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Jaarplan Onze Bouwsteen 2022-2023 
 

 
Domein: Beredeneerd aanbod jonge kind 

Verantwoordelijk: Monika Lucassen en Quinty Thewissen 

Evaluatie: Mei 2023 (en tussentijds) 

 

Beginsituatie: 
Bij de start van het schooljaar 2022, werken we vanuit een thema-jaarplanning. Per thema is er een ontwerpschema. Dit 
is een overzichtelijk document waarin doelen en activiteiten beschreven staan die per periode aan bod komen. (zie 
sharepoint ontwerpschema's) Observaties en ontwikkelingen worden in ons observatiesysteem Dapto per kind 
genoteerd. Zie ook:  
-kwaliteitskaarten Rekenen voor Kleuters en Taal voor Kleuters.  
-groepsplannen Rekenen voor kleuters begin-midden, Rekenen voor kleuters midden-eind, Taal voor kleuters begin-
midden, Taal voor kleuters midden-eind 

 

Plan van aanpak: 
De kleuters ontvangen naast beginnende geletterd- en gecijferdheid, een breed aanbod. Daarnaast sluit het 
kleuteronderwijs aan op het onderwijs in de groepen 3 en verder. (doorlopende leerlijn) De leerinhouden lopen in 
niveau op, aansluitend op de ontwikkeling van de kleuters. (beredeneerd aanbod) In het schoolplan staat welke doelen 
de school wil bereiken, hoe de ondersteuning van het jonge kind wordt vormgegeven en op welke manier we 
samenwerken met de voorschoolse opvang Kids Okay. (zie ook kwaliteitskaart doorgaande lijn 0-6 jaar) 
Door te werken vanuit de thema-jaarplanning, zorgen we voor een structureel beredeneerd aanbod. Thema's die aan 
bod komen in het schooljaar 2022-2023: Herfst, Ziekenhuis, Sint, Kerst, Winter, Familie, Dino's, Piepkleine muis, Rupsje 
Nooitgenoeg, Verkeer, Zomer. 

 

Relatie koersplan: 
-We bieden leerlingen een breed fundament in hun ontwikkeling.  
-We tillen het basisniveau omhoog.  
-We bieden ieder kind gelijke kansen om te groeien. 
-We blijven leren en zijn betrokken ambassadeur.  
-We zijn bewust van kwaliteit en sturen daar gericht op. 
-Leraren richten het onderwijs zodanig in dat er voldoende ruimte is voor spel en bewegend leren. 
-We zijn samen met de peuterspeelzaal alert op signalen in de taalontwikkeling van jonge kinderen. 
-Leraren zijn zich bewust van verschillen tussen leerlingen. Ze zijn open-minded, gericht op ontwikkeling van alle 
leerlingen en zien ze zoals ze zijn. 
-Onze scholen bieden een breed aanbod aan persoonsvorming, burgerschapsvorming en wereldoriëntatie. 
-De samenwerking tussen onderwijs en opvang is zichtbaar én draagt bij aan een inhoudelijke doorgaande lijn. 
-Leraren maken het leren betekenisvol voor de leerlingen en stellen hoge en ambitieuze doelen. 
-Kennis van de wereld hangt samen met woordenschat. 

 

Resultaat (meetbaar):  
- Eind groep 2 voldoen de leerlingen aan de SLO-doelen, zoals we deze in onze groepsplannen hebben 

beschreven. (zie beginsituatie) 
- Op de ontwikkelvergadering van donderdag 16 maart 2023 evalueren we de opgestelde kwaliteitskaart. 

 

Ambities: 
In 2023 is de kwaliteitskaart ‘beredeneerd aanbod voor het jonge kind’ gemaakt en wordt deze cyclisch geborgd. 

 

Evaluatie: De nieuwe leerkrachten starten de huidige werkwijze op. We evalueren in oktober 2022, december 2022, 

februari 2023 en mei 2023. Er worden aanpassingen gemaakt waar nodig, nieuwe stappen en inzichten borgen we 
gedurende het schooljaar. 

 

Borging: oktober 2024, afronding proces. 

 

https://coboxedoptimus.sharepoint.com/sites/o365onzebouwsteen/Gedeelde%20documenten/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000E2CF432776C4984A9E1727D716754E84&id=%2Fsites%2Fo365onzebouwsteen%2FGedeelde%20documenten%2FOrganisatie%2FGroepsdocumenten&viewid=0327dab7%2D83c6%2D4acf%2Da031%2D86f732982952
https://coboxedoptimus.sharepoint.com/sites/o365onzebouwsteen/Gedeelde%20documenten/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000E2CF432776C4984A9E1727D716754E84&id=%2Fsites%2Fo365onzebouwsteen%2FGedeelde%20documenten%2FOrganisatie%2F2021%2D2022%2Fjaarstukken%2FKwaliteitskaarten%20bijgewerkt%20tot%20nov%202021%2FPDF%2Fkwaliteitskaart%20kleuters%20rekenen%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fo365onzebouwsteen%2FGedeelde%20documenten%2FOrganisatie%2F2021%2D2022%2Fjaarstukken%2FKwaliteitskaarten%20bijgewerkt%20tot%20nov%202021%2FPDF
https://coboxedoptimus.sharepoint.com/sites/o365onzebouwsteen/Gedeelde%20documenten/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000E2CF432776C4984A9E1727D716754E84&id=%2Fsites%2Fo365onzebouwsteen%2FGedeelde%20documenten%2FOrganisatie%2F2021%2D2022%2Fjaarstukken%2FKwaliteitskaarten%20bijgewerkt%20tot%20nov%202021%2FPDF%2Fkwaliteitskaart%20kleuters%20taal%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fo365onzebouwsteen%2FGedeelde%20documenten%2FOrganisatie%2F2021%2D2022%2Fjaarstukken%2FKwaliteitskaarten%20bijgewerkt%20tot%20nov%202021%2FPDF
https://coboxedoptimus.sharepoint.com/:w:/r/sites/o365onzebouwsteen/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B46DE1659-6D47-4153-A944-92BD2C531C54%7D&file=Groepsplan%20Rekenen%20Kleuters%201-2%20Begin-midden.docx&action=default&mobileredirect=true
https://coboxedoptimus.sharepoint.com/:w:/r/sites/o365onzebouwsteen/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B5D45BF6F-7739-41E5-BF4B-2C776500ADB6%7D&file=Groepsplan%20Rekenen%20Kleuters%201-2%20midden-eind.docx&action=default&mobileredirect=true
https://coboxedoptimus.sharepoint.com/:w:/r/sites/o365onzebouwsteen/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B25C8CD91-C3AC-4862-BE88-C6A6F645E710%7D&file=Groepsplan%20Taal%20Kleuters%201-2%20Begin-midden.docx&action=default&mobileredirect=true
https://coboxedoptimus.sharepoint.com/:w:/r/sites/o365onzebouwsteen/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B25C8CD91-C3AC-4862-BE88-C6A6F645E710%7D&file=Groepsplan%20Taal%20Kleuters%201-2%20Begin-midden.docx&action=default&mobileredirect=true
https://coboxedoptimus.sharepoint.com/:w:/r/sites/o365onzebouwsteen/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B68E6B582-26D7-47FC-B8DE-4CCAE2F17B38%7D&file=Groepsplan%20Taal%20Kleuters%201-2%20midden-eind.docx&action=default&mobileredirect=true
https://coboxedoptimus.sharepoint.com/:w:/r/sites/o365onzebouwsteen/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1F1F2E8E-E42C-4CF6-A2B4-B1712DA0F90E%7D&file=kwaliteitskaart%20doorgaande%20lijn%20Kids%20Okay-%20Onze%20Bouwsteen.docx&action=default&mobileredirect=true
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Domein: Taal/ lezen 

Verantwoordelijk: Vera / Ingrid W / Ingrid H 

Evaluatie: Juni 2023 

 

Beginsituatie: 
4 jaar geleden is er een traject doorlopen rondom taal/ lezen. Dit is niet voldoende geïmplementeerd. De doorgaande 
lijn is onvoldoende en er is onvoldoende beleid. De resultaten zijn positief. Alleen in groep 3 wordt er gewerkt met een 
vaste leesmethode. De overige groepen maken gebruik van verschillende methodes/ methodieken. 

 

Plan van aanpak: 
-Beleid maken op ons leesonderwijs. 
-Doorgaande lijn opzetten. 
-Borgen. 
-Leesplezier/ leesmotivatie stimuleren. 

 

Relatie koersplan: 
-We bieden leerlingen een breed fundament in hun ontwikkeling. 
-We tillen het basisniveau omhoog. 
-We bieden ieder kind gelijke kansen om te groeien. 
-We blijven leren en zijn betrokken ambassadeurs. 
-We zijn bewust van kwaliteit en sturen daar gericht op. 
-Leraren zijn zich bewust van verschillen tussen leerlingen. Ze zijn open-minded, gericht op ontwikkeling van alle 
leerlingen en zien ze zoals ze zijn. 
-Leraren zijn op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in hun vakgebied en vertalen deze kennis naar de eigen 
schoolpraktijk. 
-Leraren maken het leren betekenisvol voor de leerlingen en stellen hoge en ambitieuze doelen. 
-Begrijpend lezen, taal en rekenen is een kernopdracht binnen een breed onderwijsaanbod en brede ontwikkeling.  
-Kennis van de wereld hangt samen met woordenschat. 

 

Resultaat (meetbaar): 
-Toetsscores: 70% van onze leerlingen scoort op de CITO middentoets voor DMT een I/II of III score. 
-Toetsscores: 75% van onze leerlingen scoort op de CITO eindtoets voor DMT een I/II of III score. 
-Onze leerlingen hebben zichtbaar meer plezier in lezen, zij kunnen elkaar motiveren en vergroten daarmee hun 
woordenschat. Dit meten we subjectief, door de leerling te bevragen. 

 

Ambities: 
-In 2023 herzien we ons leesonderwijs tot einde schoolplan periode en verdiepen ons in nieuwe inzichten.   
-Ons aanbod in lezen zetten we op als een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8. 
-We geven ons leesonderwijs de komende jaren vorm vanuit de nieuwste inzichten en ervaring op wat al goed gaat. 
-We maken beleid op de aanpak van ons leesonderwijs en leggen dit vast in een kwaliteitskaart.  
-Het rapporteren en evalueren van extra leesinterventies wordt na iedere toetsperiode genoteerd in het groepsplan. 

 

Evaluatie: Op de studiedag van dinsdag 6 december 2022 en in juni 2023. 

 

Borging: beleid in kwaliteitskaart juni 2023. 
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Domein: Rekenen -Implementatie rekenmethode 

Verantwoordelijk: Stella en Carla 

Evaluatie: Gedurende schooljaar 2022-2023 

 

Beginsituatie: 
Huidige methode WIG 4 is afgeschreven en mag vervangen worden. 
Rekencoördinatoren Stella en Carla hebben gekeken naar verschillende rekenmethodes voor onze school. Hieruit zijn 
enkele rekenmethodes uitgekomen die uitgeprobeerd zijn in de klassen. 
Van hieruit kiezen Stella en Carla een methode en deze wordt dan ingevoerd en geïmplementeerd. 

 

Plan van aanpak: 
We starten het proces op om een nieuwe methode te kiezen. We leggen contact met collega-scholen om 
gebruikerservaringen te horen. Daarnaast zetten we hulp in van Heutink, zij kunnen vragen beantwoorden. We kiezen 
de methode en beslissen met welke groepen we starten. We nemen voldoende oefenruimte en we roosteren voldoende 
tijd in voor de nieuwe rekenlessen. (met name meten en meetkunde)  
We maken afspraken over het minimum-en verrijkingsprogramma. Onze rekencoördinatoren komen op klassenbezoek 
en we organiseren intervisie daar waar nodig. 
Als afsluiting wordt er een nieuw rekenbeleidsplan geschreven. Na de invoering van de methode blijven we evalueren en 
monitoren. 

 

Relatie koersplan: 
-We bieden leerlingen een breed fundament in hun ontwikkeling. 
-We tillen het basisniveau omhoog. 
-We bieden ieder kind gelijke kansen om te groeien. 
-We blijven leren en zijn betrokken ambassadeurs. 
-We zijn bewust van kwaliteit en sturen daar gericht op. 
-Het speelveld voor de scholen is transparant en de doelen zijn realistisch. We werken vanuit een gedragen 
gemeenschappelijk kader. 
-Projectgroepen, expertteams en kennisnetwerken delen hun inzichten met collega’s. 
-Leraren zijn op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in hun vakgebied en vertalen deze kennis naar de eigen 
schoolpraktijk. 
-Begrijpend lezen, taal en rekenen is een kernopdracht binnen een breed onderwijsaanbod en brede ontwikkeling. 
Kennis van de wereld hangt samen met woordenschat. 
-Iedere school werkt met taal- en rekenspecialisten die bijdragen aan de verbetering van het lees- en rekenonderwijs. 

 

Resultaat (meetbaar): 
-De overstap van de oude naar de nieuwe methode vraagt een gerichte overstap. Hierbij gebruiken we een 
overstapdocument, deze kunnen we ontvangen van de uitgeverij.   
-De rekencoördinatoren monitoren bij de start van de invoering of de digitale componenten van de methode voldoende 
ingevoerd worden.  
- De rekencoördinatoren monitoren bij de start van de invoering en in het proces wat volgt of de didactische modellen, 
de keuzes in de nieuwe leerstoflijnen en de inzet van rekenspellen voldoende gebeuren, zodat leerkrachten uit de 
methode halen wat erin zit. 
-De tussentijdse afspraken die we met elkaar maken leggen we vast in een logboek op Sharepoint als input voor het 
rekenbeleidsplan. 

 

Ambities: nader te bepalen 

 

Evaluatie: constante factor gedurende gehele proces in schooljaar 2022-2023 / 2023-2024. 

 

Borging: Tussentijdse monitoring, klassenbezoeken, evaluaties. Rekenbeleidsplan vloeit hieruit voort. Verwachting 
schooljaar 2023-2024. 
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Domein: Rapportfolio 

Verantwoordelijk: Annemarie en Günther 

Evaluatie: November 2022 

 

Beginsituatie: 
Huidig rapport ParnasSys aangevuld met Cito-resultaten (voorlopig) in stand houden.  
In 2021-2022 gestart met pilot in groep 6-7 om het rapport aan te vullen met eigenaarschap aan de hand van toetsen 
rekenen, spelling, technisch lezen. Streven is een nieuw rapport, waarin dit eigenaarschap meer tot uiting komt. 

 

Plan van aanpak: 
Pilot doortrekken naar groep 3 t/m 8. AVI-meter wordt ingevuld en bijgehouden.  
Leerlingen vullen een ik-rapport in om persoonlijke ontwikkeling meer inzichtelijk te maken. 
Voor spelling wordt een evaluatieformulier ontwikkeld met betrekking tot hun ontwikkeling, waarmee leerlingen en 
leerkrachten kunnen starten begin schooljaar 2022-2023. 
Schooljaar 2022-2023 wordt ook op rekenen een evaluatieformulier ontwikkeld, afhankelijk van de gekozen nieuwe 
rekenmethode. We proberen een goede balans te vinden tussen rapportage in Snappet en het nieuwe rapport. 

 

Relatie koersplan: 
- We bieden leerlingen een breed fundament in hun ontwikkeling. 
- We tillen het basisniveau omhoog. 
- We bieden ieder kind gelijke kansen om te groeien. 
- We blijven leren en zijn betrokken ambassadeurs. 
- We zijn bewust van kwaliteit en sturen daar gericht op. 
- Leraren zijn zich bewust van verschillen tussen leerlingen. Ze zijn open-minded, gericht op ontwikkeling van alle 
leerlingen en zien ze zoals ze zijn. 
- Leraren zijn op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in hun vakgebied en vertalen deze kennis naar de eigen 
schoolpraktijk. 
- Leraren maken het leren betekenisvol voor de leerlingen en stellen hoge en ambitieuze doelen. 
- Begrijpend lezen, taal en rekenen is een kernopdracht binnen een breed onderwijsaanbod en brede ontwikkeling.  
- Kennis van de wereld hangt samen met woordenschat. 
- Leerlingen voelen zich thuis in hun leeromgeving en kunnen hun eigen mogelijkheden ontdekken en ontplooien. 
- Leerlingen hebben zicht op hun eigen kwaliteiten en ontwikkelingsmogelijkheden. 

 

Resultaat (meetbaar): 
- In schooljaar 2022-2023 werken de leerlingen van groep 3 t/m 8 met de volgende extra toevoegingen bij het rapport: 
lezen groeimeter en ik-rapport. Voor de kleuters is dit een letterblad en ik-rapport. Leerlingen vullen deze documenten 
zelf in, zodat ze hun ontwikkeling kunnen volgen. De lijsten worden 2 X per jaar besproken met de leerkrachten.  
- Op dinsdag 11 april 2023 tijdens de studiedag vormen we een visie op hoe ons “punten rapport” eruit zou moeten zien. 

 

Ambities:  
- Annemarie heeft voor een individuele leerling twee extra toevoegingen ontworpen: spellingscategorieën en 
rekendoelen. Deze ontwerpt ze ook voor groep 3 t/m 8. De documenten geven leerlingen een beeld van de leerstof die 
ze beheersen en die ze nog kunnen oefenen. 

 

Evaluatie: 
- Gedurende het schooljaar tijdens gesprekken met de leerkrachten en leerlingen (medio/eind). 
- 11 april 2023 op de studiedag. 
- Einde schooljaar in het jaarplan. 

 

Borging: 
- In rapportmap van leerlingen. 
- Uitbreiding kwaliteitskaart “rapport”. 
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Domein:  Pientere leerlingen 

Verantwoordelijk: Annuska, Ingrid H 

Evaluatie: Eind schooljaar 2022-2023 

 

Beginsituatie: 
Er in een kwalitteitskaart Pientere leerlingen. 
DHH is ingevoerd op basisniveau. 
Er is verrijkend materiaal aanwezig: Rekentijgers, Kidswonder, map pientere leerlingen etc. 
Er zijn kinderen die de bovenschoolse Peergroep bezoeken. 
Instructiedifferentiatie is onvoldoende zichtbaar. (audit). 

 

Plan van aanpak: 
10 oktober 2022 studiedag: 
Kwaliteitskaart evalueren, toetsen aan de praktijk en aanpassen waar nodig. 
Doorgaande lijn vaststellen. 
Minimale aanbod verrijkingsmaterialen. 
Begeleidingsmomenten vastleggen. 
Tijd en eisen vastleggen. 
Hoe leveren we maatwerk voor deze leerlingen? 
Scholing op hogere orde vragen t.b.v. een gedifferentieerde instructie en scholing door bureau Innerlijke zorg. 

 

Relatie koersplan: 
- We bieden leerlingen een breed fundament in hun ontwikkeling. 
- We tillen het basisniveau omhoog. 
- We bieden ieder kind gelijke kansen om te groeien. 
- We blijven leren en zijn betrokken ambassadeurs. 
- We zijn bewust van kwaliteit en sturen daar gericht op. 
-Leerlingen ontwikkelen executieve vaardigheden, wat hun leervermogen ten goede komt en ze beter voorbereidt op 
het voortgezet onderwijs. 
-Projectgroepen, expertteams en kennisnetwerken delen hun inzichten met collega’s. 
-Leraren maken het leren betekenisvol voor de leerlingen en stellen hoge en ambitieuze doelen. 
-Wij onderzoeken en verbeteren de onderwijspraktijk op het vlak van differentiatie en individualisering. Kinderen krijgen 
zoveel mogelijk de kans om in heterogene groepjes te werken. 
-Het ontstaan van homogene niveaugroepen voor langere perioden wordt vermeden. 
-We hebben inzicht in de effecten van differentiatie en voeren een dialoog over onderwijsinhoud en kansenongelijkheid. 

 

Resultaat (meetbaar): 
-In de kwaliteitskaart ‘pientere leerlingen’ staat beschreven op welke manier we differentiatie aanbieden, welk 
onderwijsaanbod vanuit een doorgaande lijn als verdieping wordt aangeboden en op welke manier we onze pientere 
leerlingen monitoren vanaf het aanmeldingsmoment op school. 
-Leerkrachten vergaren nieuwe kennis op het gebied van ‘hogere orde denkvragen stellen’. De opgedane kennis laten 
we cyclisch in onze studiedagen aan bod komen. 

 

Ambities: nader te bepalen 

 

Evaluatie: in evaluatie jaarplan 2022-2023 en op de studiedag van 30 juni 2023. 

 

Borging: in ‘kwaliteitskaart Pientere leerlingen/ hoogbegaafdheid’. 
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Deelonderwerpen: 

Dag: Inhoud: Betrokken collega’s: Notulant: 

Dinsdag 20 september 2022 

Vergadering 1 

Studievaardigheden en topo 

Afspraken maken, borgen 

doorgaande lijn 

Günther, Annemarie Stella 

Donderdag 10 november 
2022 

Vergadering 2 

Kwaliteitskaarten evalueren 

- De klas 

- Weektaak 

- Digitale Geletterdheid 

- Parro gespreksplanner 

- Niveaugroepen 

Allen aanwezig bij 

vergadering 

Vera 

Dinsdag 10 januari 2023 

Vergadering 3 

Meubilair 

Aanschaf nieuw meubilair 

Allen aanwezig bij 

vergadering 

 

Günther 

Donderdag 16 maart 2023 

Vergadering 4 

Doorgaande lijn 2/3 

(beredeneerd aanbod) 

Kwaliteitskaart doorgaande lijn 

Kids Okay evalueren 

Quinty en Vera Annuska 

Dinsdag 28 maart 2023 

Vergadering 5 

Kwaliteitskaarten evalueren 

- Eigenaarschap 

- Instructie 

- Traktatie 

- Verlengde instructie 

Allen aanwezig bij 

vergadering 

 

Carla 

Donderdag 11 mei 2023 

Vergadering 6 

W&T evaluatie + kwaliteitskaart 

evaluatie 

Annuska Ingrid W 

Dinsdag 20 juni 2023 

Vergadering 7 

Ouderbetrokkenheid 

Op welke wijze willen wij onze 

ouderbetrokkenheid verder 

uitbreiden? 

Ingrid H Annemarie 

 


