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1. Vooraf 
Voor u ligt het jaarplan 2021-2022 van Basisschool De Kreek’l. Het verwoordt de ontwikkelingen die 

komend schooljaar door ons team worden opgepakt.  

Onderleggers voor het jaarplan zijn: 

• Wereldonderonderwijs! (Koersplan 2016-2021 van Optimus)  

• Koersplan Optimus 2022 – 2025  

• Het schoolplan 2019-2023 

• Jaarplan en evaluatie 2020-2021 

• Schoolscan t.b.v. schoolprogramma NPO 

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

onderwijs en haar stakeholders. Het team van De Kreek’l heeft in juni 2021 samen de speerpunten 

gekozen en ambitiekaarten voor het komende schooljaar ontwikkeld. Daarbij willen we gebruik 

maken van de kracht van verbinding en zijn er verbindingen tussen de verschillende ambities en 

ontwikkelingen. We willen zo duurzaam ons onderwijs integraal verbeteren.  

Heeft u vragen of opmerkingen over het jaarplan, neem dan gerust contact op met ondergetekende.  

Namens het team van Basisschool De Kreek’l, 

Astrid Bakker 

Sept. 2021 
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2. Terugblik op schoolontwikkelingen 2020-2021  
Een jaarplan staat niet op zichzelf. Het heeft een plaats in de kwaliteitscyclus van onze school. Zo 

vormen de evaluatie van het vorige jaarplan en analyse van resultaten de basis voor het jaarplan 

2021-2022. Concluderend kwam uit de evaluatie naar voren: 

• Door de coronapandemie met lockdown en maatregelen hebben we niet alles kunnen 

ontwikkelen zoals we in het jaarplan bedacht hadden. 

• De analyse van resultaten heeft meer diepgang gekregen met een sterke koppeling naar het 

interventieplan.  

• Resultaten, analyses en interventies worden schoolbreed met elkaar gedeeld.  

• Er is een start gemaakt met het versterken van de didactische vaardigheden in combinatie 

met EDI. Dit moet verder geïmplementeerd en verdiept worden.  

• Het leesplezier en de resultaten van technisch lezen zijn verbeterd.  

• De beginsituatie van begrijpend lezen is in kaart gebracht. Begrijpend lezen wordt een 

belangrijk ontwikkelpunt voor komend schooljaar. 

• De resultaten van rekenen kunnen verder verbeterd worden door te investeren in 

(vak)didactiek en automatiseren.  

• Vanuit het werkconcept Critical Skills hebben eigenaarschap en changemakers hebben dit 

jaar niet de prioriteit gekregen, deze worden meegenomen naar een volgend schooljaar.  

• Het team heeft samen stilgestaan bij haar ‘why’ en de basis van het werkconcept Critical 

Skills, wat heeft geresulteerd in een herijkte visie.  

• Leerkrachten zijn ICT vaardiger geworden en kunnen onderwijs op afstand geven (indien 

nodig hybride) m.b.v. ICT. Het beleidsplan ICT is niet geactualiseerd. Het is van belang om 

samen eerst de visie op ICT vast te stellen en van daaruit ambities op te stellen.  

• Lesson Study is onderzoeksmatiger opgezet. Door beperkende coronamaatregelen gaf de 

uitvoering minder leerwinst.  

• Het team is meer evidence-informed gaan werken en wil dit doorzetten.  

• Er is meer eigenaarschap bij het team komen te liggen door betrokkenheid bij het jaarplan en 

het maken van ambitiekaarten voor het jaarplan 2021-2022.  

Voor meer informatie kunt u de gehele evaluatie van het jaarplan 2020-2021 opvragen. 

 

3. Leren van en met elkaar in een professionele teamcultuur 
Een professionele cultuur van samen werken en leren van leerkrachten heeft een positieve invloed 

op de effectiviteit van de school en de resultaten van de leerlingen (Verbiest, 2016). Het samen 

werken en leren is in het team van De Kreek’l al meerdere jaren een sterk punt. Dit geeft een goede 

basis om samen verder te bouwen in een professionele leergemeenschap, waarin het verbeteren van 

onderwijs aan leerlingen centraal staat, vanuit eigenaarschap en expertise van teamleden.  

Deze professionele cultuur vormt de basis van de ontwikkelingen die we als team komend schooljaar 

willen realiseren. Het leren van en met elkaar willen we komend schooljaar verder uitbouwen, wat 

aansluit bij de kernambities ‘We blijven leren en zijn betrokken ambassadeurs’ en ‘We zijn bewust 

van kwaliteit en sturen daar bewust op’ van Optimus.   
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Dit zullen we doen op onderstaande wijze, welke verweven is met de werkwijze bij onze 

speerpunten: 

Ambities Beoogde resultaat 2021-2022 Aanpak 

Leerkrachten geven vanuit 
eigenaarschap de 
schoolontwikkeling mee vorm.  

De ontwikkelteams geven het 
proces van hun speerpunt 
vorm, voeren dit uit met het 
team, evalueren dit en stellen 
het bij. (PDCA) 

- Ontwikkelteams op expertise 
en/of interesse.  
- kartrekker per ontwikkelteam 
- proces- en inhoudelijke 
afstemming met kartrekkers 
- evaluatie nieuwe 
organisatie/overlegstructuur 

Leerkrachten leren van en met 
elkaar. 

Leerkrachten zijn bij elkaar 
wezen kijken op basis van een 
eigen leervraag. 
Leerkrachten hebben feedback 
gegeven aan elkaar.  

- 5 x 2 dagen collegiale consultatie 
m.b.t. didactische 
vaardigheden/wcs. 
- toelichting collegiale consultatie 
en werkwijze tijdens studiemiddag 
28 sept.  
- evaluatie werkwijze 

Leerkrachten kennen de 
kwaliteiten van de ander en 
vragen elkaar om 
hulp/feedback. 

-studiemiddag 28 september: 
teamkleuren en dialoog.  
- samen reflecteren op resultaten. 
- collegiale consultatie. 

Er zijn twee cyclussen Lesson 
Study, waarbij leerkrachten 
vanuit een onderzoeksvraag 
een les hebben voorbereid, 
geobserveerd, nagesprek 
gehouden en geëvalueerd. 

- kort aanpak/werkwijze lesson 
study opfrissen 
- twee cyclussen lesson study 
faciliteren.  
- Samen reflecteren in 
leerteam/studiedag. 

Het team werkt evidence-
informed. 

Alle ontwikkelteams gebruiken 
theorie/literatuur en dragen 
dit aan/over aan de rest van 
het team.  

- aanleggen online bibliotheek met 
vakliteratuur. 
- stimuleren gebruik literatuur door 
directie. (suggesties aandragen).  

In de ambitiekaarten en 
volgend jaarplan is 
onderbouwing vanuit theorie/ 
literatuur aanwezig.  

-deelname aan PLG Kwaliteit met 
twee kartrekkers, waarin o.a. 
gekeken wordt naar theoretische 
onderbouwing van ambities. 

We borgen samen wat we 
ontwikkelen. 

De beoogde ontwikkelen zijn 
uitgewerkt in ambitiekaarten.  
 
De ontwikkelde werkwijze/ 
gemaakte afspraken worden 
vastgelegd in 
kwaliteitskaarten.  

-we werken met ambitiekaarten, 
deze worden in het eerste 
ontwikkelteam geconcretiseerd en 
in het laatste ontwikkelteam 
geëvalueerd en opgezet voor 22-23.  
- De ontwikkelde 
werkwijze/gemaakte afspraken 
worden door het ontwikkelteam 
vastgelegd in kwaliteitskaarten.  
- Wanneer er gedurende het 
schooljaar afspraken worden 
gemaakt/opgefrist (buiten de 
ontwikkelteams) worden deze waar 
mogelijk vastgelegd in een 
kwaliteitskaart. 
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4. Vier speerpunten 
De Kreek’l heeft vier belangrijke speerpunten voor haar schoolontwikkeling. Deze speerpunten zijn 

door het team opgezet en vervolgens uitgewerkt in ambitiekaarten door de ontwikkelteams in 

samenwerking met de directie. Voor meer informatie over de ambities en uitwerking daarvan het 

komend jaar verwijzen wij u naar de ambitiekaarten (als losse bijlage toegevoegd aan dit jaarplan). 

Speerpunt Doelen 2021-2022 Relatie met 
kernambities 
Optimus 

1. Begrijpend lezen 
in een stevige 
talige basis 

 

• We hebben (wetenschappelijke) kennis over 
begrijpend luisteren en lezen en de bouwstenen.  

• We hebben als team een duidelijke visie op 
begrijpend lezen.  

• Wij hebben een aanpak gekozen die past bij de visie 
van de Kreek'l 

• We implementeren een aanpak (evt. in combinatie 
met wereldoriëntatie) op onze school. 

• De aanpak ligt vast in een kwaliteitskaart 
begrijpend lezen. 

• De talige omgeving van de leerlingen is versterkt 
door samenwerking met ouders en verschillende 
partners. 
 

We tillen het 
basisniveau 
omhoog. 

2. Versterken 
didactische 
vaardigheden 

 

• De kwaliteitskaart didactisch handelen is aangepast 
(n.a.v. gemaakte keuzes bij implementatiestappen 
en wetenschappelijke inzichten vanuit ‘Wijze 
lessen’) en bij alle leerkrachten bekend. 

• Bij de instructielessen van rekenen gebruiken alle 
leerkrachten EDI op de manier zoals beschreven in 
de kwaliteitskaart Didactisch handelen.   

 

We tillen het 
basisniveau 
omhoog. 

3. Wereldoriëntatie 
 

• In ………… is er een gezamenlijke visie op 
wereldoriëntatie.  

• In juni 2022 is er een werkwijze/methode gekozen.  

• In juli 2022 is deze ambitiekaart geëvalueerd en is 
het implementatieproces voor het schooljaar 2022-
2023 opgesteld. 

We bieden 
leerlingen 
een breed 
fundament in 
hun 
ontwikkeling. 

4. Werkconcept 
Critical Skills 

 

• Alle leerkrachten zijn bekend met het Werkconcept 
Critical Skills en passen de basis toe in hun dagelijks 
handelen.  

• Alle leerkrachten hebben basiskennis van feedback 
en reflectie en kennen de verbanden hiermee met 
ons werkconcept.  

• Er is een doorgaande lijn in feedback en reflectie op 
De Kreek’l van groep 1 t/m 8 en alle leerkrachten 
passen dit toe.  

• De feedback en reflectie versterkt het didactisch 
handelen van de leerkracht (koppeling met 
ambitiekaart Didactisch handelen). 

• De kartrekker heeft kennis en expertise ontwikkeld 
m.b.t. de sleutelvaardigheden. 

We bieden 
leerlingen 
een breed 
fundament in 
hun 
ontwikkeling.  
We bieden 
ieder kind 
gelijke 
kansen om te 
groeien. 
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5. Kleinere ontwikkelingen 
Naast deze vier belangrijke speerpunten lopen er enkele kleinere ontwikkelingen in het schooljaar 

2021-2022.  

Ontwikkeling/ 
ambities 

Relatie met 
kernambities 

Beoogde resultaat 2021-
2022 

Aanpak Betrokkenen 

Rekenen  
De resultaten van 
rekenen zijn verbeterd. 
 
(koppeling met 
versterken didactische 
vaardigheden) 

We tillen het 
basisniveau 
omhoog. 

Bij de Cito-toetsen 
rekenen (februari en juni 
2022) hebben alle 
leerlingen positieve groei 
op of boven het landelijk 
gemiddelde. In juni 2022 
heeft maximaal 30% een 
IV of V score voor 
rekenen.  
Er zijn een ambitiekaart 
en kwaliteitskaart 
rekenen. 

-inhoudelijke 
kennisoverdracht vak-
didactiek: vertaalcirkel, 
automatiseren 
- extra aandacht 
automatiseren 
- Observaties en 
nagesprek door 
rekenspecialist (2x) 
- schrijven en dialoog 
ambitie- en 
kwaliteitskaart. 

Rekenspecialist 
Team  
Directie  

Cultuur & Expressie: 
We hebben een rijke 
leeromgeving voor alle 
kinderen waarbij extra 
aandacht is voor cultuur 
en expressie. 
 
(koppeling met NPO) 

We bieden 
leerlingen een 
breed 
fundament in 
hun 
ontwikkeling. 

Het team heeft een visie 
ontwikkeld op cultuur en 
expressie.  
Het team heeft 
inzichtelijk welke aanpak 
zij de komende jaren bij 
cultuur en expressie wil 
hebben. 

-inzet vakdocenten 
Qrabbl (zie NPO) 
- Start talentexpres 
januari 2022 
- verkennend gesprek 
Kunst & Co Uden 
- teamdialoog over visie 
en aanpak cultuur en 
expressie.  

Directie, 
cultuurcoördinator, 
Qrabbl, 
Talentexpres, Kunst 
& Co, 
Team. 

ICT 
De Kreek’l heeft een 
visie op ICT en geeft van 
daaruit ontwikkeling 
vorm. 

We bieden 
leerlingen een 
breed 
fundament in 
hun 
ontwikkeling. 

Aan het eind van het 
schooljaar heeft het 
team een visie en 
ambities bepaald voor 
ICT.  
 

-oriënterend gesprek 
met Xperium 
- visie- en 
ambitiebepaling met 
het team door Xperium 
op 25-5-22. 
- ICT coördinator legt 
ambities vast in 
ambitiekaart ICT. 

ICT-coördinator, 
Xperium, 
Team 

Bewegingsonderwijs 
Er is een zo optimaal 
mogelijk 
ontwikkelproces voor 
bewegingsonderwijs. 

Kwaliteit, 
breed 
fundament, 
gelijke kansen 

De ontwikkelingen van 
leerlingen m.b.t. 
bewegingsonderwijs 
worden vastgelegd in het 
LVS. 
Wanneer er achterstand 
in motoriek is wordt er 
samengewerkt met 
fysiotherapie. 

-gesprekken 
fysiotherapie en school. 
-implementatie LVS 
bewegingsonderwijs 
door vakleerkracht 
- vakleerkracht 
informeert 
beweegcoördinator/ 
intern begeleider bij 
achterstand. 

Vakleerkracht, 
Coördinator 
bewegingsonderwijs,  
directie 

Overgang groep 2 naar 
groep 3 
Er is een soepele 
overgang van groep 2 
naar 3 waardoor 

We tillen het 
basisniveau 
omhoog. 

De overgang van groep 2 
naar groep 3 is in 
werkwijze en aanbod 
beter op elkaar 
afgestemd.  

-Femke en Quinty 
onderzoeken wat er 
nodig is (theoretisch en 
in praktijk) 

Femke (leerkracht 
groep 1/2), Quinty 
(lio) en leerkrachten 
groep 1,2,3 
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leerlingen optimaal 
kunnen ontwikkelen.  

- implementatie van 
wat er nodig is n.a.v. 
onderzoek. 
- evaluatie met 
leerkrachten groep 
1,2,3. 

Meer- en hoogbegaafde 
leerlingen 
 

Zie ambitiekaart ‘Meer en hoogbegaafde leerlingen’ (losse bijlage). 

 

5. Uitwerking Nationaal Programma Onderwijs 
Het kabinet stelt middelen beschikbaar om leervertragingen die door aanpassingen in het onderwijs 

vanwege Corona zijn ontstaan, te verhelpen. Op dit moment is duidelijk dat De Kreek’l voor komend 

schooljaar €701 per leerling en een klein aanvullend bedrag i.v.m. achterstandscore (€2.841), in 

totaal €97.498 toegekend krijgt. Voor doelmatige besteding van de middelen heeft de overheid een 

menukaart aangereikt.   

Samen met de intern begeleidster en in overleg met het team en de MR is de invulling van het 

Nationaal Programma Onderwijs (NPO) nader uitgewerkt. Onderleggers voor de uitwerking zijn: 

- De schoolscan; een verbrede school-analyse van de M-toetsen van 2021 (zie bijlage 2 voor 

samenvatting); 

- Teamgesprekken op studiedag op 16 april en 25 juni (analyse stand van zaken 

schoolontwikkeling en ambities komend schooljaar); 

- De schoolbrede analyse van de E-toetsen van 2021; 

- De groeps- en leerlingbespreking van 5 en 8 juli; 

- Het schoolplan 2019-2023; 

- Evaluatie jaarplan 2020-2021; 

- Het jaarplan 2021-2022; 

- De menukaart; 

- Het voornemen van Optimus om voor leerlingen met forse leerachterstand High Dossage 

Tutoring (HDT)1 in te zetten. 

De speerpunten van het NPO en het jaarplan van De Kreek’l vormen bij de Kreek’l één geheel en 

versterken elkaar duurzaam. Naast de vier bovengenoemde speerpunten, waarin we het 

professionele kapitaal van de school verder zullen ontwikkelen om zo het leren van de leerlingen te 

verbeteren, willen we ons schoolprogramma aandacht hebben voor: 

• Klassenverkleining groep 4/5/6 

• Begeleiding van leerlingen met achterstanden; 

• Creëren van een rijke leeromgeving voor alle kinderen waarbij extra aandacht is voor cultuur 

en expressie; (Dit sluit aan bij één van de kleinere ontwikkelpunten van dit schooljaar). 

Onderstaand zijn de verschillende onderdelen voor het NPO-schoolprogramma verder uitgewerkt, op 

basis van de ambitiekaarten, verbonden met elkaar en met de menukaart. Wij hebben er alle 

vertrouwen in dat de inzet van het beschikbaar gestelde budget op deze manier tot duurzame 

schoolontwikkeling en versterkte ontwikkeling van leerlingen leidt.  

 
1 Aanpak waarbij leerlingen met een leerachterstand van 1,5 jaar of meer en/of verwachtte uitstroom onder 1f niveau zeer intensief extra 

ondersteuning krijgen van leerkrachten en/of onderwijsassistenten. De tutor ontvangt gedurende het traject extra scholing.. 
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 Koppeling 

menukaart 

Toelichting Uitvoering Kosten 2 

1. Begrijpend lezen in een sterke talige basis 

F1 & B8 Professionalisering:  

Scholing over begrijpend lezen en de 

bouwstenen daarvan 

1 cyclus Lesson Study over begrijpend 

lezen (2e helft schooljaar) 

 

Ontwikkelteam begrijpend lezen  

 

Observaties door taalcoördinator, met 

nabespreking en feedback (2 x bij iedere 

leerkracht). 

 

Bureau Wolters 

professionaliseringsuren  

leerkrachten  

uitvoer: 32 uur 

vervanging (2 x 2 dagen) 

Vanuit jaarplan in 

taakuren 

 

vrij roosteren 

taalcoördinator (40 uur) 

 

€ 3.500,- 

 

€1.274,- 

 

€0,- 

 

vanuit eigen 

formatie/ 

taakuren 

F2  Omgeving betrekken: 

De talige basis en thuistaal in de 

omgeving versterken. Enerzijds 

verschillende partijen uit Reek betrekken 

bij deze schoolontwikkeling, anderzijds 

aanbod voor ouders en 

ouderbetrokkenheid bij 

(begrijpend)lezen en taal stimuleren. 

 

35 uur voor 

taalcoördinator.  

 

Vanuit eigen 

formatie / 

taakuren 

B3 Instructie in kleine groepen: 

Taalzwakke leerlingen/leerlingen met 

talige achterstand krijgen instructie in 

kleine groep op de verschillende 

bouwstenen en preteaching begrijpend 

lezen.  

5  uur (excl. 

Voorbereiding) per week 

door leerkracht  

2 uur vanuit eigen 
formatie  
min. 0,5 dag nog iemand 
nodig.  

€6.532 

 

F1 

 

Rijk leesaanbod en leesplezier ???? 

Aanbod van de bibliotheek om de 

bibliotheek op school op te bouwen/uit 

te breiden passend binnen ons plan voor 

begrijpend lezen en wereldoriëntatie.  

Evt. in combinatie met 

professionalisering van een teamlid tot 

leescoördinator.  

 

 € ???? 

 
2 De kosten zijn verder gespecificeerd in het exceldocument ‘07SL Verplichtingenoverzicht’. 
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2. Versterken didactische vaardigheden van leerkrachten 

F1 & B4 Professionalisering: 

In ontwikkelteam en vervolgens in 

studie(middagen)  

‘Wijze Lessen, 12 bouwstenen voor 

effectieve didactiek’ door Tim Surma – 2 

leerkrachten volgend dit traject.  

5 dagen per leerkracht voor bij elkaar 

kijken, koppelen/voorbereiden 

ontwikkelteam en implementatie.  

 

Collegiale consultatie. 5 x per jaar heeft 

iedere leerkracht de mogelijkheid om bij 

een collega doelgericht te gaan kijken, 

gekoppeld aan het speerpunt voor die 

periode vanuit de schoolontwikkeling. Er 

volgt een nagesprek en feedback aan 

elkaar. 

1 cyclus lesson study (begin van het 

schooljaar). 

 

Vakdidactiek op het gebied van rekenen 

versterken.  

Observaties door rekencoördinator op 

(vak)didactiek, incl. nagesprek en 

feedback. (2 x per jaar iedere lk) 

 

Kennis en vaardigheden m.b.t. didactiek 

en aanbod meer- en hoogbegaafden 

 

 

 

 

Vanuit jaarplan in 

taakuren 

Vanuit 

professionaliseringsuren, 

2 x 5 dagen vervanging. 

(Mogelijk 1 x 5 dagen 

intern doordat er een 

LIOstagiaire is). 

 

Door inzet van 

vakleerkrachten cultuur 

(Qrabbl)  

 

 

professionaliseringsuren  

leerkrachten  

uitvoer: 32 uur 

vervanging (2 x 2 dagen 

 

 

 

Vanuit taakuren 

rekenspecialist 

5 dagen vrij roosteren 

Rekencoördinator 

 

Scholing en 

teamontwikkeling door 

IB’er, SWV.  

Evt. aanschaf materiaal 

 

€0,- 

 

€3.186,- 

 

 

Zie kosten 

cultuur 

 

 

 

€1.274,- 

 

€0,- 

€1.593,- 

 

 

€0,- 

 

????? 

3. Wereldoriëntatie 

Geen 

directe 

koppeling 

met 

menukaart, 

wel met 

schoolscan 

Visiebepaling & onderzoek naar passend 

curriculum op De Kreek’l. 

De koppeling met begrijpend lezen wordt 

gemaakt.  

Verderop in het traject: eventueel 

aanschaf methode en/of materialen 

Vanuit jaarplan en 

taakuren 

 

 

 

€0,- 

 

 

???? 



 

10 
 

(boeken in themakisten, gekoppeld met 

begrijpend lezen). 

4. Werkconcept Critical Skills: Feedback & Reflectie  
F1 & B6 Professionalisering: 

In ontwikkelteam WCS en vervolgens in 

studiedagen.  

Observaties door coördinator WCS m.b.t. 

persoonlijk doel feedback. 

Met nagesprek en feedback (2  x per jaar 

iedere leerkracht, 1 x optioneel) 

 

Vanuit jaarplan en 

taakuren 

 

7 dagen vrij roosteren 

wcs coördinator. 

 

€0,- 

 

€2.230,- 

5. Klassenverkleining groep 4/5/6 

E1  

(B4, B6,  

B8, D) 

Anderhalve dag in de week zitten de 

groepen 4/5 en 5/6 gesplitst in een groep 

4, 5 en 6. Hierdoor is er meer ruimte 

voor feedback en individuele aandacht. 

Hierbij willen we in de groepen 4 en 5 

ook nadrukkelijk aandacht voor de 

executieve functies. 

Daarnaast hebben leerkrachten de 

mogelijkheid om de vaardigheden vanuit 

de schoolontwikkelingen (begrijpend 

lezen, didactische vaardigheden, 

feedback) in een kleinere groep 

intensiever toe te passen en oefenen.  

12 uur per week  

(inzet vanuit formatie, 

verrekening 0,3 ivm 

formatie volgend 

schooljaar, met Paul en  

Monique - besproken -

€19.595,-)  

 

 

Vanuit 

formatie 

(voor 

volgend jaar 

ruimte over 

houden ivm 

krimpende 

formatie) 

6. Begeleiding van leerlingen met (ernstige) achterstanden 

B3 Extra instructie en begeleiding van 

leerlingen met achterstanden (t.o.v. 

beoogde ontwikkeling) op gebied van 

rekenen en technisch lezen.  

(vanuit analyse, aansluitend bij onderwijs 

in de klas. Doelen staan omschreven in 

de interventieplannen).  

 

1 dag per week  door 

leerkracht, 

onderwijsassistente of 

leerkracht in opleiding 

(of gepensioneerde 

leerkracht – verdeeld 

over 2 dagen bijv.) 

lk L10 – 

13.063 

(oa €8.368 – 

9827) 

B1 High dosage tutoring voor 2 leerlingen 

uit groep 4. 

Externe tutor, 

bovenschools  

€4.899,- 

7. Creëren van een rijke leeromgeving voor alle leerlingen met extra 
aandacht voor cultuur en expressie. 

C3 

(B6, D1) 

Talentexpress vanuit Kunst & Co: 30 

weken per jaar een vakdocent voor 

beeldende vorming (start januari ’22). 

Dit maakt tijd voor de leerkracht om met 

kinderen structureel in gesprek te gaan 

Groep 4/5/6 €450 per 

klas (2 klassen) 

Andere groepen €1350 

per klas (4 klassen) 

€900,- 

 

€5400,- 
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over hun ontwikkeling. Het geven van 

feedback en bevorderen van 

eigenaarschap. Daarnaast krijgen de 

kinderen beeldende vorming van de een 

vakdocent (kwaliteit) en hoeven de 

leerkrachten deze les niet voor te 

bereiden (werkdruk verlagend). 

Voorafgaand aan talentexpress op 

vrijdag cultuur- en expressielessen door 

Qrabbl.  

 

 

 

 

 

11 weken 1 dag per 

week (€350 per dag) 

 

 

 

 

€3.850,- 

C3 – F1 

(B4) 

Gecombineerd met de collegiale 

consultatie (professionalisering) 

5 x 2 dagen inzet Qrabbl op verschillende 

disciplines.  

10 dagen Qrabll (€350 

per dag) 

€3.500 

C3 In combinatie met Kunst & Co het 

cultuuronderwijs duurzaam neerzetten in 

de school. Evt. in samenwerking met 

Schaijk. 

??? ???? 

Totaal (met wat we nu weten): 

excl. de inzet vanuit formatie (bedrag ‘wegzetten’ voor volgend jaar i.v.m. 

krimpende formatie) 

€51.203 

 

 

Bibliografie 
Verbiest, E. (2016). Professionele leergemeenschappen, een inleiding. Antwerpen-Apeldoorn: Garant. 
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Feedback jaarplan 2021-2022  
 
School : De Kreek’l  
Van : CvB  
d.d. : 17-09-2021  
 
De school laat de PDCA cyclus zien door een jaarverslag en een daaropvolgend jaarplan te 
presenteren. In het jaarverslag 20-21 geeft de school helder aan hoe het schoolontwikke-
lingsproces met bijbehorende opbrengsten is verlopen. In duidelijke taal worden de plussen 
en de minnen gepresenteerd. Het jaarverslag biedt dan ook de basis voor een doelgericht 
opvolgend jaarplan. Het is duidelijk dat de doorgaande lijn in de school op elementen 
verbeterd kan worden. Het is sterk dat dit ook gewoon geconstateerd kan worden. Een teken 
van adequaat onderwijskundig leiderschap en een daarbij horende professionele cultuur. Op 
basis van de terugblik presenteert de school een doelgericht en zorgvuldig ingevuld jaarplan. 
De directeur toont het vermogen om focus aan te brengen in de schoolontwikkeling. De 
koppeling met wezenlijke elementen van Optimusbeleid laat zien dat De Kreek’l goed is 
aangesloten bij de collectieve ambitie die Optimus heeft.  
 
De school heeft focus op begrijpend lezen. Een belangrijke factor bij begrijpend lezen is de 
voorkennis van de leerling. Steeds meer onderzoek wijst hier op. Het gaat dan ondermeer 
om woordenschat en goed aangelegde conceptuele kennis in het Lange termijngeheugen. 
Wellicht is het raadzaam om deze dimensie mee te nemen in de doorontwikkeling van 
begrijpend lezen. Optimus beschikt intern ook over expertise in dezen. Deze is beschikbaar.  
 
Het aantal ontwikkelthema’s is beperkt. Meer van minder is goed geborgd. Voorkomen moet 
worden dat de ‘kleinere’ thema’s een te grote rol gaan spelen.  
 
De school werkt met kwaliteitskaarten en ambitiekaarten. Deze zijn mooi beknopt, doch 
inhoudelijk gezien rijk vormgegeven. Een genoegen om ze te kunnen lezen. Mooi om te 
delen met andere scholen.  
 
Uit de aangeleverde documenten blijkt dat kwaliteitsbewustzijn en cyclische kwaliteitszorg 
goed geborgd zijn in de school. Er mag gerust gezegd worden dat de getoonde kwaliteit van 
de instrumenten voor anderen een bron van inspiratie kan zijn. Dus delen is een optie.  
 

Succes! 

 


