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1 Inleiding 
 
Dit is het jaarplan voor het schooljaar 2022-2023 van Basisschool ’t Stekske uit 

Langenboom. In dit plan blikken we terug op het schooljaar 2021-2022 en vooruit op de 

plannen die we hebben voor het schooljaar 2022-2023 voor wat betreft de 

schoolontwikkeling. Op ’t Stekske werken wij vanuit de onderstaande 

schoolontwikkelingsaanpak. 
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Het jaarplan is een onderdeel van een groter geheel. In eerste instantie is dat het Koersplan 

van Stichting Optimus Primair Onderwijs. Daarin staan de globale doelen beschreven die we 

als stichting in vijf jaar tijd willen bereiken. De schoolspecifieke vertaling daarvan is terug te 

vinden in het Schoolplan van Basisschool ’t Stekske. Dit is eveneens een vijfjarenplan. Per 

schooljaar wordt de voortgang bewaakt en, indien nodig, bijgesteld in het jaarplan. Dit is het 

eerste jaarplan binnen de planperiode 2022-2026 van het nieuwe schoolplan. 

 

Centraal in het Schoolplanperiode 2022-2026 staan voor onze school twee elementen. Ten 

eerste gaat het om de zes onderwijskundige pijlers die laten zien hoe het onderwijs op ’t 

Stekske in elkaar zit en vanuit welke visie het onderwijs wordt aangeboden. Ten tweede gaat 

het om het schema met de schoolontwikkelingsvragen. Vanuit deze vragen wordt de basis 

van het onderwijs, samenkomend in de onderwijskundige pijlers, steeds verder verbeterd. Dit 

gebeurt in een cyclische vorm die gaat van visie naar vorm naar aanbod naar aanpak naar 

opbrengsten. Als deze cirkel is doorlopen, zal dit leiden tot een aanscherping van de visie en 

weer aanleiding zijn tot een verdere cyclische verbeterslag. 

 

Op de volgende twee pagina’s staan de zes onderwijskundige pijlers en het schema met 

schoolontwikkelingsvragen afgebeeld.    
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2 Terugblik op de schoolontwikkeling 2021-2022 
 
 

Een jaarplan staat niet op zichzelf. Het 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 de school.  

 

 

De jaarplanpunten 2021-2022 

 

Het schooljaar 2021-2022 was helaas een rommelig geheel. Door de Coronapandemie zijn 

de scholen dicht geweest, zijn door besmettingen hele klassen naar huis gestuurd en zijn 

individuele leerlingen op grote schaal niet aanwezig geweest op school. Tevens was er grote 

delen van het jaar een enorm tekort aan (inval)leerkrachten, waardoor we groepen niet altijd 

het onderwijs konden bieden wat we wilden. Dit alles heeft een zware wissel getrokken op 

ons team en heeft ook het verwezenlijken van de voorgenomen jaarplanpunten lastig 

gemaakt. 

 

Alle doelen zijn wel aan de orde geweest, maar niet allemaal volledig bereikt. Dit heeft 

gevolgen voor het jaarplan dat in het schooljaar 2022-2023 op de rol staat. We zullen eerst 

even terugblikken op de jaarplanpunten van afgelopen schooljaar 2021-2022 en daarna 

vooruitblikken. Het onderstaande schema geeft een overzicht van de ontwikkelpunten. 

Planning Uitvoering

Monitoring

Aanpassing 
en 

verantwoor
ding
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De terugblik geeft (kort) antwoord op de volgende vragen: 

1. Welke doelen uit het jaarplan heeft de school bereikt? 

 

Jaarplanpunten 1 en 2, de implementatie van de nieuwe rekenmethode Pluspunt 4 en de 

keuze voor nieuwe leermiddelen op het gebied van leesonderwijs zijn beide bereikt. 

Daarmee is ons rekenonderwijs veranderd en zijn de plannen gemaakt om ook ons 

leesonderwijs een stevige kwaliteitsinjectie te geven.  

 

Ook aan jaarplanpunt 3, het optimaliseren van het werken in units is de nodige aandacht 

besteed. De opbrengst van dit traject is dat we ons onderwijs flexibel blijven organiseren, 

maar het werken in units niet verder gaan versterken. Op basis van de 6 onderwijskundige 

pijlers die we dit jaar vastgesteld hebben, hebben we besloten om onze werkwijze daar waar 

het kan zo dicht mogelijk tegen de jaargroepen aan te leggen. Dit biedt betere mogelijkheden 

om goede instructies te geven, hoge verwachtingen te laten uitmonden in goede 

opbrengsten en een effectief leerklimaat te creëren. 

 

2. Welke doelen uit het jaarplan heeft de school niet / gedeeltelijk bereikt? Hoe komt dat? 

 

Jaarplanpunt 4, het optimaliseren van de leeromgeving in het gebouw en op de speelplaats 

heeft maar beperkt aandacht gehad. Er zijn plannen gemaakt, maar deze moeten nog 

uitgevoerd worden. 

 

3. Realiseert de school de basiskwaliteit? Zijn er onderdelen die de school expliciet in het 

volgende jaarplan moet opnemen (de standaarden staan in de bijlage) 

 

Basisschool ’t Stekske realiseert de basiskwaliteit. Dit is recentelijk nog gebleken uit de 

interne audit. Er waren wel enkele punten waaraan gewerkt moest worden en die zijn in gang 

gezet. Het betreft de standaarden (extra) Ondersteuning (OP4) en Veiligheid (SK1). De 

werkwijze rondom OPP en groeidocumenten is verbeterd en daarmee kan gerichter 

ondersteund worden.  

Verder is er een nieuwe anti-pestcoördinator aangesteld na het vertrek van de vorige. Het 

actualiseren van het veiligheidsplan is in gang gezet, maar nog niet helemaal afgerond. 

 

4. Welke ontwikkelingen, trends uit de analyses van de opbrengsten en andere 

kwaliteitsmetingen en professionele reflecties uit de doorlopen PDCA cyclus, zijn van 

belang voor de ontwikkeling en verbetering van de school? Waar moet je rekening mee 

houden in het nieuwe jaarplan?  
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Een tegenvaller was dit jaar de eindtoets. Na jaren met goede scores wisten we dat er dit 

jaar een risico was. Daar is actie op ondernomen, maar dit heeft helaas onvoldoende effect 

gehad waardoor de resultaten ondermaats waren. Uit analyse is gebleken dat 

een aantal kinderen eind medio groep 8 op 1F en 1S/2F aanmerkelijk hoger scoorden dan 

eind groep 8. Pak daarbij de omstandigheid dat er in deze groep 8 nauwelijks uitschieters 

waren naar boven en juist wel naar beneden en de scores zijn deels verklaard. Een andere 

conclusie is dat veel individuele kinderen uit deze groep meer dagen afwezig zijn geweest 

tijdens de pandemie dan in andere groepen het geval was. Dit maakte dat de groep ook niet 

meer echt goed ging ‘lopen’ toen alles weer open was.  

 

Toch heeft het ons wel aan het denken gezet. Ook bij minder gunstige omstandigheden 

moeten groepen die onze school verlaten op niveau scoren. Wij denken dat het daarom 

goed is om versneld ons curriculum aan te gaan passen. We gaan in het verlengde van de 

zes onderwijskundige pijlers meer werk maken van kennisontwikkeling en dit verbinden met 

de verbetering van ons taalleesonderwijs. Gekoppeld aan onze nieuwe leesaanpak gaan we 

gebruik maken van een andere aanpak voor wereldoriëntatie. In eerste instantie in de vorm 

van een experiment voor een jaar. We zien de genoemde speerpunten voor de komende 

jaren als een eigen masterplan basisvaardigheden, omdat we denken dat we met een 

beperkt aantal gerichte interventies ons onderwijs gericht op taal, lezen en 

kennisontwikkeling aanzienlijk kunnen versterken. 
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3 Speerpunten schoolontwikkeling 2022-2023 
 

Vanuit de 6 onderwijskundige pijlers en de schoolontwikkelingsvragen uit het Schoolplan 

2022-2026 hebben we dit schooljaar een aantal speerpunten. 

 

Speerpunt 1: Verbetertraject rekenen – voortgezette implementatie nieuwe rekenaanpak 

Doelen • De leerkrachten worden meer vertrouwd met de methode Pluspunt 4. 

• De leerkrachten gaan kritisch om met de leerstofopbouw van Pluspunt 
4, uitmondend in meer aandacht voor de hoofddoelen (waaronder 
automatisering) en minder voor de bijzaken. 

• De rekenwerkgroep legt vast welke specifieke doelen op welk moment 
bereikt moeten zijn. 

• Het team bewaakt de kwaliteit van de instructie en feedback op basis 
van de principes van Rosenshine. 

• Het team maakt, onder aansturing van de rekencoördinator, een 
routinedocument dat de schoolwerkwijze op het gebied van rekenen 
vastlegt en overdraagbaar maakt en brengt deze onder in het 
Routineboek ‘t Stekske. 

 
Aanpak/ 
activiteiten 

• Maandelijkse bespreking in het unitoverleg en bewaken van 
actiepunten via het unitbord 

• Halfjaarlijkse bespreking in het team 

• Gezamenlijke voorbereiding en wederzijdse ondersteuning door  
            duo-partners 
 

Betrokkenen • Team 
• Rekenwerkgroep o.l.v. rekencoördinator 
• Het unitoverleg 
 

Monitoring 
checkmoment 

• Evaluatiemomenten december en mei op studiedag 

Planning • De activiteiten lopen het hele schooljaar. 

Relatie 
koersplan/ 
schoolplan 

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

• We tillen het basisniveau omhoog. 

• We bieden leerlingen een breed fundament in hun ontwikkeling. 

• We bieden ieder kind gelijke kansen om te groeien. 
 

 
 

Speerpunt 2: Verbetertraject lezen – jaarpilot werken met de aanpak Blink Lezen 

Doelen • Het team doet ervaring op met een leesaanpak die start bij 
leesmotivatie, waarbij kennisontwikkeling het lezen een doel geeft en 
leerlingen veel leeskilometers maken vanuit nieuwsgierigheid. 

• De leerkrachten realiseren een rijk en motiverend leesaanbod voor 
alle leerlingen vanuit langer lopende thema’s. 
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• De leerkrachten richten het leesonderwijs in vanuit een 
drielagenmodel, waarbij sprake is van leertijduitbreiding voor 
leerlingen die de doelen minder makkelijk bereiken. 

• Het team neemt een besluit over het al of niet definitief gaan werken 
volgens de aanpak van Blink Lezen. 

• Het team maakt, onder aansturing van de taalleescoördinator, een 
(voorlopig) routinedocument dat de schoolwerkwijze op het gebied 
van lezen vastlegt en overdraagbaar maakt en brengt deze onder in 
het Routineboek ‘t Stekske. 

 
Aanpak/ 
activiteiten 

• Drie implementatiebijeenkomsten behorend bij de methode Blink 
Lezen. 

• Maandelijkse bespreking in het unitoverleg en bewaken van 
actiepunten via het unitbord. 

• Halfjaarlijkse bespreking in het team. 

• Gezamenlijke voorbereiding en wederzijdse ondersteuning door 
duopartners. 

 
Betrokkenen • Begeleider implementatietraject Blink Lezen 

• Team 

• Taalleeswerkgroep o.l.v. taalcoördinator 

• Het unitoverleg 
 

Monitoring 
checkmoment 

• Evaluatiemomenten december en mei op studiedag 
• Besluitvorming in mei 

Planning • De activiteiten lopen het hele schooljaar. 

Relatie 
koersplan/ 
schoolplan 

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

• We tillen het basisniveau omhoog. 

• We bieden leerlingen een breed fundament in hun ontwikkeling. 

• We bieden ieder kind gelijke kansen om te groeien. 
 

 

 

Speerpunt 3: Verbetertraject wereldoriëntatie/kennisontwikkeling – jaarpilot werken met 

aanpak Blink Wereld Geïntegreerd 

Doelen • Het team realiseert een aanpak voor wereldoriëntatie waarbij meer 
aandacht is voor gestructureerde kennisontwikkeling. 

• Het team doet ervaring op met een aanpak waarbij wereldoriëntatie, 
taal- en leesonderwijs verzorgd wordt vanuit dezelfde thema’s. 

• De leerkrachten realiseren een rijk, motiverend en kennisrijk 
lesaanbod voor alle leerlingen. 

• De leerkrachten realiseren een passend lesaanbod voor 
wereldoriëntatie door te arrangeren vanuit bestaand kennisrijk 
lesmateriaal. 

• De leerkrachten verbinden de taaldoelen uit Staal Taal met de aanpak 
van Blink Wereld Geïntegreerd en Blink Lezen. 

• De leerkrachten realiseren de wereldoriëntatie-activiteiten met minder 
voorbereidingstijd. 
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• Het team doet ervaring op met het werken met Blink Wereld 
Geïntegreerd. 

• Het team neemt een besluit over het al of niet definitief gaan werken 
volgens de aanpak van Blink Wereld Geïntegreerd. 

• Het team maakt, onder aansturing van de coördinator, een (voorlopig) 
routinedocument dat de schoolwerkwijze op het gebied van 
wereldoriëntatie vastlegt en overdraagbaar maakt en brengt deze 
onder in het Routineboek ‘t Stekske. 

 
Aanpak/ 
activiteiten 

• Eén implementatiebijeenkomst behorend bij de methode Blink Wereld 
Geïntegreerd. 

• Maandelijkse bespreking in het unitoverleg en bewaken van 
actiepunten via het unitbord. 

• Halfjaarlijkse bespreking in het team. 

• Gezamenlijke voorbereiding en wederzijdse ondersteuning door 
duopartners. 

 
Betrokkenen • Trainer startbijeenkomst Blink Wereld Geïntegreerd 

• Team 

• Werkgroep wereldoriëntatie o.l.v. wo-coördinator 

• Het unitoverleg 
 

Monitoring 
checkmoment 

• Evaluatiemomenten december en mei op studiedag 
• Besluitvorming in mei 

Planning • De activiteiten lopen het hele schooljaar. 

Relatie 
koersplan/ 
schoolplan 

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

• We tillen het basisniveau omhoog. 

• We bieden leerlingen een breed fundament in hun ontwikkeling. 

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

 

1 Optimaliseren gebouw en speelplaats 

 

Doelen • Het team realiseert enkele elementen die de leeromgeving 
aantrekkelijker maken. 

• Het team houdt hierbij rekening met mogelijke nieuwbouw binnen vijf 
jaar. 

 

Aanpak/ 
activiteiten 

• Samen met een interieurdeskundige worden voorstellen uitgewerkt. 

• De voorstellen komen ter besluitvorming in het team. 

• De voorstellen worden gerealiseerd. 
 

Betrokkenen • Interieurdeskundige 

• Werkgroep gebouw en speelplaats 

Monitoring 
checkmoment 

• Evaluatiemomenten december en mei op studiedag 
• Besluitvorming in mei 

Planning • De activiteiten lopen het hele schooljaar. 

Relatie 
koersplan/ 
schoolplan 

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

• We bieden leerlingen een breed fundament in hun ontwikkeling. 
 
 

 

 

2 Burgerschapsvorming 

 

Doelen • Het team geeft het onderdeel burgerschapsvorming een herkenbare 
plek in het curriculum van de school. 

• De school voldoet aan de eisen die de Onderwijsinspectie stelt ten 
aanzien van het nieuwe vakvormingsgebied. 

 

Aanpak/ 
activiteiten 

• De landelijke ontwikkelingen nauwlettend volgen. 

• De vereiste beschrijvingen worden opgesteld. 

• Het team initieert de acties die nodig zijn om de lesactiviteiten te 
ontwerpen / uit te voeren. 

 

Betrokkenen • Team 

• Unitoverleg 

Monitoring 
checkmoment 

• Evaluatiemoment mei op studiedag 
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Planning • De activiteiten lopen het hele schooljaar. 

Relatie 
koersplan/ 
schoolplan 

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

• We bieden leerlingen een breed fundament in hun ontwikkeling. 
 
 

 

 

3 Veiligheidsplan 

 

Doelen • Het realiseren van een nieuw veiligheidsplan. 

• Het voldoen aan punt SK1 (veiligheid) uit het waarderingskader van 
de Onderwijsinspectie. 

 

Aanpak/ 
activiteiten 

• Samen met andere scholen wordt op bestuursniveau een basisplan 
voorbereid. 

• Dit wordt vervolgens op maat gemaakt en geïmplementeerd op onze 
school. 

 
Betrokkenen • Bestuur 

• Schoolleiding 

Monitoring 
checkmoment 

• Streefdatum gereed: mei 2023. 

Planning • Activiteiten zijn gestart. Ontwikkeling loopt. 

Relatie 
koersplan/ 
schoolplan 

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