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1 Inleiding 
 
Voor u ligt het Bongerd jaarplan 2022-2023. Het verwoordt de ontwikkelingen die komend 

schooljaar door ons team worden opgepakt. Dit jaarplan staat niet op zichzelf. Het jaarplan is 

een instrument in het stelsel van kwaliteitszorg. We gebruiken het jaarplan om de ambities 

en visie ten aanzien van goed onderwijs te realiseren en te sturen op 

het behalen van de gestelde doelen. Het jaarplan is een onderdeel 

van de PDCA-cyclus van onze school.  

 

Onderleggers voor het jaarplan zijn: 

• Koersplan Optimus 2022 – 2026  

• Het schoolplan 2019-2023 

• Onderwijsvisie de Bongerd 

• Jaarplan 2021-2022 

Voor al deze documenten geldt dat ze voortkomen uit de analyse van en gesprekken met het 

onderwijs en haar stakeholders. Zowel kwalitatieve1 als kwantitatieve2 data zijn gebruikt om 

een goed beeld te vormen en ambities te formuleren die aansluiten bij de (gewenste) 

identiteit, onderwijskwaliteit en visie van de Bongerd, de kwaliteiten van het team, de 

kenmerken en behoeftes van de leerlingen en ouders. Wilt u hier meer over lezen, lees dan 

vooral de eerdergenoemde onderleggers. Voordat we ingaan op de doelen voor komend 

schooljaar, blikken we terug op de schoolontwikkeling 2021-2022.  

 
 

2 Terugblik op de schoolontwikkeling 2021-2022 
 
Dit schooljaar stond in teken van het herpakken van het onderwijs zoals we dat voor de 

pandemie gewend waren. Opkrabbelen en doorgaan. Kinderen waren nog veelvuldig 

afwezig, de druk op ouders en school om alles steeds weer opnieuw te organiseren bleef tot 

en met begin 2022 goed merkbaar. Met het voorjaar kwam wat meer ontspanning. Echter, 

nog altijd is de impact die Corona heeft, merkbaar. Niet iedereen is even gezond en 

veerkrachtig als voorheen, schooldagen zien er nog steeds anders uit. We merken het aan 

de kinderen, aan u, aan onszelf. We voelen de verliezen die geleden zijn en verlangen 

tegelijkertijd naar nog meer vrolijkheid, rust, ritme en plezier. In deze context werkten we zo 

goed als maar kon door aan goed onderwijs, aan steeds beter onderwijs. We ontwikkelden 

een leerarrangement metacognitieve vaardigheden dat leerlingen onderwijst in het ‘leren 

 
1 Denk aan teambijeenkomsten, gesprek met de leerlingenraad en MR, ouderpanels, gesprek CvB, Audit, etc .. 
2 Denk aan analyse leeropbrengsten (o.a. CITO), sociaal emotioneel (Kijk! en Viseon), vragenlijsten wmkpo, 

ontwikkeling leerlingaantallen, etc.. 
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leren’, professionaliseerden ons als opleidingsschool, boden bijscholing voor kinderen met 

leerachterstanden, zorgden ervoor dat een aantal leerlingen van groep 7 en 8 middels extra 

instructie in twee- of drietallen (high dossage tutoring) betere resultaten haalden, borgden 

ons thematisch, op doelen gestoelde kleuteronderwijs, implementeerden een nieuwe 

leesmethode in groep 3, bekwaamden ons in het zelf ontwerpen van lessen begrijpend lezen 

en luisteren, namen nieuw ontworpen lesbrieven voor ons cultuuronderwijs in gebruik, 

besloten kwaliteitskaarten in te gaan zetten voor borging van ons onderwijs, gaven vorm aan 

een aanpak voor (reken)onderwijs aan meer- en hoogbegaafden leerlingen, 

implementeerden het in 2020-2021 ontworpen concept voor collegiale consultatie 

gerelateerd aan het werken met Expliciete Directe Instructie (EDI) in alle groepen, 

bekwaamden ons verder in Met Sprongen Vooruit, doorliepen een pilot met Blink! in groep 4, 

beproefden meerdere taalmethodes voor de groepen 4/5 en kozen de methode die we 

komend schooljaar in gebruik gaan nemen en, last but not least, formuleerden we onze 

onderwijsvisie. 

 

Slaagden we er in om alle voornemens te realiseren? Nee. Het afgelopen jaar vroeg de 

personele bezetting extra aandacht. Dit heeft impact gehad op de realisatie van de doelen 

die we formuleerden ten aanzien van de keuze voor een nieuw leerlingvolgsysteem (LOVS) 

voor kleuters en het formuleren van overgangscriteria voor groep 2 naar 3. Ook de koppeling 

van onze analyse van de sociaal emotionele ontwikkeling (Viseon) aan de schoolbrede 

analyse heeft vertraging opgelopen. Ons streven was dit bij de M-toetsen vorm te geven, dat 

is bij de E-toetsen geworden. Het lukte ons niet om de gewenste pilot met webinars voor 

ouders vorm te geven en ook de voortgang op het thema burgerschap heeft stilgelegen. 

Beide thema’s lagen hoofdzakelijk belegd bij de directie. Overigens, wellicht ter 

geruststelling, is het niet zo dat er geen burgerschapsonderwijs gegeven wordt op onze 

school. Dit is wel degelijk het geval. Ons voornemen het aanbod te ijken en te bundelen in 

een leerlijn, is niet gerealiseerd. De ontwikkeling van techniekonderwijs is afgelopen 

schooljaar niet opgestart. Deze bovenschoolse ontwikkeling is nog niet van dien aard dat dit 

zich laat vertalen in concrete acties op school. Tot slot staat er nog geen nieuw speeltoestel 

op het achterplein. Niet omdat het niet kan, maar omdat plaatsing weloverwogen uitgesteld is 

omdat samen opgaan met de herontwikkeling van de Kerstraat in de zomer van 2022 

voordelen zou opleveren ten aanzien van aanschaf en plaatsing. Nu de gemeente de 

plannen heeft doorgeschoven naar 2023 heroverwegen we dit besluit.   

 

  



 

3 
Jaarplan 2022 - 2023 

Wellicht ook goed om te vermelden dat de basiskwaliteit op onze school, ondanks alle 

hobbels, nog altijd geleverd wordt. Ook de opbrengsten worden in voldoende mate 

gerealiseerd. Komend schooljaar besteden wij wel extra aandacht aan het formuleren van 

doelen ten aanzien van de sociaal emotionele ontwikkeling en het monitoren van het 

vervolgsucces in het voortgezet onderwijs van leerlingen die bij ons uitstromen. Ook herijken 

we de normen die we hanteren voor de opbrengsten. Dit zijn aandachtsgebieden OR1, OR2 

en OR3 van het inspectiekader3.  

 

3 Speerpunten schoolontwikkeling 2022-2023 
 

Speerpunt  1: implementatie leerarrangement metacognitieve vaardigheden (MCV) 

Doelen De intrinsieke motivatie, betrokkenheid en onderzoekende houding van 
leerlingen bevorderen zodat zij zelfbewust en vaardig hun eigen leerproces 
kunnen sturen. 

Aanpak/ 
activiteiten 

Iedere leerkracht onderwijst de 7 MCV in de eigen groep en verrijken het 
format met werkvormen die passen bij het eigen leerjaar. De ervaring die nu 
in alle groepen wordt opgedaan met het werken met het leerarrangement 
benutten we om de kwaliteit van het arrangement en de doorgaande lijn te 
verbeteren. In het taakbeleid worden, aanvullend op de opslagfactor, uren 
gealloceerd om deze lessen voor te bereiden.   

Betrokkenen Allen. Waarbij 3 leerkrachten en de IB-er deelnemen aan de werkgroep. 

Monitoring 
checkmoment 

Zie planning studie(mid)dagen en teambijeenkomsten. 

Planning In de jaarkalender 2022-2023 staat de cyclus van het voorbereiden, lesgeven 
en evalueren van het leerarrangement MCV gepland. 

Relatie 
koersplan/ 
schoolplan 

We bieden leerlingen een breed fundament in hun ontwikkeling. 
- Leerlingen nemen mede verantwoordelijkheid voor hun eigen leren en 

ontwikkeling 

 

  

 
3 Zie www.onderwijsinspectie.nl  

http://www.onderwijsinspectie.nl/
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Speerpunt  2: Begrijpend Lezen / Luisteren 

Doelen Ervoor zorgen dat leerlingen, met plezier en/of kennis, vaardiger worden in 
het begrijpend lezen en luisteren.  

Aanpak/ 
activiteiten 

We ontwerpen lessen die aansluiten bij thema’s die op dat moment centraal 
staan, divers zijn in tekstsoort en waarbij vragen van een hogere denkorde 
aan de leerling voorgelegd worden zodat waarmee verdiept leren kan 
plaatsvinden. In de groepen 1/2 veelal gekoppeld aan de kleuterthema’s, in 
de groepen 5 t/m 8 aan de BLINK! thema’s. De groepen 3 en 4 maken steeds 
hun eigen afweging. Voor alle groepen geldt dat koppeling met cultuur, 
andere methodes (VLL, Taal, ..) en/of de leskisten met rijke leesteksten ook 
een optie is. In het taakbeleid worden, aanvullend op de opslagfactor, uren 
gealloceerd om deze lessen voor te bereiden.   

Betrokkenen Allen. Waarbij 2 leerkrachten en de IB-er deelnemen aan de werkgroep. 

Monitoring 
checkmoment 

Zie planning studie(mid)dagen en teambijeenkomsten. 

Planning Zie jaarkalender 

Relatie 
koersplan/ 
schoolplan 

We tillen het basisniveau omhoog.  
- Iedere leerling beschikt over voldoende kennis en vaardigheden op 

het gebied van lezen  
- Leerlingen worden uitgedaagd om te leren en hebben plezier in het 

leren 

 

Speerpunt 3: Cultuuronderwijs 

Doelen We bevorderen het bewustzijn van leerlingen (en leerkrachten) over het 
materieel en immaterieel erfgoed van het dorp, van de regio.  

Aanpak/ 
activiteiten 

We ontwerpen een eigen (Bongerd) leerlijn cultuur. Een leerlijn die zich focust 
op kennis van de eigen ik, het gezin, het dorp en de regio (identiteit). De 
pijlers verwonderen, ontdekken en doen, staan centraal. 

Betrokkenen Allen. Waarbij 3 leerkrachten deelnemen aan de werkgroep en de werkgroep 
extern ondersteunt wordt.  

Monitoring 
checkmoment 

Zie planning studie(mid)dagen en teambijeenkomsten. 

Planning Zie jaarkalender. 

Relatie 
koersplan/ 
schoolplan 

We bieden leerlingen een breed fundament in hun ontwikkeling 
- Leerlingen zijn creatief, oplossingsgericht en verruimen hun blikveld 
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Speerpunt: 4: Duurzame schoolorganisatie  

Doelen Het duurzaam inrichten van de organisatie van het onderwijs in school  
 

Aanpak/ 
activiteiten 

We vertalen onze onderwijsvisie naar een organisatiestructuur die 
ondersteunend is aan de visie en dermate flexibel is dat het onderwijsconcept 
ook onder invloed van fluctuerende leerlingenaantallen stevig overeind kan 
blijven.     

Betrokkenen Allen. Stuurgroep met daarin 1 leerkracht, IB-er en directeur. Externe 
ondersteuning. 

Monitoring 
checkmoment 

Zie planning studie(mid)dagen en teambijeenkomsten. 

Planning Zie jaarkalender. 

Relatie 
koersplan/ 
schoolplan 

We zijn bewust van kwaliteit en sturen daar gericht op 
- We hebben een breed gedragen kwaliteitsbewustzijn 
- We ervaren een dialoogcultuur waarbij we vanuit vertrouwen 

verbeteren 

 

 

4 Kleinere ontwikkelingen / borging 
 

1 Ontwikkeling: Aanpak uitdagend aanbod meer- en hoogbegaafden 

Doelen De ontwikkeling van ,eer- en hoogbegaafde leerlingen (nog) meer stimuleren. 
 

Aanpak/ 
activiteiten 

De werkwijze voor meer- en hoogbegaafde leerlingen die in 2021-2022 is 
opgezet voor rekenen in een pilot in de groepen 5 en 7 wordt via de warme 
overdracht doorgezet in de groepen 6 en 8. We verbreden deze aanpak naar 
de taalcyclus.  

Betrokkenen Leerkrachten groep 5 t/m 8 en IB-er.  

Monitoring 
checkmoment 

Zie planning studie(mid)dagen en teambijeenkomsten. 

Planning Zie jaarkalender 

Relatie 
koersplan/ 
schoolplan 

We bieden leerlingen een breed fundament in hun ontwikkeling 
- Leerlingen nemen mede verantwoordelijkheid voor hun eigen leren en 

ontwikkeling 
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2 Ontwikkeling: Met Sprongen Vooruit 

Doelen Vaardigheidsgroei van leerlingen die moeite hebben met rekenen vergroten. 

Aanpak/ 
activiteiten 

Voor de groepen 3 t/m 8 verwoorden we de samenhang in het gebruik van 
Snappet en Met Sprongen Vooruit in school. Daar waar Snappet en Met 
Sprongen Vooruit geïntegreerd aangeboden worden, is de toepassing 
geborgd in een overzichtelijk boekwerk. De werkwijze wordt in een 
kwaliteitskaart beschreven. Daarbij is aandacht voor de relatie met Expliciete 
Directe Instructie. 

Betrokkenen Leerkrachten groep 3 t/m 8 en onderwijsassistent. Werkgroep bestaat uit 2 
leerkrachten (OB en BB) 

Monitoring 
checkmoment 

Zie planning studie(mid)dagen en teambijeenkomsten. 

Planning Zie jaarkalender 

Relatie 
koersplan/ 
schoolplan 

We tillen het basisniveau omhoog 
- Iedere leerling beschikt over voldoende kennis en vaardigheden op 

het gebied van rekenen 

 
 Ontwikkeling: Sociaal Emotionele Ontwikkeling 

Doelen We zorgen ervoor dat de resultaten op het gebied van sociaal emotioneel 
ontwikkeling van leerlingen, beter geïntegreerd worden in onze analyses en 
vervolgacties. Ook realiseren we meer eenduidigheid en efficiency.  

Aanpak/ 
activiteiten 

We herijken onze aanpak voor sociaal emotionele ontwikkeling.  

Betrokkenen Allen. Werkgroep met 2 leerkrachten en IB-er. 

Monitoring 
checkmoment 

Zie planning studie(mid)dagen en teambijeenkomsten. 

Planning Zie jaarkalender 

Relatie 
koersplan/ 
schoolplan 

We bieden ieder kind gelijke kansen om te groeien 
- We hebben hoge verwachtingen van elkaar en van de leerlingen 
- We hebben oog voor de behoeften van leerlingen 

 
 

5 Waar we ook mee aan de slag zijn 
 

• Implementatie nieuwe taalmethode in de groepen 4 en 5 

• Opstellen overgangscriteria groep 2 naar 3 

• Gebruik van het ouderportaal Parro   

• Keuze leerlingvolgsysteem voor de groepen 1/2 

• Ontwerp van het schoolplein achter de school 

• Borging van onderdelen van ons onderwijs in  kwaliteitskaarten 


