
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Basisschool De Lens 

Langenboomseweg 1B, 5154 JH Mill 

Marjo Boef 

Augustus 2022 

Jaarverslag 2021-2022 

Jaarplan 2022 - 2023  



 

1 
Jaarplan 2022 - 2023 

1 Inleiding 
 
In dit document blikken we allereerst terug op de ontwikkelingen van schooljaar 2021-2022. 

Vervolgens geven we in ons jaarplan 2022-2023 aan aan welke beleidsterreinen we willen 

werken in het schooljaar 2022-2023 en wat onze voornemens zijn. De basis voor dit jaarplan 

wordt gevormd door: 

- De analyse en evaluatie van het onderwijskundig jaarplan 2021-2022 

- Resultaten vanuit Cito-LOVS 

- Resultaten vanuit tevredenheidsonderzoeken onder ouders, personeel, leerlingen 

 

Dit onderwijskundig jaarplan behoort bij het lopende schoolplan en is afgestemd op het het 

koersplan van Stichting Primair Onderwijs Optimus. Bij elk deelplan is aangegeven welke 

relatie het deelplan heeft met het koersplan van de stichting.  

 

Dit document wordt voorgelegd aan het College van Bestuur van Optimus en de MR. De 

feedback van het CvB nemen we mee in de aanscherping alvorens het jaarplan definitief 

vast te stellen. Het jaarplan dient tevens als onderlegger voor het scholenbezoek wat 

afgelegd wordt door de bestuurders en staflid Onderwijs en Kwaliteitszorg in het kader van 

de kwaliteitszorg van Optimus.  

Twee keer per jaar wordt dit plan geëvalueerd door het team en waar nodig bijgesteld en 

geactualiseerd. De evaluatie en bijstelling van het jaarplan wordt vervolgens wederom 

besproken met het bestuur en de MR. 

 

Marjo Boef 

augustus 2022 
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2 Terugblik op de schoolontwikkeling 2021-2022 

- jaarverslag 
 
Een groot aantal doelstellingen van ons jaarplan 2021-2022 zijn gerealiseerd, en daar zijn 

we trots op!  

 

Onderwijsleerproces 

Opbrengsten/bereikte doelen 

Om het basisniveau op te tillen, kinderen een breed fundament in hun ontwikkeling te bieden 

en kinderen gelijke kansen te geven om te groeien, hebben we gewerkt aan de verdere 

implementatie van ons onderwijsconcept. Veel doelen zijn bereikt. In de praktijk zijn diverse 

voorgenomen doelen zichtbaar geworden en geconcretiseerd op de pijlers leerinhoud, 

personeel/leiderschap en organisatie/leeromgeving: 

 

Instructielessen (inclusief begeleide verwerking) zijn samen met de collega’s in de bouw 

georganiseerd waarbij de lessen bij lezen, spelling en rekenen kort en effectief zijn en de 

begeleiding bij de verwerking in alle gevallen aanwezig en georganiseerd is. De stappen van 

EDI zien we grotendeels structureel in alle lessen terug. De leerkrachten verdiepen zich 

gezamenlijk in de verschillende niveaus van de leerlingen/differentiatie en stemmen het 

aanbod in de bouw gezamenlijk af. Er worden in kleine instructiegroepen instructies op maat 

gegeven. Ten aanzien van de differentiatie a.g.v. waarnemen op data en begrijpen van de 

onderwijsbehoeften om nog beter af te stemmen, is een verdiepingsslag nodig. In elke bouw 

zijn dit schooljaar duidelijke afspraken gemaakt over de verantwoordelijkheden ten aanzien 

van de leerlingen en weet men wie voor wie verantwoordelijk is. Het leren leren (schoolse 

vaardigheden/executieve functies), passend bij het groepsdoorbrekend werken, is in elke 

bouw geïmplementeerd en schoolbreed gemonitord.  

 

In elke bouw is gezamenlijke verantwoordelijkheid zichtbaar: men geeft en neemt in de 

samenwerking en heeft vertrouwen in elkaar op diverse gebieden: geven van goede 

instructie / begeleiding, zicht op de leerlingen, evenredige werkverdeling. Onder leiding van 

experts zijn gerichte collegiale consultaties afgelegd waarbij ook collega’s onderling elkaar 

na afloop feedback hebben gegeven. 

Er heerst een professionele cultuur, die zich richt op gedeelde normen en waarden. De focus 

ligt op het leren van de kinderen. Er wordt effectief en professioneel gecommuniceerd, 

waarbij het to-the-point communiceren een aandachtspunt blijft. Teamleden staan open voor 

de vernieuwing; zij zijn consequent en hanteren als (bouw)team dezelfde regels. Gedurende 

het schooljaar hebben leerkrachten wisselende rollen vervuld (leider/begeleider). De rol van 

de onderwijsassistenten is van meet af aan duidelijk geweest; zij vormen een vast lid van het 

bouwteam en zijn ook zo benaderd en ingezet. De organisatiestructuur heeft het samen 

leren mogelijk gemaakt.  

 

Er zijn werkgewoontes ontwikkeld die samenwerkend leren bevorderd hebben en die ruimte 

hebben geboden om elkaar te ondersteunen. In elke bouw is minimaal 3x p/week een SWU 

(samenwerkingsuur) gehouden, waarbij onderwijsinhoud en onderwijsproces afgestemd 

werd. Om de doorgaande lijn binnen de school te behouden hebben we met regelmaat 
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tijdens SWU-plus bijeenkomsten en studiedagen in bouwdoorbroken groepen gewerkt, 

waarbij de schoolontwikkeling structureel aan bod is gekomen.   

Ouders zijn meegenomen in het proces van het onderwijs anders organiseren, d.m.v. 

kijkochtenden die we georganiseerd hebben (4x).  

 

Wat waren de succesfactoren?  

• We staan er echt samen voor als team. Tijdens de SWU momenten maken we 

eenduidige afspraken, voor de gehele bouw.  

• Door de gedeelde verantwoordelijkheid en het groepsdoorbrekend werken zie je elkaars 

leerkracht handelen en hier kom je in de SWU momenten op terug. Je leert van en met 

elkaar.  

• De visie is voor iedereen erg duidelijk. We weten waar we gezamenlijk aan werken. Na 

de lestijden zitten we bij elkaar, evalueren we de dag en scherpen we aan. SWU zit als 

routine in het rooster verwerkt.   

• Consultaties worden als prettig ervaren. We kunnen veel van elkaar zien en leren.   

• Er is bewustwording omtrent de professionele cultuur. Er wordt goede feedback gegeven 

en ontvangen.   

 

Vervolgstappen voor volgend schooljaar:  

• Het modelen en het afsluiten van de lessen met een evaluatie/terugblik structureel 

inzetten bij de EDI-lessen.  

• Het reflecteren met de kinderen op hun eigen leerproces en samen de verwachtingen en 

doelen met hen bespreken in een kindgesprek. 

• Meer afstemmen van de onderwijstijd op wat een instructiegroep nodig heeft en hierin 

keuzes durven maken, op basis van de fasen van waarnemen en begrijpen.  

• Meer diepgang in afstemmen van aanbod en verwerking, ook binnen de 

instructiegroepen.   

• De vertaling van de doelen op de lange termijn naar doelen en interventies op de korte 

termijn (dagelijkse praktijk) verdient nog meer aandacht.  

• Verdiepingsslag maken ten aanzien van de meer/hoogbegaafde kinderen. 

 

Onderwijsresultaten 

Opbrengsten/ bereikte doelen 

Om het basisniveau van kinderen op te tillen, hebben we schooljaar 2021-2022 gewerkt aan 

het aanbod en de leerkrachtvaardigheden op het gebied van begrijpend lezen/luisteren en 

ons rekenonderwijs.  

 

Begrijpend lezen/ luisteren 

Op een studiedag hebben alle leerkrachten achtergrondinformatie en vakdidactiek 

aangeboden gekregen aangaande goed begrijpend lees- en luisteronderwijs. In een tweede 

studieochtend zijn de achtergronden van coöperatief leren gedeeld met alle teamleden en is 

bekeken en besproken wat hiervan de relevantie is voor het pedagogisch, didactisch en 

organisatorisch handelen van de leerkrachten, waarbij de koppeling met het BL is gemaakt. 

Er zijn meerdere groepsobservaties geweest. Alle leerkrachten hebben coachingsmomenten 

met nabespreking bij een begrijpend lees- of luisterles gehad. Tijdens de laatste twee 

momenten is de coach vergezeld door een teamlid in de vorm van collegiale consultatie. De 

leerkrachten hebben op deze manier een dubbel leerproces doorgemaakt: kijken naar de les 
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van de collega, spiegelen aan je eigen leerkrachthandelen en vervolgens doelgerichte 

feedback geven aan de collega. O.l.v. een expert zijn er in elke bouw gezamenlijk begrijpend 

lees- en luisterlessen voorbereid.  

Alle acties hebben ertoe geleid dat er een doorgaande lijn binnen de school is op gebied van 

BL en de kwaliteiten van de lessen gedurende dit schooljaar zijn van hogere kwaliteit. Op de 

M-toetsen hebben de leerlingen hogere scores gehaald. 

Er dient nog aandacht te zijn voor het modelen tijdens deze lessen. Ook het beperken van 

het lesdoel (less is more) blijft aandacht vragen, evenals een korte ‘wij-fase’ na de instructie.  
 

Rekenen 

Als gevolg van een gedegen rekentraject zijn de leerkrachten bekend met de vakdidactiek 

van goed rekenonderwijs. Zij zijn beter in staat om de vakdidactiek van het rekenen (fasen 

binnen het rekenonderwijs) toe te passen in de EDI-lessen. Dit is zichtbaar in geobserveerde 

lessen. Er hebben meerdere groepsobservaties plaatsgevonden met terugkoppeling aan de 

leerkrachten. Gynzy lessen zijn beredeneerd omgezet in blokplannen. Daardoor zijn de 

leerkrachten nu beter in staat de leerlingen meer beredeneerd te clusteren binnen de doelen, 

om verantwoord te kunnen differentiëren.  

 

De visie op het rekenen is aangescherpt, wat geleid heeft tot het maken van andere keuzes. 

M.i.v. volgend schooljaar werken we niet meer met Gynzy, maar worden Semsom (groep 1-

2-3) en WIG5 de nieuwe rekenmethodes. De nieuwe kwaliteitskaart rekenen is opgemaakt 

en er is een leerkracht tot rekenexpert opgeleid. 

 

Wat waren de succesfactoren? 

• Alles wat in trajecten BL en rekenen (studiedagen, observaties, aanbevelingen) geleerd 

is, is toegepast in de lessen.  

• Coachingmomenten zijn op beide gebieden meerdere malen geweest en ook als prettig 

ervaren.  

• Het vak begrijpend lezen (Leeslink) wordt beter besproken binnen de bouw.  

• Coöperatieve werkvormen zijn gedeeld en worden al meer ingezet.  

• Door de nieuwe inzichten is de betrokkenheid van de kinderen tijdens de lessen vergroot. 

• De kinderen hebben plezier in begrijpend lezen.  

• We beschikken over een enthousiaste rekenexpert met kennis van zaken. 

• Het rekentraject is een gedegen traject geweest, met gedragen visie en keuze voor de 

nieuwe methode. 

 

Vervolgstappen voor volgend schooljaar 

• Implementeren van nieuwe rekenmethode. 

• Rekentaal afstemmen. 

• Naast gezamenlijk voorbereiden van lessen ook de lesson study enkele keren per jaar 

inzetten volgens het draaiboek. 

• De taalleescoördinator inzetten bij de borging van BL. 

• Bij observaties scherp zijn op modelen, de ‘wij-fase’ na de instructie en het beperken van 

het lesdoel bij de lessen BL.  

• De rekenexpert inzetten bij de implementatie van rekenen. 
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Schoolklimaat 

Om leerlingen een breed fundament te bieden in hun ontwikkeling, hebben we schooljaar 

2021-2022 gewerkt aan de executieve functies en eigenaarschap. Ook hebben we ons 

verdiept in een nieuwe methode voor sociaal leren en burgerschap.  

 

Opbrengsten / bereikte doelen 

Bij aanvang van het schooljaar zijn nieuwe doelen en ambities voor de school en de bouwen 

opgesteld op het gebied van leren leren. Deze doelen zijn per bouw vertaald in aanbod. 

Tijdens SWU zijn in elke bouw afspraken gemaakt hoe de doelen van de leerlijn leren leren 

in het aanbod verwerkt wordt, hoe er gemonitord en geëvalueerd wordt met de kinderen en 

met elkaar in de bouw. Deze afspraken zijn allemaal uitgevoerd.  

Het aanbod heeft geleid tot wat we wilden bereiken. De schoolbrede leerlijn heeft ertoe 

geleid dat de vaardigheden op het gebied van plannen, organiseren, reflecteren op je werk, 

samenwerken en zelfstandig werken toegenomen zijn. Kinderen zijn enthousiast, betrokken 

en gemotiveerd. Ouders geven aan dat ze geleerde vaardigheden soms ook thuis terug 

kunnen zien.  

 

Het leernetwerk heeft dit proces gemonitord. Ook hebben zij criteria opgesteld voor de 

nieuwe methode sociaal emotioneel leren (SEL) en burgerschap. Er is door hen onderzoek 

verricht naar verschillende methodes en deze zijn uitgeprobeerd. Vervolgens is er door het 

leernetwerk een beredeneerde keuze gemaakt. Deze keuze is ter advies voorgelegd aan 

directie/MT en besproken met het team. 

 

Wat waren de succesfactoren? 

• Er was een duidelijke opdracht voor het leernetwerk. 

• Focus op doelen en wat er aan het eind van het schooljaar opgeleverd moet worden. 

• Consequent handelen van het leernetwerk: bij ieder overlegmoment zijn duidelijke 

afspraken gemaakt, een vervolgmoment gepland. 

 

Vervolgstappen voor volgend schooljaar 

• Meer aandacht voor evalueren binnen de bouw ten aanzien van de gekozen doelen. 

Meer blijven kijken wat actueel is in de groepen en welke doelen daarvoor nodig zijn. 

(doelen moeten duidelijk positief en meetbaar zijn). 

• Implementatie van de methode Kwink, o.a. door een startscholing voor het team. 

• Structureel in het SWU laten terugkomen zodat er zicht blijft op het gebruiken van de 

methode. 

• Coaches opleiden zodat zij vanuit het leernetwerk collega’s kunnen coachen. 

 

Kwaliteitszorg en ambities  

In schooljaar 2021-2022 kregen we vanuit de overheid extra middelen in het kader van het 

Nationaal Programma Onderwijs. Het Nationaal Programma Onderwijs stelde ons in staat 

om de impact van de coronacrisis op de ontwikkeling van leerlingen aan te pakken. 

Op basis van onze schoolscan hebben we in schooljaar 2021-2022 interventies ingezet.  

 

Opbrengsten / bereikte doelen 

Leerlingen met intensieve tutoring hebben deze ontvangen.  
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Daarnaast hebben kleine groepjes leerlingen 1 of 2x per week extra ondersteuning 

ontvangen op de basisvakken.  

Ook hebben groepjes leerlingen uit alle bouwen een aanbod gehad op training van 

executieve functies. Ouders en leerkrachten zijn bij dit project (intensief) betrokken geweest 

d.m.v. overleg en afstemming en wekelijkse verslagen door de trainers. Al deze inzet is 

gepleegd door externen. Ondanks corona heeft de inzet, zoals op voorhand gepland, 

grotendeels plaatsgevonden. 

De scholing heeft ook plaatsgevonden (zie hierboven). 

 

De leerlingen die deelgenomen hebben aan de training executieve functies hebben allemaal 

hun persoonlijke doelen behaald.  

 

De intensieve tutoring heeft niet opgebracht wat het zou moeten opbrengen. Het traject is 

gaandeweg aangepast op gedrag van de leerlingen, maar dit was niet het vooraf bedachte 

doel. De trainster beschikte over te weinig onderwijservaring om dit om te kunnen buigen.  

De training in de kleine groepjes heeft er zeker toe geleid dat individuele kinderen hiaten weg 

hebben kunnen werken. We zijn tevreden over de kwaliteit van deze trainers. In de 

terugkoppeling naar de leerkrachten lagen meer kansen dan we benut hebben. 

Over het algemeen kunnen we concluderen dat het in huis halen van externen veel 

aansturing vraagt van directie en IB. Daar deze mensen niet goed ingevoerd zijn in de 

schoolorganisatie, en a.h.w. ‘in en uit vliegen’, is het lastig gebleken alle doelen te behalen 

die we wilden bereiken. Bovendien is het lastig om zo te roosteren dat de betrokken 

leerlingen de instructies in de eigen groep niet missen. 

 

Wat waren de succesfactoren? 

• De driehoek kind-ouders-school in het aanbod rondom de executieve functies. 

• Het uitdagende karakter van het pluspakket voor de plusleerlingen. 

• De extra aandacht voor alle betrokken leerlingen. 

 

Vervolgstappen voor volgend schooljaar 

• Inzet NPO-middelen in een extra groep. 

• Intensieve tutoring wordt in 2022-2023 vervolgd, o.l.v. een andere trainer. 

 

Opbrengsten vanuit de aandachtsagenda 

Hierbij evalueren we kort de opbrengsten en vervolgstappen van de kleinere doelen waaraan 

in schooljaar 2021-2022 gewerkt is. 

 

Zorgcyclus 

De zorgcyclus is aangepast op basis van de inbreng van de teamleden en IB-er. Er is meer 

zicht gekomen op de ontwikkeling van de jaargroep en de bouw. Het team heeft de 

bespreking van de 20-weken cyclus en het analyseren met de jaargroep als prettig ervaren. 

De leerjaargesprekken hebben opgeleverd dat leerkrachten van elkaar geleerd hebben en 

het gezamenlijke zicht op de leerlingen in de bouw toegenomen is. 

 

Vervolgstappen voor volgend schooljaar zijn het borgen van de zorgcyclus. Daarnaast het 

maken van een verdiepingsslag ten aanzien van de analyse nodig (DDDD: Data Duiden 



 

7 
Jaarplan 2022 - 2023 

Doelen Doen). Het opstellen van smart-doelen in de lange cyclus en deze vertalen naar 

smart-doelen in de korte cyclus is een verbeterpunt voor volgend schooljaar.  

 

Methode Engels 

De nieuwe methode is geïmplementeerd in groep 7 en 8. Alle kinderen hebben het aanbod 

van groep 7 ontvangen. Voor het grootste deel van de kinderen was het aanbod 

voldoende/goed van niveau. De kinderen vinden de nieuwe methode leuk en uitdagend.  

De vervolgstap voor volgend schooljaar is invoeren van het aanbod van groep 8. 

 

Cultuur / Muziek 

Het muziekproject, in samenwerking met de muziekvereniging, is opgestart en uitgevoerd. 

De kinderen hebben kennis gemaakt met het bespelen van instrumenten. Vanwege corona 

is het niet gelukt dit project af te sluiten met een optreden. 

Door het volle rooster dreigt het aanbod van de muzieklessen van 123Zing naar de 

achtergrond te verdwijnen. Dit verdient aandacht in het volgende schooljaar. 

 

De samenwerking met Doejemee is stroef verlopen, waardoor het aanbod niet echt van de 

grond gekomen is. Zelf hebben we geïnitieerd dat elke bouw een workshop-dag heeft gehad 

vanuit Qrabble en de kinderen van groep 4 t/m 8 naar het Rijksmuseum zijn geweest. 

Door het wegvallen van Doejemee is het voor onze cultuur coördinatoren voor volgend 

schooljaar een aandachtspunt om zelf een aanbod neer te zetten. Hiertoe dient een 

duidelijke opdracht bij hen neergelegd te worden. 

 

W&T 

Het opstellen van het aanbod W&T door de coördinatoren is niet goed van de grond 

gekomen. Gebrek aan tijd vanwege prioritering op andere doelen, en keuzes die we binnen 

de school gemaakt hebben a.g.v. corona, zijn hier debet aan geweest. 

Een vervolgstap voor volgend schooljaar is ene duidelijke opdracht formuleren voor de 

coördinatoren waarmee zij aan het werk kunnen gaan.  

 

Onderwijsresultaten Cito 

Eindtoets 2022 

We zijn zeer tevreden over de eindtoets van groep 8. 

Op de eindcito hebben we een score gehaald van 539,3. Dat is een hoge score t.o.v. het 

landelijk gemiddelde van 534,8. 

 

Kijken we naar de referentieniveaus kunnen we stellen dat we bij lezen en taalverzorging 

zowel op 1F als op 2F hoger gescoord hebben dan de landelijke percentages laten zien. We 

scoren enkel op rekenen 1F iets lager dan het landelijk gemiddelde. 1S scoort daarentegen 

significant hoger. 

 

- Lezen 1F:    100% t.o.v. 98% landelijk 

- Lezen 2F:     78% t.o.v. 73% landelijk 

- Taalverzorging 1F: 100% t.o.v. 97% landelijk 

- Taalverzorging 2F: 66% t.o.v. 62% landelijk 

- Rekenen 1F:  88% t.o.v. 92% landelijk 

- Rekenen1S:  75% t.o.v. 44% landelijk 
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Resultaten n.a.v. de M- en E-toetsen. 

Op De Lens hebben we een goede gerichtheid op de resultaten van de basisvakken. 

Met betrekking tot het leesonderwijs (DMT) scoren alle groepen boven het landelijk 

gemiddelde. Ten aanzien van spelling zien we eenzelfde resultaat, met uitzondering van 

groep 4. Zij scoren net beneden landelijk gemiddelde. 

Het begrijpend leesonderwijs laat op de E-toetsen over het algemeen voldoende/goede 

resultaten zien. Groep 5, 6 en 7 scoren boven het landelijk gemiddelde. Groep 4 scoort 

eronder. In deze groep zitten veel zorg-/zwakke leerlingen. In schooljaar 2022-2023 wordt 

deze groep extra gemonitord door onze taalleesspecialist in samenwerking met IB. 

Meer aandacht vraagt ons rekenonderwijs. Enkele groepen behalen niet het gewenste 

landelijke gemiddelde. Vanuit deze resultaten zetten we in schooljaar 2022-2023 een 

gedegen rekenverbeterplan in (zie speerpunt 1). 

  

In de analyse van de M en de E-toetsen wordt verder ingezoomd op de behaalde resultaten. 
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3 Speerpunten schoolontwikkeling 2022-2023 
 

Speerpunt  1 Rekenonderwijs  

Doelen Aan het einde van schooljaar 2022-2023 is de nieuwe rekenmethode WIG5 
duurzaam en goed geïmplementeerd. Dat wil zeggen: 

• Toont het team van De Lens een gezamenlijke visie op goed 
rekenonderwijs; 

• Is een doorgaande vakinhoudelijke rekenlijn in de school, met cruciale 
rekendrempels per groep, passend bij de schoolambities gerealiseerd. Dit 
met behulp van een nieuwe rekenmethode; 

• Is de rekentaal voor kinderen op elkaar afgestemd; 

• Passen de leerkrachten beredeneerde vakdidactische keuzes toe in 
rekenlessen op basis van didactische rekenmodellen (het 
handelingsmodel, het hoofdlijnenmodel en het drieslagmodel); 

• Ontwerpen de teamleden wekelijks passende, doelgerichte, expliciete 
rekeninstructies en differentiëren zij in begeleiding en verwerking om elk 
kind te ondersteunen en/of uit te dagen in zijn rekenontwikkeling; 

• Zijn de rekenmaterialen in kaart gebracht en organiseren de teamleden 
de materialen handig en overzichtelijk (rekenkasten-rekenkisten) per 
leeftijdsgroep en vullen aan waar nodig. 

 
Daarnaast is aan het einde van schooljaar 2022-2023 de basisondersteuning 
en het zicht op kinderen versterkt, te beginnen in het rekenonderwijs. Dat wil 
zeggen: 

• Er zijn periodieke ankerplannen ontworpen met een concrete ambitie voor 
de volgende periode (korte termijn smart-doelen); 

• Is het volgen van de rekenresultaten georganiseerd op schoolniveau én is 
het volgen van de rekenontwikkeling (waarnemen met data) in de groep 
op elkaar afgestemd. Teamleden zijn in staat deze fase toe te passen; 

• Zijn er periodieke rekenbesprekingen in de bouwen gehouden om het 
begrijpen van de onderwijsbehoeften in het rekenonderwijs op elkaar af te 
stemmen; 

• Heeft het rekenteam/ de rekenexpert het ontwerpen van periodieke 
rekenplannen per groep (en/of groep-doorbrekend) gemonitord; 

• Heeft het rekenteam/ de rekenexpert in rekenbezoeken de rekenles 
gespiegeld, met een Lens-rekenkijkwijzer om feedback en support te 
bieden, als ook in tussentijds reken-voorbereidings-overleggen. 

 
Ambitieniveau resultaten: referentieniveau 1S ophogen naar 65%. 
  

Aanpak/ 
activiteiten 

1. Controleren of alle materialen aanwezig zijn en of iedereen er mee kan 
werken. 
Evalueren in periodes. Met evaluaties aandachtspunten formuleren en in 
volgende blokken uitvoeren.  
Groepsobservaties en nabesprekingen met leerkrachten. 

2. Methode bekijken (fase waarnemen in ankermodel). Team bevragen in 
SWU over fase waarnemen. De twee bronnen meenemen en verwerken 
in een rekenoverzicht. Rekenoverzicht in laten vullen. Na M-toetsen 
evalueren en bijwerken. Na iedere twee methodeblokken rekenoverzicht 
bijwerken. Na E-toetsen evalueren, bijwerken en overdragen. 

3. Team informeren over rekenbespreking (begrijpen in ankermodel). Na M 
toetsing en bijwerken rekenoverzicht een rekenbespreking voorbereiden. 
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Deze wordt uitgevoerd in bouwen. Rekenoverzicht eventueel bijwerken en 
acties in onderwijsprogramma verwerken. Rekenbespreking voeren met 
gegevens uit methode-gebonden toetsen. Na E-toetsen rekenoverzicht 
bijwerken, rekenbespreking voorbereiden en uitvoeren in bouwen.  

Betrokkenen Rekenexpert, IB, MT, teamleden 

Monitoring 
checkmoment 
 

1. Week 41 Terugkoppeling geven aan MT en IB 
Studiedag 6 dec Aandachtspunten  en evaluatie klasbezoeken 
presenteren aan team 
Week 11 Terugkoppeling geven aan MT en IB 
Week 26 Terugkoppeling geven aan MT en IB mbt voorstel 
ontwikkelpunten voor schooljaar 2022-2023 

2. Week 41 rekenoverzicht De Lens bespreken met IB en directie 
Week 7 Evalueren werkwijze rekenoverzicht met IB en directie 
Week 23 Evalueren werken met rekenoverzicht team 

3. Week 11 MT informeren over opbrengsten van rekenbesprekingen 
Week 25 MT informeren over opbrengsten van rekenbesprekingen en 
procesverloop.  

Planning 1. Week 41 SWU-Plus Evalueren eerste blok 
Week 44, 45 Eerste ronde klasbezoeken 
Week 11 SWU’s evalueren tweede periode 
Week 20, 21 Tweede ronde klasbezoeken 
Week 26 Evalueren derde periode 

2. Week 39 Methode waarnemen bekijken 
Week 40 SWU team waarnemen inventariseren 
Week 41 Punten samenvoegen en rekenoverzicht maken. 
Bespreken met MT en IB 
Week 42 Team informeren over rekenoverzicht 
Week 44 Rekenoverzichten invullen en ermee gaan werken 
Week 6 en 7 M-toetsen verwerken in rekenoverzicht 
Week 9 t/m 22 Werken met rekenoverzichten. Tussentijds 
evalueren en bijwerken. 
Week 23 Reken overzichten bijwerken met E-toetsen 

3. 16 februari Team informeren over rekenbespreking 
Week 9 Rekenbespreking voorbereiden door leerkrachten 
Week 11 Rekenbespreking uitvoeren in bouw SWU 
Week 19 Kleine rekenbespreking met methode-gegevens in bouw 
SWU 
Studiedag 9 juni analyse van E-toetsen en rekenbespreking 
voorbereiden 
Week 25 Rekenbespreking in bouw SWU 

Relatie 
koersplan/ 
schoolplan 

We tillen het basisniveau omhoog. 
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Speerpunt  2  Sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschap  

Doelen Aan het einde van schooljaar 2022-2023 is middels de nieuwe methode 
Kwink een doorgaande lijn op SEO en burgerschap geïmplementeerd. 
Ons ambitieniveau: we scoren gemiddeld een 8 op Vensters (welbevinden, 
ervaren veiligheid, aantasting veiligheid, algemene tevredenheid). 
 

Aanpak/ 
activiteiten 

Kwink 

• Start schooljaar met de Gouden Weken, aangestuurd door het 
leernetwerk. Wordt gedeeld in de startvergadering op vrijdag 2 
september. 

• Implementatie cursus, studiedag 21 september 

• Opleiden Kwink Coaches; Inge, Lynn, Karlijn, Nicolle, Rosan 
(leernetwerk) en Marycke (IB) 

• Na het starten v.d. methode, moet er in het SWU wekelijks ruimte/tijd 
gemaakt worden om Kwink te implementeren en de doorgaande lijn neer 
te zetten. Hierna kan deze doorgaande lijn geborgd worden.  

• Leernetwerk/coaches helpen andere leerkrachten bij hulpvragen en 
andere onduidelijkheden.  

• Ouderbetrokkenheid creëren; stukje aanleveren voor de Informail, na 
iedere vakantie zodat ouders weten waar we mee bezig zijn.  

• Evaluatie moment inplannen op teamniveau voor Kwink, op een 
studiedag/vergadering.  

 
Leren leren en leren denken 

• Doelen van dit schooljaar evalueren en bewuste keuzes maken voor de 
doelen van het nieuwe schooljaar, rekening houden met de behoeften van 
de groep/bouw. 

• Doelen aanleveren (per twee weken) voor komend schooljaar, per bouw. 

• Zicht houden op schoolbeloningen en uitvoering hiervan. Leerlingenraad 
mee laten denken aan een aantal leuke kleine beloningen op 
klassenniveau 

• Afspraken m.b.t. hoeveelheid muntjes en gebruik van vlag in team 
bespreken, tijdens SWU plus. 
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Betrokkenen • Het leernetwerk; Inge, Lynn, Karlijn, Nicolle en Rosan 

• Kwink expert; Kwintessens 

• Uitvoering door het gehele team 
 

Monitoring 
checkmoment 

• Vensters 

• Zien 

• Kleine evaluatie momenten in het SWU; terugkoppeling in SWU plus of op 
studiedag 

• Evalueren met het leernetwerk  

• Tussenevaluatie januari 2023 en eindevaluatie juni 2023. 

Planning • Start schooljaar met de Gouden Weken: vrijdag 2 september. 

• Implementatie cursus, studiedag 21 september 

• Opleiden Kwink Coaches; Inge, Lynn, Karlijn, Marycke en Rosan 
Data vullen we aan als deze bekend zijn. 

• Na het starten van de methode, moet er in het SWU wekelijks ruimte/tijd 
gemaakt worden om Kwink te implementeren en de doorgaande lijn neer 
te zetten. Hierna kan deze doorgaande lijn geborgd worden.  

• Na iedere vakantie een stukje op de informail zetten, zodat ouders weten 
waar we mee bezig zijn. 

 

Relatie 
koersplan/ 
schoolplan 

We bieden leerlingen een breed fundament. 

 

 

Speerpunt 3  Zicht op het jonge kind  

Doelen Aan het einde van het schooljaar 2022-2023 is MijnKleutergroep 
geïmplementeerd. Ook in de OB-groepen zijn, met dit systeem als 
hulpmiddel, zowel op lange als korte termijn smart-doelen gesteld, die 
vastgelegd zijn in de groepsmap en vervolgens terug te zien zijn in de 
dagelijkse werkpraktijk. 
 

Aanpak/ 
activiteiten 

• De ontwikkellijnen van alle kleuters bekijken, de kleuters screenen op hun 
ontwikkelingsniveau; startniveau ingeven in Mijn Kleutergroep. 

• 2 Vervolgtrainingen volgen met de leerkrachten van de OB en IB. 

• Mijn Kleutergroep 1x per week als vast agendapunt tijdens SWU 
agenderen, om de voortgang en de gezamenlijke blik op de ontwikkeling 
van de kinderen te bespreken: wanneer kleur je een vakje wel/niet? 
Hierover het professionele, inhoudelijke gesprek voeren. 

• Dagelijks observaties invoeren en deze vertalen naar aanbod. 
Betrokkenen Team Onderbouw, IB. 

Monitoring 
checkmoment 

Tussenevaluatie januari 2023 en eindevaluatie juni 2023. 

Planning • Evaluatie en bespreken voortgang: wekelijks in SWU. 

• 2e Training: 6 september 2022 

• 3e training: datum volgt nog. 

• Ontwikkeling kinderen a.h.v. volgsysteem bespreken met IB: elke 6 
weken. 
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Relatie 
koersplan/ 
schoolplan 

We bieden ieder kind gelijke kansen om te groeien. 
We tillen het basisniveau omhoog.  
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4 Kleinere ontwikkelingen / borging 
 

1 Ontwikkeling Borging van Begrijpend lezen en luisteren 

Doelen De vastgestelde visie, de ontwikkeling die we hebben doorgemaakt op BL 
borgen en vastleggen in een kwaliteitskaart. 
Ambitieniveau resultaten: 100% 1F, 80% 2F 
 

Aanpak/ 
activiteiten 

• Twee keer een consultatie door de taalleescoördinator, met 
terugkoppeling individueel en schoolbreed. 

• Samen voorbereiden, uitvoeren en evalueren van 2 rondes Lesson Study 
voor begrijpend lezen/luisteren a.h.v. draaiboek Lesson Study. 

• Opstellen van een kwaliteitskaart Begrijpend lezen/luisteren. 
 

Betrokkenen Antje > taallees coördinator 
Marycke > IB 
Team 

Monitoring 
checkmoment 

Tussenevaluatie januari 2023 en eindevaluatie juni 2023. 

Planning • Lesson study 1: week 9 en 10 van het schooljaar 

• Lesson study 2: week 30 en 31 van het schooljaar 

• Opstellen kwaliteitskaart: concept klaar in januari 2023, vaststellen in april 
2023 

Relatie 
koersplan/ 
schoolplan 

We tillen het basisniveau omhoog. 

 

2 Ontwikkeling Rapport – portfolio  

Doelen Het leernetwerk heeft in schooljaar 2022-2023 onderzoek gedaan naar een 
rapportage / portfolio-opbouw. Zij presenteren aan het einde van het 
schooljaar een voorstel, zodat het nieuwe rapport/rapportfolio in schooljaar 
2023-2024 ingevoerd kan worden. 
 

Aanpak/ 
activiteiten 

1. Uitgangspunten rapport bevragen en helder krijgen 
- Team, ouders, leerlingen 
- Korte enquête (klankborduurtje en MR) 
 
2. Uitgangspunten terugkoppelen aan het team 
- Discussiepunten bespreken 
 
3. Oriënteren op de mogelijkheden 
- Voorbeelden bekijken 
- Rondvragen ervaringen andere scholen (bericht plaatsen op Woow)  
 
4. Visie en voorbeelden bespreken 
- Leernetwerk heeft vanuit de uitgangspunten een visie geformuleerd 
- Concept visie wordt aan team voorgelegd 
- Voorbeelden presenteren die passend zijn bij de visie 
- Team geeft advies mee aan leernetwerk 
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5. Leernetwerk maakt keuze en communiceert deze naar het team 
 
6. Voorbereiden van de overstap richting schooljaar 2023-2024 
 

Betrokkenen Leernetwerk: Karlijn, Marijke, Zoë, Wieske, Marjo 
Team 

Monitoring 
checkmoment 

Op studiedagen terugkoppeling naar team. 
Tussenevaluatie januari 2023 en eindevaluatie juni 2023. 

Planning 1. Half oktober 
- Start schooljaar enquête voorbereiden: start schooljaar, Marjo 
stuurt datumvoorstel (woensdag) 
- Enquête sturen team: 10 oktober 
- Ouders bevragen tijdens klankborduurtje; Marjo plant deze 
- Leerlingenraad vergadering: Marjo plant deze 
 
2. Studiedag 6 december 
 
3. Herfst- tot carnavalsvakantie 
 
4. Terugkoppeling op studiedag 7 of 11 april 
 
5/6. Mei- tot zomervakantie 

 
Relatie 
koersplan/ 
schoolplan 

We zijn bewust van kwaliteit en sturen daar gericht op. 

 
 

3 Hoogbegaafdheid  

Doelen Aan het einde van volgend schooljaar willen wij dat iedereen weet wat meer-
en hoogbegaafdheid is en hoe we HB en ontwikkelingsvoorsprong kunnen 
signaleren en observeren.  
Aan het einde van het schooljaar 2022-2023 is een start gemaakt met het 
verrijken en verdiepen van ons taalonderwijs. 
Aan het einde van dit schooljaar is er voor iedere groep tijd vrij geroosterd, 
zodat de HB-leerlingen instructie kunnen krijgen. (minimaal 20 minuten per 
week). 
  

Aanpak/ 
activiteiten 

• Nicole v Orsouw benaderen of zij tijdens een studieochtend het team 
kennis bij kan brengen over meer- en hoogbegaafdheid.  

• Tijdens een SWU worden kinderen besproken die meer- en hoogbegaafd 
zijn/ vermoeden van (leerlingen in beeld).  

• Leernetwerkleden bekijken welke verrijkingsmaterialen passend zijn in 
onze school. 

• Roosters bekijken en aanpassen voor inzet HB-instructie. 

• Leernetwerk onderzoekt de mogelijkheden tot compacten op gebied van 
taal en koppelt dit terug aan het team. 

Betrokkenen Nicole van Orsouw (HB specialist), Irene, Rik, Jasmijn, Lynn, Quinty, Marycke 
(IB)  
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Monitoring 
checkmoment 

Tussen- en eindevaluatie van het jaarplan.  

Planning • Studiedag met Nicole: nog afstemmen. 

• Terugkoppeling compacten: 11 april 2023. 

Relatie 
koersplan/ 
schoolplan 

We bieden ieder kind gelijke kansen om te groeien. 

 

Aandachtsagenda 
 

Cultuur/muziek 

Er is invulling gegeven aan een structureel aanbod culturele vorming, waar kan afgestemd 

op IPC. 

Samenwerking met de muziekvereniging is vervolgd. 

Monitoring door coördinatoren Cultuur 

 

BVL 

Voor de herfstvakantie is een definitieve keuze gemaakt voor de methode Verkeer. 

Monitoring door coördinatoren BVL 

 

W&T / IPC 

Het aanbod W&T is voor elke bouw geüpdatet en gepresenteerd in SWU aan de bouwen. 

Het aanbod W&T is vastgelegd in een kwaliteitskaart. 

Het aanbod W&T is gekoppeld aan de thema's van IPC. 

Monitoring coördinatoren W&T en IPC 
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Feedback jaarplan 2022-2023  
 
School : De LenS  
Van : CvB  
d.d. : 9 september 2022  
 
De terugblik: De school maakt de voortgang in de PDCA cyclus helder door een heldere en 
navolgbare evaluatie te koppelen aan het nieuwe jaarplan en met name de doelen. De 
positieve schoolontwikkeling die het CvB ook al heeft geconstateerd is zichtbaar in de 
terugblik. Een belangrijke succesfactor wordt dan ook expliciet benoemd: de focus op het 
leren van de kinderen. Ook is de uitvoering van collectief teamleren een belangrijke factor.  
 
Jaarplan: De school is er in geslaagd om focus aan te brengen in de schoolverbetering door 
de keuze van 3 speerpunten. Meer van minder wordt op deze professioneel doorgevoerd. 
Chapeau. Ook wordt de na te streven doelstelling talig of cijfermatig concreet weergegeven. 
De planning is doordacht en borgend voor de voortgang en resultaat.  
De focus van de school wordt versterkt door het gegeven dat kleine ontwikkelingen ook 
beperkt van omvang zijn. Het CvB kan kort in zijn terugkoppeling: in beperking toont zicht de 
meester.  
 

Veel succes en werkplezier toegewenst! 

 


