duidelijk.

wk Team geen

De school heeft de procedure voor de
bespreking van de resultaten op de
vragenlijsten m.b.t. de sociale
competenties vastgelegd in een
procedure (workflow).

wk

De leraren stemmen de instructie af op
verschillen in ontwikkeling tussen de
leerlingen.

Het groepsplan en de dag- en/of
weekplanning verheldert wie (welke
groepje) welke verwerkingsopdrachten
krijgt.

wk 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
51, 52, 53, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25 en 26

Team
en
MT

geen

De school beschikt over een
meerjarenoverzicht, gekoppeld aan een
analyse, conclusies en (uitgevoerde)
interventies.

wk 46, 11 en 24 MT geen

De resultaten van de leerlingen voor
Nederlandse taal en voor rekenen en
wiskunde tijdens de schoolperiode liggen
tenminste op het niveau dat op grond van
de kenmerken van de leerlingenpopulatie
mag worden verwacht.

wk

De school heeft een veiligheidsbeleid
gericht op het voorkomen van incidenten
in en om de school.

wk 38, 46, 11 en 24 Team
en
MT

€
5000,00
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De school kan aantonen dat ze actief
incidenten en ongevallen voorkomt.

wk 36 en 26 Team
en
MT

Geen

De school registreert incidenten conform
gemaakte afspraken en zorgt jaarlijks voor
analyse van de gegevens (gekoppeld aan
conclusies en interventies).

wk 36 en 22 MT
en
team

geen
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