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1 Inleiding 
 
In dit plan staan de ontwikkelpunten uitgewerkt in overzichtelijke doelstellingen voor 

schooljaar 2022-2023. Wij willen toewerken naar een verdere professionalisering van het 

team en het geven van goed onderwijs in een fijne en veilige schoolomgeving. Het jaarplan 

staat in verbinding met het schoolplan (22-26) en het vernieuwde koersplan van Optimus 

(22-26).  

 

Het jaarplan wordt jaarlijks in het team geëvalueerd en ter instemming voorgelegd aan de 

MR.  

We monitoren onze kwaliteit door feedback van ouders, leerlingen en onze eigen kritische 

blik, naast de feedback door het CVB in het schoolbezoek. We gebruiken de meetbare groei 

van de ontwikkeling van onze leerlingen en overige monitorinstrumenten.  

 

Informatie over de gehele schoolontwikkeling is ook te vinden op onze vernieuwde website 

www.deweijerwereld.nl. 

 

 

 

 

2 Terugblik op de schoolontwikkeling 2021-2022 
 
 

 

Een jaarplan staat niet op zichzelf. Het jaarplan is een instrument in het stelsel van 

kwaliteitszorg. Directeur en team 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 de school. PDCA cycli verlopen meer 

doelmatig en effectief als de doelen zoveel als mogelijk SMART (specifiek, meetbaar, 

acceptabel, realistisch en tijdgebonden) geformuleerd zijn.  

 

http://www.deweijerwereld.nl/
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https://coboxedoptimus.sharepoint.com/sites/o365deweijerwereld/Gedeelde%20documenten

/03.2%20formele%20documenten/jaarplannen/2021-2022%20jaarplan/Jaarplan%2021-

22%20De%20Weijerwereld.docx 

 

In bovenstaande link is de evaluatie van het jaarplan 21-22 direct zichtbaar bij de gestelde 

doelen. De behaalde doelen zijn groen aangegeven. 

Doelen die nog aandacht behoeven zijn oranje. Veelal is de oorzaak dat we de ambitie te 

strak in de tijdsplanning hadden staan en we meer tijd nodig hebben. Deze doelen krijgen 

een vervolg op dit plan.  

De rood aangegeven doelen zijn niet behaald. Betreft een doel waarin we een bepaalde 

score wilde halen, wat op dat moment niet gelukt is. En een korte actie die nog uitgezet moet 

worden bij de leerlingenraad. 

De basiskwaliteit is op orde op De Weijerwereld, de eindtoets scoort boven het gemiddelde 

van de scholengroep en wij zien een goed verklaarbare score op de LOVS toetsen. 

Planning Uitvoering

Monitoring

Aanpassing 
en 

verantwoor
ding

https://coboxedoptimus.sharepoint.com/sites/o365deweijerwereld/Gedeelde%20documenten/03.2%20formele%20documenten/jaarplannen/2021-2022%20jaarplan/Jaarplan%2021-22%20De%20Weijerwereld.docx
https://coboxedoptimus.sharepoint.com/sites/o365deweijerwereld/Gedeelde%20documenten/03.2%20formele%20documenten/jaarplannen/2021-2022%20jaarplan/Jaarplan%2021-22%20De%20Weijerwereld.docx
https://coboxedoptimus.sharepoint.com/sites/o365deweijerwereld/Gedeelde%20documenten/03.2%20formele%20documenten/jaarplannen/2021-2022%20jaarplan/Jaarplan%2021-22%20De%20Weijerwereld.docx
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 Ontwikkeling vieren: placemat eind schooljaar 2021- 2022, met behaalde resultaten. 

 

Het komend jaar zullen we rekening moeten houden met nieuwe collega’s, wat maakt dat  

het borgen van de doorgaande lijn aandacht behoeft. We gaan werken met PLG’s wat 

helpend moet zijn bij deze borging en tevens de spreiding van de verantwoordelijkheid 

binnen het team vergroot.  

Een behoefte van veel teamleden is om zowel op operationeel als tactisch niveau mee te 

denken. Een aantal specialisten ook op strategisch niveau. Om steeds de koppeling te 

maken naar onze primaire opdracht gebruiken wij 2 PDCA cirkels die in elkaar draaien:  het 

ankermodel. 
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De analyse van de Centrale Eindtoets vraagt ons te kijken naar de school-eigendoelen van 

rekenen. Hoe verhouden die zich tot de landelijke trend en onze trend. Zijn onze doelen 

reëel, ze lijken te hoog gesteld? 

Tot slot is het leerlingenaantal een aandachtspunt. Door groei die niet goed zichtbaar is in de 

gemeentelijke prognoses is een lange termijn visie wat lastig. Op dit moment is er 

goedkeuring gegeven voor het bijbouwen van lokalen en ruimten. We bevinden ons in het 

oriënterende en ontwerpende stadium, ondertussen wordt de leerlingengroei ondervangen 

door een noodlokaal. Deze bouw zal samen met dagverblijf/BSO ‘De dag door’ uitgevoerd 

worden. Deze samenwerking geeft een impuls aan de doorgaande lijn 0 t/m 12 jarigen. 

 

We zien dat de schoolontwikkeling ondanks corona en leerkrachten tekort niet heeft 

stilgelegen. Daar zijn we trots op. Het is belangrijk dat we in de gaten houden dat de 

draagkracht en de onderwijspassie bij een ieder voldoende aanwezig blijft. Alleen dan 

bouwen we verder. Kleine stappen ‘goed’ is onze weg, we moeten ons niet laten verleiden te 

snel te willen gaan. 

 

 

 

 

  

Operationeel 

niveau 

Tactisch 

niveau 

Strategisch 

niveau 
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3 Speerpunten schoolontwikkeling 2022-2023 
 

 

Speerpunt 1 lezen (TL/BL) 

Doelen • Implementatie BL en TL methode Atlantis groep 4 t/m 8. Voorgezet lezen krijgt een 
kwaliteitsimpuls. Leesplezier en leesmotivatie neemt toe, resultaten van BL stijgen 
t.o.v. E meting 2022. 

• Beredeneerd leesaanbod groepen 1-2 kent uitwerking van alle thema’s. Er zijn voor 2 
onderbouwjaren alle projecten met cruciale leesdoelen gevuld. 

• Wij hebben als schoolambitie een 100% score te halen op  1F doelen lezen en  
taalverzorging. Op dit moment scoren we 98,6% lezen en 98,7 % taalverzorging. 

• Wij hebben de schoolambitie om op het gevorderde niveau meer dan 70 % te 
behalen. Dit ligt boven het gemiddelde van de scholengroep. Onze huidige scores op 
1S/2F zijn: 74,3 lezen  en 69% op taalverzorging.  

Aanpak/ 
activiteiten 

• Werken met een leesoverzicht-leesbespreking, groep 1 t/m 8 waardoor cruciale 
doelen centraal komen staan. 

• Observaties door leesspecialisten. 

• Inzet NPO ondersteuning wordt overwogen op leerlingniveau. 

Betrokkenen • Leesspecialisten: Sandra v Buijtene, Maaike Simons  

• IB: Elma Boumans 

• Extern specialist: Wilma Willems 

• Alle teamleden 

Monitoring 
checkmoment 

• Elke 8 weken na een blok volgt een inhoudelijk evaluatie (leesbespreking) op basis 
van de doelen van het leesoverzicht. 

• Hantering van de kwaliteitskaart en het schoolleesplan. 

Planning • Proefblok in schooljaar 21-22. Start groep 4 t/m 8 gehele methode schooljaar 22-23. 

• Monitoring elke 8 weken middels leesbespreking. 
• Afronding implementatieperiode eind schooljaar, dan gaat het over in de 

borgingsfase. 

Relatie 
koersplan/ 
schoolplan 

• ‘We tillen het basisniveau omhoog.’ 

• ‘We bieden ieder kind gelijke kansen om te groeien.’ 

 
 

 

Speerpunt 2 Rekenen  

Doelen • Beredeneerd rekenaanbod voor de groepen 1-2 kent een uitwerking in alle thema’s. 
Er zijn voor 2 onderbouwjaren alle projecten met cruciale rekendoelen gevuld. 

• Wij hebben als schoolambitie een 100% score te halen op 1F doelen rekenen. Op dit 
moment scoren we 91,9% op rekenen.  

• Wij hebben de schoolambitie om op het gevorderde niveau meer dan 65% (in 
navolging van de commissie) te behalen. Onze huidige scores op 1S/2F zijn: rekenen 
50,6%. Dit houdt in dat we met rekenen een verbeterslag te maken hebben. Echter 
het gemiddelde van de scholengroepweging ligt lager: 40,8%. We denken deze te 
maken door een betere selectie van het aanbod 1S/2F boeken inclusief passende 
instructie. Vervolgens biedt het observatieanalyse instrumenten die de methode 
Wereld in Getallen 5 ons biedt. Daarnaast hebben wij 3 collega’s die rekenspecialist 
zijn, die de rekenbesprekingen tot een verdiepingsslag kunnen brengen.  
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Aanpak/ 
activiteiten 

• Werken met een rekenoverzicht-rekenbespreking, groep 1 t/m 8 waardoor cruciale 
doelen centraal komen staan. 

• Observaties door rekenspecialisten. 

• Inzet NPO ondersteuning wordt overwogen op leerlingniveau. 

• Op advies IB eventueel inzet RD4-onderzoek. (Hanneke en Ilona) 
 

Betrokkenen • Rekenspecialisten: Hanneke Bongarts, Denise de Vlam, Ilona Weijers 

• IB: Elma Boumans 

• Extern specialist: Marleen Kock 

• Alle teamleden 

Monitoring 
checkmoment 

• Elke 8 weken na een blok volgt een inhoudelijk evaluatie (rekenbespreking) op basis 
van de doelen van het leesoverzicht. 

• Hantering van de kwaliteitskaart en de observatielijsten uit de methode. 

Planning • Monitoring elke 8 weken middels leesbespreking. 

Relatie 
koersplan/ 
schoolplan 

• ‘We tillen het basisniveau omhoog.’ 

• ‘We bieden ieder kind gelijke kansen om te groeien.’ 

 

 

Speerpunt  3 professioneel kapitaal 

Doelen Teamleden werken vanuit een onderzoeksvraag of specifieke verbetervraag met elkaar 
samen.  
Het team houdt een lerende en bevragende houding zien met als doel het onderwijs te blijven 
verbeteren. 
 

Aanpak/ 
activiteiten 

We werken in 3 overlegvormen binnen 1 structuur:  

• Centrale PLG: alle teamleden die werkzaam zijn op de vergaderdag, of online aan 
willen sluiten. 

• Bouwoverleg: 3 wekelijkse afstemming van opeenvolgende groepen die elkaar nodig 
heeft op basis van inhoud. Samenstelling kan dus wisselen: 1-2-3 maar 3-4 kan ook. 

• Expertise overleg: 3 wekelijks gepland overleg gekoppeld aan de speerpunten. 
 

Betrokkenen • Beredeneerd aanbod 1-2: alle kleuterleerkrachten 

• Rekenspecialisten: Hanneke, Denise, Ilona 

• Taal/leesspecialist: Maaike en Sandra 

• Verbondenonderwijs: Imke, Hetty, Lonneke* 

• MBHB: Hetty, Elma (Martin) 

• ICT: Danny, Sigrid (Martin) 

• Erasmus+ aanvraag t.b.v. internationalisering: Imke en Maaike* 
 
*We vinden het logisch dat verbonden onderwijs en internationalisering aan elkaar verbonden 
worden vanuit het Wereldburgerschapsperspectief. 
 

Monitoring 
checkmoment 

Middels jaarplan 22-23, doelenbord in de koffiekamer. 
Check 4 keer per jaar als het ankermodel is gedraaid. (PDCA) 
Verantwoordelijkheid bij het betreffende expertiseteam en MT. 
 

Planning Indien een onderzoeksvraag is afgerond of er een besluit moet worden genomen, volgt een 
terugkoppeling in de centrale PLG, daar wordt besloten wat de vervolgstap is: borgingsfase, 
verdere verdiepingsvraag, besluitvorming. 
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Relatie 
koersplan/ 
schoolplan 

‘We blijven leren en zijn betrokken ambassadeurs.’ 
‘We zijn bewust van kwaliteit en sturen daar gericht op.’ 

 

 

Speerpunt 3 Burgerschap, internationalisering en verbonden onderwijs 

 

Doelen Ons doel is om onze leerlingen wegwijs te maken in de wereld, zodat zij goed voor haar en 
haar bewoners kunnen zorgen in het kader van duurzaamheid. 
Leerlingen hebben begrip voor verschil en diversiteit, laten hun stem op constructieve wijze 
horen en zetten zich in voor hun eigen geluk en dat van anderen. 
 

Aanpak/ 
activiteiten 

Activiteiten en doelen weven zich gedurende het schooljaar dagelijks door de lesinhouden 
heen. Wij vinden het belangrijk dat wij onze leerlingen van een rijke context informatie geven, 
zodat zij kennis leren combineren. Dit is het meest zichtbaar in: 

• Inzet SEL methode en onze pedagogisch klimaat 

• Verbinding tussen zaakvakken en culturele vakken 

• Internationaliseringsprojecten, gesubsidieerd door Erasmus+ 

• De rol die leerlingen spelen en de wijze waarop hun stem telt: bij het stellen van 
doelen, inrichten van de omgeving in school middels de leerlingenraad. Maar ook de 
wijze waarop wij hen bevragen als sociale contexten lastig zijn. (spelen, pesten, 
plagen, meedoen, vrienden maken etc.) We geven leerlingen op deze manier de 
ruimte om democratische normen en waarden te onderzoeken. 
 

Betrokkenen • Leerlingenraad 

• Expertisegroep verbonden onderwijs: Hetty, Imke, Lonneke 

• Ondersteuning van externe partners, educatieve partners 

• voorheen ‘Doe je Mee’/cultuurloper 

• Erasmus + en de expertisegroep: Imke en Maaike 

• Teamleden, leerlingen, ouders en betrokkenen 
 

Monitoring 
checkmoment 

• Leerkrachten kennen de doorgaande SLO-leerlijnen en maken samen keuzes in de 
onderwijsplanning en aanbod. Hierdoor is er een nieuwe doorgaande lijn voor 
aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek waarbij handvaardigheid, tekenen, 
muziek en dans gekoppeld worden aan dit thema. ICT-vaardigheden worden 
gevraagd bij de verwerking van projecten. 

• Mediawijsheid kent een los aanbod, hierin is wel een doorgaande lijn van groep 1 
t/m 8. 

• De expertisegroep checkt of activiteiten en lesinhouden voldoende met elkaar 
afgestemd zijn, in bouwvergaderingen bespreekt men de praktische uitvoering. 

• Eventuele opbrengsten/producten worden gepresenteerd op de leerpleinen zodat 
andere groepen deze kunnen zien. 
 

Planning • Educatieve uitjes of gastsprekers hebben altijd een koppeling naar een ander lesdoel. 

• Periode mei/juni wordt de jaarplanning voor het volgende schooljaar afgestemd. 
Externe partners  die niet goed aansloten worden uitgewisseld. Dit kost te veel 
effectieve lestijd. Deze worden niet meer ingezet/bezocht. 
 

Relatie 
koersplan/ 
schoolplan 

• ‘We blijven leren en zijn betrokken ambassadeurs.’ 

• ‘We bieden leerlingen een breed fundament in hun ontwikkeling.’ 

• ‘We bieden ieder kind gelijke kansen om te groeien.’ 
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Speerpunt  4 visie traject intern aanbod meer& hoogbegaafden 

Doelen • Er is een aanbod voor meer en hoogbegaafde leerlingen binnen De Weijerwereld, 
dat rijker is dan verwerkingsbladen. 

• Leerkrachten zetten het DHH goed in en weten een juiste analyse te maken. 

• Er is een visie op de combinatie van meer en hoogbegaafden en een passend aanbod 
in de groep. 

• Visievoorstel rondom versnellen 

 

Aanpak/ 
activiteiten 

Na afstemming met de bovenschoolse experts zijn de volgende activiteiten gepland voor 
komend schooljaar: 

- Adviesgesprek m.b.t. kleutermateriaal voor de in voorsprong zijnde kleuter, 
of andere inzet van de reeds aanwezige materialen. 

- Proefabonnement op Kraak’m voor groepen 4 t/m 8, individuele leerlingen 
na afstemming met ouders, leerling en IB. 

- Teamscholing gericht op passend aanbod. 
- Hetty gaat de 2e vervolgmodule Master EN MBHB volgen. 

 

Betrokkenen - Expertise team: Hetty, Martin, Elma 
- Alle teamleden 
- Leerlingen die voldoen aan genoemd profiel (en ouders) 

 

Monitoring 
checkmoment 

In mei 2023 heeft het team een eenduidige visie op: 
Hoe groot is deze groep leerlingen nu eigenlijk in mijn groep? 
Hoe verrijk ik mijn onderwijsaanbod? En mijn instructiewijze/vragen? (BLOOM) 
Is deze visie omschreven en wordt deze uitgevoerd.  
 

Planning Afronding bovenstaande mei 2023. 
Bericht in Prikbord (nieuwsbrief), mei 2023 

Relatie 
koersplan/ 
schoolplan 

• We tillen het basisniveau omhoog. 

• We bieden ieder kind gelijke kansen om te groeien. 
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4 Kleinere ontwikkelingen / borging 
 

1 Ontwikkeling digitaal volgsysteem, Leerling in Beeld 

 

Doelen • We volgen onze groepen en leerlingen beter middels het programma ‘leerling in 
beeld’ LOVS. 

• Groepsanalyses zijn efficiënt en van goede kwaliteit. 

• Leerling in beeld geeft inzicht in de ontwikkeling van de leerling en toetst passend. 

• Dit alles staat ten dienste van de opbrengsten zoals bij lezen en rekenen eerder in dit 
plan omschreven. 

 

Aanpak/ 
activiteiten 

• Check hardware juni 2022 

• Check software etc juli 2022 

• Begroting 2023 rekening houden met aanschaf devices. 

• Teamscholing groepen 3 t/m 8 6 december 2022 

• Eerste inzet januari/februari 2023 (M toetsing) 

• ICT is procesmatig het eerste aanspreekpunt 
 

Betrokkenen • Alle teamleden 

• ICT-ers: Martin, Danny 

• MT, IB in bijzonder 

• NPO ondersteuners en HDT ondersteuner 
 

Monitoring 
checkmoment 

• Gedurende toetsingsperiode op handelingsniveau 

• Na toetsingsperiode: is de aanname juist dat analyse eenvoudiger te maken is? Krijg 
je sneller en beter je groep en leerlingen in beeld? 

• Helpt het programma je om leerlingen en ouders beter uit te leggen hoe de toetsing 
is gegaan en waar je de komende periode met de leerling aan wil gaan werken? 

• Kan de leerling zelf ook een analyserende gedachte ontwikkelen na het zien van de 
infographics? 
 

Planning Zie aanpak 

Relatie 
koersplan/ 
schoolplan 

• ‘We tillen het basisniveau omhoog.’ 

• ‘We zijn bewust van kwaliteit en sturen daar gericht op.’ 

 

 

2 Ontwikkeling Sociaal Emotioneel Leren 

 

Doelen • Het prettige en goede pedagogische klimaat blijft geborgd ondanks de groei en de 

veranderende dynamiek in het gebouw door de verbouwing. We zetten de 

aangegeven middelen de komende vier jaar opnieuw in. We zijn trots op het huidige 

resultaat. 

• Wij merken dat door corona leerlingen soms grote uitdagingen en vraagstukken op 

hun pad hebben gehad. Dit doet iets met de sociaal emotionele ontwikkeling van het 

individu. Als dit meerdere leerlingen in een groep betreft kan de groep uit balans 
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raken, we hebben dan extra input en aanbod nodig om deze groep te begeleiden. 

Komend jaar heeft groep 7 deze extra begeleiding nodig. 

 

Aanpak/ 
activiteiten 

• NPO ondersteuning, alle interventies dragen bij aan het gevoel ‘je wordt gezien, we 
zijn er voor jou’. 

• Drama online cursus voor leerkrachten en het aanbod voor de groep. 

• Training nieuwe ‘kindbegrip’ (opvolger van Zien!) wat ons meer inzicht geeft in het 
welbevinden en de betrokkenheid van de groep/ het kind. 

• Voortzetten van de doorgaande lijn SEL, middels methode KWINK. 
 

Betrokkenen • Alle teamleden 

• Begeleider ‘groepsgeluk’  Denise de Vlam. (Maaike v Sambeek heeft deze 
bevoegdheid ook) 

• Korte lijnen met ouders daar waar zorgen zijn 
 

Monitoring 
checkmoment 

• Welbevinden gesprekken 

• Sociogram afname 

• Vragenlijst Kindbegrip en de eventuele tweede scan 

• Observaties van de leerkracht 

• Signalen van leerlingen en ouders 
 

Planning • Alle groepen hebben een wekelijks aanbod van de SEL kwink. 

• Twee keer per jaar voeren we ‘groepsopstellingen uit’ middels groepsgeluk. 

• Extra focus voor de gouden en zilveren weken, de periode waarin de groepsvorming 
wordt voltooid. 
 

Relatie 
koersplan/ 
schoolplan 

• ‘We bieden ieder kind gelijke kansen om te groeien.’ 

• We zijn bewust van kwaliteit en sturen daar gericht op. 

 
 
3 Ontwikkeling groei leerlingen aantal en de verbouwing die hieruit voortkomt. 

 

Doelen De school is een passende omgeving voor al onze leerlingen. 
Er is ruimte voor de kinderopvang waardoor er een doorgaande lijn  0 tot 12 jarigen is. 
Door te verbouwen worden een aantal functies beter gefaciliteerd naast de uitbreiding: de 
ingang van de school is beter te vinden. De school heeft een eigen trap naar boven die bereikt 
kan worden zonder door een groep te lopen. Het is mogelijk elkaar te ontmoeten: kinderen 
van verschillende leeftijden. 
 

Aanpak/ 
activiteiten 

• Noodunit voor de directe opvang van de groei 

• Afstemming met gemeente, Optimus en de kinderopvang De Dag Door. 

• MT blijft scherp op leerlingenaantal en woonplaats van de ingeschreven leerlingen, 
om een prognose te maken. De prognose van de gemeente laat de huidige instroom 
niet voorspellen. 

 

Betrokkenen • Anita Meinten van facilitair ondersteunt. 

• Bart van Oort, gemeente Land van Cuijk 
• Sors-adviesgroep 

Monitoring 
checkmoment 

Elk bouwoverleg m.b.t. voortgang. 
Leerlingen aantal, elk moment dat Duo deze data vraagt. 
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Planning Start bouw ergens schooljaar 2022-2023, het is mogelijk dat bestemmingsplan aangepast 
dient te worden, dan gaat het proces vele malen langer duren. 

 

Relatie 
koersplan/ 
schoolplan 

Alle 5 kernambities hebben hierin oorsprong, doel en raakvlak 
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