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Jaarplan Devier Heemskinderen 2022-2023

Achtergrondinformatie

Het jaarplan 2021-2022 van De vier Heemskinderen is geevalueerd met het gehele team. Vanuit
deze evaluatieworden puntenvoortgezetinjaarplan 2022-2023. Tevenszijn nieuwe punten naar

vorengekomen. HieronderkuntulezenwatdeontwikkelgebiedenvanDevierHeemskinderenzijn
in schooljaar 2022-2023.

Hetinspectiekaderrichtzichopdevolgendekwaliteitsgebiedenenstandaarden:
• Onderwijsproces
• Schoolklimaat
• Onderwijsresultaten
• Kwaliteitszorgenambitie

Dezegebiedenkomenookteruginjaarplan 2022-2023.

Terugblik op schoolontwikkeling 2021-2022

Alvroegin hetschooljaarbleekdatwe ergveelhooiop devorkgenomenhadden.Gevolgdaarvan
was dat we al in september2021 de beslissing hebben genomen om te prioriteren in onze ambities.

Het verkennen van een nieuwe rekenmethode is uitgesteld en gaandeweg het schooljaar is

gebleken dat 'instructie'
geen losstaand item is, maar juist hand in hand gaat met kansrijke

combinatiegroepen. Komend schooljaar worden deze twee items dan ook aan elkaar verbonden.
Door de wisselingen in het team, is ook gebleken dat er aandacht moest uitgaan naar de nieuwe

teamsamenstelling.

Aan de basiskwaliteit wordt voldaan. Spelling(instructie) krijgt een grotere rol tijdens de
schoolontwikkelingin 2022-2023.
De completeevaluatieperschoolontwikkelingiste lezeninjaarplan 2021-2022.

fpelingKoersplanOptimusWereldscholen 2022-20251

Waar kinderenleren,ontdekkenenontwikkelen ;;
In hetkoersplan 2022-2025 staan devolgendekernambitiesbeschreven:

1. We blijven leren en zijn betrokken ambassadeurs;
2. We zijnbewustvankwaliteitensturendaargerichtop;
3. Wetillen hetbasisniveauomhoog;
4. We bieden leerlingen een breed fundament in hun ontwikkeling;
5. We biedeniederkindgelijkekansenomte groeien.

Jaarplan 2022-2023
De vier Heemskinderen
Rondestraat31
5352 U Deursen-Oennenburg

Noortje Rutten

Bi@3@Bia| Mei2022

IfflBiBBB :



Jaarplan 2022-2023
DevierHeemskinderen

Het jaarplan van De vier Heemskinderen maakt een verbinding met de ambities vanuit het
koersplan. Tevens wordt een koppeling gemaakt met de schoolontwikkeling en de NPO-middelen

die zijn toegekend vanuit het ministerie.

Aanpak

Vanuit eerdere schooljarenwordtgewerkt metambitiekaarten en kwaliteitskaarten. Deze passen
bij de kwaliteitsaanpak Enigma. In schooljaar 2022-2023 ontwikkelen we als school hier in door.
Ambitiekaarten zullen ontwikkeld worden waarin beschreven wordt hoe het onderwijs op onze

school vormgegeven wordt.
Aan het einde van schooljaar 2022-2023 zullen ambitiekaarten aangevuld ofontwikkeld zijn op het

gebiedvan:
1. Onderwijsproces: Kansrijke combinatiegroepen
2. Onderwijsproces: ICT
3. Onderwijsproces:Cultuur
4. Kwaliteitszorg
5. Onderwijsproces:Methoden
6. Vergrotenvaneigenaarschapdoormiddelvan portfoliobijgroepl-2

Hieronderzullenbovenstaandeitemswordenuitgewerkt.

1. Onderwi]sproces:SPEERPUNTKansrijke combinatiegroepen
Aanleiding

Inschooljaar 2020-2021 is DevierHeemskinderengestartmethetvormgevenvanhetonderwijsin
combinatiegroepen. Hetonderwijs datvoorheen werd gegeven, was niet gestoeld op een visie. In

schooljaar 2020-2021 en 2021-2022 heeft het team een visie neergezet op het onderwijs op deze
school, daarbij ondersteunddooreenexterneadviseur.Ditschooljaargaanwetoepassenwatwe
eerderhebbengeleerdenafgesproken.

Ambitie

Vanuitteamscholingtijdens de afgelopen 2 schooljaren werken we verdermetons onderwijs in

kansrijkecombinatiegroepen.Hetonderwijsverbeterendoorhetverderuitwerkenvande

principes van kansrijke combinatiegroepen (KCG) op De vier Heemskinderen bij de talige vakken

enwereldorientatie.Hierbijwordtookgebruikgemaaktvan hetinzettenvancooperatieve
werkvormen.
Dit ontwikkelpuntwordtfinancieeluitgevoerdvanuitNPO-middelen.

Koppeling Koersplan OptimusWereldscholen 202;

Waar kinderen leren, ontdekken en ontwlkkelen.l
• We blijven leren en zijn betrokken ambassadeurs;
• We zijnbewustvankwaliteitensturendaargerichtop;
• We tillen hetbasisniveauomhoog;

Kernresultaat

Hetdoelis omde leerlijnenmetelkaarteverbindenbijtechnischlezen,begrijpendluisterenen
lezen,spelling. Dit is reedsin ganggezetin deafgelopen2schooljarenenmoetnuverstevigd
worden.Schoolafsprakenmoetengecontroleerdblijven,lesbezoekenwordenafgelegd.
Cooperatievewerkvormenwordeningezetomdebetrokkenheidenmotivatietevergroten.
Daarnaast is bewezen dat leren van en met medeleerlingen een groot (0.55) effect heeft (Hattie,
2013).
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De gemaakte afspraken voor De vier Heemskinderen staan reeds is een kwaliteitskaart
beschreven.Dezekaartwordtaangevuldenbijgehoudendoordeproceseigenaar.

Indicator-streefdjfer-meetinstrument
• De leerkrachten kunnen begrijpend luister-en leesonderwijsontwerpenen uitvoeren

vanuit betekenisvolle leesdoelen en binnen een voorde leerlingen motiverende,
thematische context.

• De leerkrachtenkunnenineencombinatiegroepvanuitdeleerlijnspellingfniet
veranderlijke woorden) een verbonden spellingles ontwerpen met een vaste set
cooperatievestructurenenuitvoerenvolgensdelaatstespellingdidactiekmetgebruik-
makingvande methodeTaalactief4.

• Indekwaliteitskaart'kansrijkecombinatiegroepen'zijndevernieuwingenophetgebied
van lees- en spellingonderwijs opgenomen.

• De leerkrachtenbiedendagelijkscooperatievewerkvormenaanbijtalige
lessen/activiteiten,zodatleerlingenmetenvanelkaarleren.

* Instructievindtplaatsvolgensdeafgesprokenmodellen(IGDIenGRRIM).

Activiteiten

6 momenten van Lesson-Study en groepsbezoeken met de focus op kwaliteit van
instructie in kansrijkecombinatiegroepen.
Tijdensstudiedagen en vergaderingen evaluatie- en sparmomenten inplannen om de
ontwikkelingte bespreken, de successen te vieren en de belemmeringen aan te pakken.
Methetonderzoeknaareennieuwetaal-spellingmethodemoetrekeninggehouden
wordenmethetgebruikin kansrijkecombinatiegroepen.
Rond de herfstvakantie wordtde kwaliteitskaarttechnisch lezen kritisch bekeken en
indien nodig aangepastdoor de proceseigenaar.
ExternedeskundigeBCOwordt2momenteningezetvoordekoppelingvangroep3-4.

Proceseigenaar

Sanne

Financiering

Vervangingtijdenslesson-studyomvatSdagena €48,00 peruur.Totaalvan48 uur=€2304,
vanuit NPO-middelen.
De externedeskundigeBCOwordtbekostigdvanuitNPO-middelen.

6 dagenverdeeldoverschooljaar 2022-2023.

Uitvoeringdoorderde

BCO

Evaluatie -al
De evaluatievindtin detweedehelftvanhetschooljaarplaats.

Dnderwijsproces: ICT'

Alle leerkrachtenfunctionerenaanheteindvanschooljaar 2022-2023 op niveau ProwiseZilveren

gebruikenProwiseookin delessen/instructies.
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Koppeling Koersplan Optimus Wereldscholen 2022-2025
Waar kinderenleren,ontdekkenenontwikkelen

In hetkoersplan 2022-2025 staan devolgendekernambitiesbeschreven:
• We blijven leren en zijn betrokken ambassadeurs;
• Wetillen hetbasisniveauomhoog;

Kernresultaat

Leerkrachtenfunctioneren op niveau Prowise Zilver, zodatzij dezevaardigheden kunnen toepassen

tijdenshunlessen.

Indicator-streefcijfer-meetinstrument

Het prowise zilver niveau wordt doorexterne deskundige vanuit Ixperium of directie gecontroteerd
aandehandvan dechecklistdieis uitgegevendoorlxperium.

Activiteiten

Ixperiumgeefttijdenseen inspiratie bijeenkomstopS oktober informatie over het gebruikvan
Prowise en neemthetteam mee in de mogelijkheden.
Hetteamwerktopzelfbepaalde momentenaanProwise,omopdie maniervoldoendevaardigte

worden.
Tijdens teamvergaderingen staat ICT op de agenda. Successen worden gedeeld en knelpunten

besproken.
Vanuithetteamkomteenkartrekkernaarvoren.

Proceseigenaar

Team en kartrekker.
Ixperiumendirectie.

Finandering

Nietvantoepassing.

Hierover is geen uitspraak te doen. Het functioneringsniveau prowise ligt uiteen. Voor het ene

teamlid isditontwikkelpunttijdsintensieverdanvoordeander.

Uitvoeringdoorderde

Ixperium

Evaluatie

Evaluatie vindtplaats in tweede helftvan schooljaar 2022-2023.

3. Onderwijsproces: Cultuur

Ambitle

We willen een gestructureerd lesaanbod voor cultuureducatie voor de groepen 1 t/m 8. Dit

lesaanbod moet passen in het Koersplan Wereldonderwijs van onze stichting Optimus. Het moet

voldoen aan de kerndoelen en het moet passenbinnen de organisatievorm van onze schoolwaarin

wij tijdens de cultuurlessen een gezamenlijk lesaanbod willen geven aan de groepen 1-2, 3-4, 5-6

en 7-8.



Jaarplan 2022-2023
De vierHeemskinderen

Koppeling Koersplan Optimus Wereldscholen 2022-2025

Waar kinderenleren,ontdekkenenontwikkelen
In hetkoersplan 2022-2025 staan devolgendekernambitiesbeschreven:

• We tillen het basisniveau omhoog;
• We biedenleerlingeneenbreedfundamentinhunontwikkeling;
* We biedeniederkindgelijkekansenomtegroeien.

Indeingeroosterdetijdvoorcultuureducatiezijndedoorgaandeleerlijnenvangrootbelang.
Kinderenkunnendaardoorbeidehersenhelftenontwikkelen.Ookexcursieszijnopgenomeninhet

gestructureerdeaanbodengeen'toevallige' uitstapjes.Bijditaanbodlerenkinderen
verschillende technieken en kunnen ze hun eigen creativiteitgebruiken bij devormgeving.

We willen ditgraagopeengestructureerdemanierzodatleerlingenvanalle disciplines proeven
doordebasisschoolheen.Methetteamgaan wekijkenhoeweditvormgaangeven.

We willengraaghetzelfbewustzijnvankinderenhierinontwikkelen.Datzenahetbreedproeven
huneigenkeuzesinverdiepingkunnenmaken.Zehuneigengoedeenmindersterkekanten
kennen.Lerendoortedoen,zelfvormlerengeven.

We willen eenpositievehoudingnaarjezelfendeandercreeren.Ditvindenwepassendvoorons
hele onderwijs en devreedzame schoolen willen we ook bij cultuur graag terugzien.

Drama en dansworden toegevoegd aan onze cultuureducatie.

De kwaliteitskaart'cultuur' wordt aangepasten bijgewerkt.

Schooljaar 2022-2023 ontwerpen we zelfeen programma rondom een 'kunstweken-

project'. Ditwordtschoolbreeduitgeroldeningepland.
Groep5-6volgtgedurende5wekeneenmuziekprojectvanuitdeplaatselijkeharmonie

(OBKRavenstein)omin contacttekomenmetblaas-enslaginstrumenten.
Wewerkenmet'Laatmaarzienl'als methode,waarbijwebinnenhetteamafspraken
makenoverleerlijnenende hoeveelheidlessenweaanbieden.'Laatmaarzien' iseen
methode voorbeeldende vorming.

Wesluiteneenlicentie afvoor'Laatmaarspelen'.Ditiseenmethodevoordrama. Ook
kan dramaonlinewordengebruiktvoormaterialenomtebepalenwelkemethodevoor
drama hetmeestpassendisvooronsonderwijs. Doelhierbijishetvindenvangeschikt
aanbod voor drama op De vier Heemskinderen.

Zowelcreatief,muziekalsdramawordenin iedersroosteropgenomen.
Proceseigenaar

Sonja

Financiering

De licentiekostenvoor"Laatmaarzien"en "Laat maarspelen".
Het kunstweken-projectenhetmuziekprojectzijnkosteloos.
OKVO+(subsidiemogelijkheidwordtverkend)

T3fl
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• Kunstweken-projectneemtongeveer4wekeninbeslag.
• Muziekprojectneemt5wekeninbeslag(alleenvoorgroep5-6)
• 'Laat maar zien' en 'laat maar spelen' zijn methodes die wekelijks aangeboden worden.

Uitvoeringdoorderde

OKVO+
Muziekdocent

Evaluatie

Evaluatie vindtplaats in tweede helftvan schooljaar2022-2023.

4. Kwaliteitszorg:Analyse
Aanleiding ^Vff.S^'.'sVWIt.

In schoolj'aar 2021-2022 heeft de (toenmalige) intern begeleider een stap gezet in het verbeteren

van hetanalyseformulier.Bijde evaluatieis naarvorengekomendaternogwel onduidelijkheden
zijn bijditformulier.Metdestartvaneennieuweinternbegeleiderblijftdititemookditjaaropde
agendastaanenwordthetanalyseformulierverderaangescherpt.

Ambitie

De leerkrachtheeftde leerlingkenmerken !n beeld en beschreven in hetgroepsoverzicht.
In onze analyses maken we de vertaling van de verklaring en het handelen, om de leerlingen zo
optimaal mogelijk te kunnen laten ontwikkelen. We passen het aanbod van de verschillende

vakgebiedenaandebehoeftenvandeleerlingenaan(zonderdathetonderwijsindividueelwordt).
Hierbij houdenwijrekeningmetonzevisieoponderwijs:Kansrijkecombinatiegroepen.

Koppeling Koersplan OptimusWereldscholen 2022-2025
Waar kinderen leren, ontdekken en ontwikkelen

In hetkoersplan 2022-2025 staandevolgendekernambitiesbeschreven:
• We blijvenlerenenzijn betrokkenambassadeurs;
• We zijnbewustvankwaliteitensturendaargerichtop;
• We tillen het basisniveau omhoog;
• We biedenleerlingeneenbreedfundamentinhunontwikkeling;
• We biedeniederkindgelijkekansenomtegroeien.

Kemresultaat

Groepsoverzicht borgen.
LeerkrachtenvolgenvanuitdeOptimusacademiedeData-Duiden-Doelen-Doen-
bijeenkomst(DDDD)overhetanalyserenvandecitogegevens.
Met behulp van het analyseformatde ondersteuningsbehoeften van de groep en

(groepjes) kinderen helderkrijgen.

Passende interventiesverbinden aan de in beeld gebrachte ondersteuningsbehoeften.

Kwaliteitskaart"zorg" aanvullen,bijwerkenenborgen.
Registratiekaart ontwikkelen voorin de groepsmapwaarin de aanpak voor alle kinderen
opgenomenisenhethandelenvanuitdeDDDD analysein de dagelijksepraktijktevinden
IS.

Indicator-streefdjfer-meetinstrument

In het analyseformatvan zowel de leerkrachten als de intern begeleiderfnav cito) worden de

onderdelen 'analyse, verklaring en handelen' met voldoende diepgang beschreven. Er wordt

gewerktmeteen PDCA-cyclus.
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Activiteiten

VolgenvandeDDDD-bijeenkomstvanuitdeOptimusacademieindecember2022.
Leerkrachtenanalyseren hun (toets)resultaten tijdens 2studiedagen (10februari2023, 23

juni2023) onderbegeleidingvandelB-er.
Kwaliteitskaart"zorg" aanvullen, bijwerken en borgen.
Tijdens de studiedag op 5 oktober 2022 schoolbrede afspraken maken over het gebruik en
de inhoud van de registratiekaart.
Aan heteindvan hetjaarwordtde registratiekaartopnieuwgeevalueerd.

Proceseigenaar

InternBegeleider

Finandering

Nietvantoepassing.

Gedurende hetgeheleschooljaar, mettwee studiedagen die gedeeltelijkgebruiktzullenworden
vooranalyserenvancitoresultaten.

U itvoe ring door derde

OptimusacademiebijeenkomstDDDDindecember2022.

Evaluatie

Aanheteindevanschooljaar 2022-2023.

5. Onderwijsproces:Methoden
Aanpak

Voorhettaalonderwijsop DevierHeemskinderenmogenwe,indienwenselijk,inschooljaar2023-

2024 gaanwerkenmeteenanderemethode.Hetonderzoekomtebepalenofweoverstappennaar
eenanderemethodeenzoja,welkemethode,moetinschooljaar2022-2023 plaatsvinden.

KdppelingKoersplahOptimusWereldscholen 2022-2025

Waar kinderen leren,ontdekken en ontwikkelen

In hetkoersplan 2022-2025 staan devolgendekernambitiesbeschreven:
• We zijnbewustvankwaliteitensturendaargerichtop;
• We tillen het basisniveau omhoog;
• We biedeniederkindgelijkekansenomte groeien.

Nagedegen onderzoekbepalenofwe kiezenvooreenanderemethode enzoja,welkemethode.

Voor het onderzoek maken we gebruikvan de checklist van Zwijsen en de checklist van Malmbeiig

voor het kiezen van een nieuwe methode.

Kernresultaat
Hetal dan niet aanschaffenvaneen nieuwe methodevoortaal- enspellingonderwijsop Devier

Heemskinderen.

Indicator-streefcijfer-meetinstrume]
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Activiteiten i -^•^K^SSSSK^ir'^,

Werkgroepformeren(2personen).
Vaststellen aan welke items een methode op De vier Heemskinderen moetvoldoen.

Orienteren op (nieuwe) methodes (deze moetenvoldoen aan directe instructie, werkbaar
in combinatiegroepen, hoge doelen stellen, koppeling met kleuteronderwijs).

Zichtzendingen bestellen.
Zichtzendingenbekijkeneneenselecterenomuitte proberen(max.2weken).
Evalueren en beslissen ofdit de goede methode is (de meerderheid beslist).

Dit procesindiennodig herhalentotdatwede methodevindendiepastbijonsonderwijs.
Aanschaf nieuwe methode.

Proceseigenaar

Mieke en Sonja, eventueelondersteund doorWim.

Financiering

Hetvooronderzoekbrengtgeenkostenmetzich mee.Hetaanschaffenvande methodewel.Ditis

in de begrotingopgenomen.

Gedurendeschooljaar2022-2023.

UlllUiU'JliI'IikM'AIslUtEI

N.v.t.tijdensvooronderzoeksfase.

Evaluatie

Na doorlopenvan het onderzoekvindtde evaluatie plaats.

6. Onderwijsproces: Vergroten eigenaarschap door middel van portfolio in groep 1-

Aanpak
We starten nnet het vergroten van eigenaarschap op De vier Heemskinderen door de uitbreiding
van hetportfolioin groepl-2.
Koppeling Koersplan Optimus Wereldscholen 2022-2025

Waar kinderen leren, ontdekken en ontwikkelen

In hetkoersplan 2022-2025 staan devolgendekernambitiesbeschreven:
• We blijvenlerenenzijn betrokkenambassadeurs;
• We zijnbewustvankwaliteitensturendaargerichtop;
• Wetillen hetbasisniveauomhoog;
• We biedenleerlingeneenbreedfundamentinhunontwikkeling;
• We biedeniederkindgelijkekansenomte groeien.

In dekomendeschoolplanperiodestaathetvergrotenvaneigenaarschapdoordegeheleschoolop
de rol. In schooljaar 2022-2023 wordt hiermee een start gemaakt in groep 1-2. Ambitie is dat dit

verderwordt uitgebreid overde gehele school.
Hand in hand hierbij komen de executieve functies.

Kerhresultaat

Hetstartenmeteenbrederportfolioingroepl-2. Doelisdatkinderenmeereigenaarwordenvan

hun eigen leerproces.

8
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Indicator-streefcijfer-meetinstrument

Activiteiten

• Moetwerkjesopeenbingo-kaartintroduceren.
• Verschillendeportfolio's(vananderescholen)vergelijkenenbepalenwatwijbelangrijk

vindenin ons portfolio.
• Opbouwverbetereninlay-outvanhetportfolio.
• Doelen zichtbaar maken, onderandere met behulpvan een doelenmuur.
• RapportageKijk!Bekijken.Eventueelafstemmenmetbasisschoolin deomgevingoverhet

meerleesbaarmakenvandeKijk-rapportage.

Aanschafvan materialen, zoals klappers en werkbladen die helpendzijn voor het uitbreiden van het

portfolio.

Gedurendeschooljaar2022-2023.

Evaluatievindtplaats intweedehelftvanschooljaar 2022-2023.




