
 

  

Jaarplan 2021-2022 
Basisschool de Bongerd, Haps 
 
Het uitspreken van je dromen, is de eerste stap in het 
realiseren ervan. Dit jaarplan beschrijft wat we in 
schooljaar 2021-2022 op de Bongerd willen bereiken. 
Eenieder die er een steentje aan kan en wil bijdragen is bij 
deze van harte uitgenodigd om dat te doen.  
 
Team de Bongerd 
14-6-2021 
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Jaarplan 2021 - 2022 
 

Vooraf 
Voor u ligt het Bongerd jaarplan 2021-2022. Het verwoordt de ontwikkelingen die komend schooljaar 

door ons team worden opgepakt.  

Onderleggers voor het jaarplan zijn: 

• Wereldonderonderwijs! (Koersplan 2016-2021 van Optimus)  

• Concept Koersplan Optimus 2022 – 2025  

• Het schoolplan 2019-2023 

• Jaarplan en jaarverslag 2020-2021 

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

onderwijs en haar stakeholders. Zowel kwalitatieve1 als kwantitatieve2 data zijn gebruikt om een 

goed beeld te vormen en ambities te formuleren die aansluiten bij de (gewenste) identiteit, 

onderwijskwaliteit en visie van de Bongerd, de kwaliteiten van het team, de kenmerken en behoeftes 

van de leerlingen en ouders. Wilt u hier meer over lezen, lees dan vooral deze documenten.   

Aanvullend op het jaarplan is er een uitwerking gemaakt van de wijze waarop onze school de 

middelen zal inzetten die voor komend schooljaar toegekend worden in kader van het Nationaal 

Program Onderwijs (NPO). 

Terugblik 
We begonnen dit schooljaar met de naweeën van het afstandsonderwijs dat we genoodzaakt waren 

om voor de zomervakantie van 2020 te geven. Leerlingen, leerkrachten en ouders hadden een ‘raar’ 

jaar doorlopen, er werd door de overheid aangedrongen op het wegwerken van opgelopen 

achterstanden, de roep om zomerscholen, bijscholing en andere interventies zwol aan. Een deel van 

de schoolorganisatie en ook -ontwikkeling was noodgedwongen over de zomervakantie heen getild. 

Enerzijds begonnen we aan een inhaalslag3, anderzijds schakelden we in de vijfde versnelling om 

ervoor te zorgen dat het onderwijs in de groepen, zonder betrouwbare data en vanwege de 

verminderde aanwezigheid van leerlingen, werd afgestemd op de uitgangspositie van de leerlingen. 

Ook het aanvragen van subsidies, het inrichten van bijscholing en het aanpassen van de 

schoolorganisatie mét onderlinge afstand, de zorg voor elkaar, het wegvallen van excursies, 

gastlessen en groepsoverstijgende activiteiten én de communicatie hierover met ouders vroeg om 

extra inspanningen. Vanuit de stichting was er steun. In woord, richtlijnen en handvatten. De 

invalpool draaide overuren. Iets waar wij, helaas, in het tweede deel van het schooljaar ook mee te 

maken kregen. Twee leerkrachten en onze onderwijsassistent vielen in februari langdurig uit. Het 

wegvallen van collega’s verzwaarde de taakbelasting van met name de duo en de directie maar zeker 

ook de overige teamleden. We plukten de vruchten van de aanwezigheid van de vele stagiaires in de 

school. Samen met de onderwijsassistent, intern begeleider en directie, maakten zij dat leerkrachten 

tijdens de tweede lockdown zich volledig op het onderwijs konden richten. Bovendien zorgde de 

 
1 Denk aan teambijeenkomsten, gesprek met de leerlingenraad en MR, ouderpanels, gesprek CvB, Audit, etc .. 
2 Denk aan analyse leeropbrengsten (o.a. CITO), vragenlijsten wmkpo, ontwikkeling leerlingaantallen, etc.. 
3 Denk hierbij aan onderwijs aan de leerlingen, vormgeving van het jaarplan en taakbeleid, schoolontwikkeling 
die moest wijken voor de organisatie van het afstandsonderwijs en de noodopvang van maart t/m juni 2020 
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aanwezigheid van twee afstudeerders voor extra onderwijskwaliteit en lastenverlichting. In de 

groepen 3 en 6, groepen met de grootste leerlingaantallen, konden we hierdoor meer aandacht 

geven aan de leerlingen, het team kon de extra menskracht bij onder meer het surveilleren, het op 

orde houden van de school en de organisatie van (bescheiden) activiteiten, goed gebruiken. Anno 

mei 2021 wacht ons een extra uitdaging. Om ‘corona’achterstanden weg te werken investeert de 

regering de komende twee jaar extra in het onderwijs onder noemer van een Nationaal Programma 

Onderwijs (NPO). Voor de zomervakantie zullen we een plan opleveren waarin de wijze waarop we 

op onze school hiermee aan de slag gaan, besloten ligt. Het vervlechten van onze eigen ambities met 

de kaders van de overheid alsook die van Optimus is een puzzel die gelegd moet worden. In het 

jaarplan dat nu voorligt, staan onze eigen ambities beschreven, het plan voor de besteding van de 

middelen uit het NPO, zullen we op een later moment als addendum toevoegen. Mocht u 

nieuwsgierig zijn naar de gerealiseerde schoolontwikkeling dan raad ik u aan ons jaarverslag te lezen. 

Voor nu wens ik u veel plezier met het doorlezen van ons jaarplan. 

Vriendelijke groeten,  

Linda van Summeren, directeur.     



Ontwikkelingen 2021 - 2022 
In ons schoolplan beschreven we de ontwikkelingen die we de komende 4 jaar willen vormgeven. Hieronder beschrijven we, kort en bondig, met welke 
ambities we komend schooljaar aan de slag gaan, welke resultaten we voor de zomervakantie van 2022 gerealiseerd willen hebben en waarom (beoogd 
doel). Mocht er onverhoopt geschoven moeten worden in de planning, dan schuiven we de laatste 3 ambities naar achteren. Hoe belangrijk ze ook zijn, deze 
geven wij dan toch een lagere prioriteit.    
 
Ambitie Doel Resultaat 2021-2022 Hoe Fase van ontwikkeling 

Eigenaarschap, zicht op eigen 
ontwikkeling en zelf reflecterend 
vermogen van kinderen 
vergroten, incluis het in gesprek 
zijn met (ouders) van leerlingen 
over hun leerdoelen 

Leerlingen meer in staat stellen om hun 
eigen leren vorm te geven. Daardoor 
betere aansluiting bij de behoefte van de 
leerling, hoger leerrendement en 
ontwikkeling van vaardigheden die in de 
maatschappij van pas komen. 

Het leerarrangement Meta Cognitieve 
Vaardigheden (MCV) voor de groepen 3 en 6 
wordt uitgewerkt. Dit leerarrangement bevat 
een uitgewerkt handvat voor het voeren van 
kindgesprekken. In 2021-2022 wordt duidelijk 
of en zo ja, welke ICT omgeving het aanleren 
van MCV kan ondersteunen. De ontwikkelde 
leerlijn wordt overgedragen aan de overige 
teamleden zodanig dat zij in schooljaar 2022-
2023 (onderdelen van) de leerlijn MCV kunnen 
aanbieden in hun eigen groep.  

Met ondersteuning van het Designteam 
en het team van de Bongerd ontwerpen 
Caroline en Monique het leerarrangement 
MCV voor groep 3 en 6. Op de 
onderzoeksdag van de Lio-er(s), wordt 
een onderdeel van het resultaat door 
deze verder uitgewerkt.  

Leerarrangement: 
ontwerpfase; Handvat 
kindgesprekken en passende 
ICT omgeving: onderzoeksfase. 

Bestendigen huidige 
kwaliteitscyclus 

Duurzaam verankeren kwaliteitscycli en 
doorgaande lijnen in alle lagen van de 
school om kwaliteit te borgen en te 
verhogen. 

Werkwijze waarop we voortgang in de 
beleidsontwikkeling bewerkstellingen en 
volgen, verankeren in de school. 

Kwaliteitscyclus in borgingsdocument 
vastleggen en naar handelen. 

Ontwerpfase. 

Doorgaande lijnen borgen. Kruisbestuiving werkwijzen en daarmee 
kwaliteitsimpuls. 

Er worden dit schooljaar momenten ingepland 
voor collegiaal klasbezoek vanuit 
werkgroepleden. Aansluitend op de 
klasbezoeken wordt in de teambijeenkomst de 
ervaring gedeeld en maken we afspraken t.b.v. 
doorgaande lijn en/of kader. De klasbezoeken 
sluiten aan op thema's waarmee we in het 
schooljaar aan de slag zijn. We starten het 
schooljaar met klasbezoeken EDI, aansluitend 
volgen klasbezoeken voor Met Sprongen 
Vooruit. 

De klasbezoeken worden ingepland door 
de werkgroep. Door aanwezigheid van de 
LIO-stagiaire(s) wordt het mogelijk om de 
vervanging in de groep te organiseren 
voor de collega die op klasbezoek gaat. 

Realisatiefase. 
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(her)ontwerpen van het 
cultuuronderwijs. 

Doorgaande lijn erfgoededucatie. Voor ieder leerjaar is verwoord op welke wijze 
het lesaanbod cultureel erfgoed wordt 
vormgegeven. 

Kennis en capaciteit wordt ingehuurd bij 
Tante Ellen (voorheen Doejemee). Aan de 
hand van lesbrieven voor alle groepen 
wordt het cultuuronderwijs voor 
schooljaar 2021-2022 vormgegeven. De 
cultuur coördinator stuurt het interne 
proces aan en de inzet van externe 
partijen die een bijdrage leveren aan de 
lessen cultuur. 

Ontwerpfase. 

Handelend leren. Door te zorgen voor balans tussen de 
inzet van ICT en het handelend leren 
willen we leerlingen meer (pakkende) 
handvatten bieden om de stof eigen te 
maken. Overkoepelend doel is de 
kinderen zoveel mogelijk te leren. 

Er zijn schoolbrede afspraken gemaakt over 
het aanbod van Met Sprongen Vooruit op de 
Bongerd waarmee de aanpak effectiever is en 
de doorgaande lijn zichtbaar. De integratie van 
Snappet en Met Sprongen Vooruit in de 
groepen 6,7 en 8 is gerealiseerd. 

De aanpak van Met Sprongen Vooruit 
wordt verwoord en geïmplementeerd 
door de werkgroep. Na afronding van de 
cursus door Jacqueline, Renzo, Monique 
en Theo vinden klasbezoeken door de 
werkgroep in de groepen 3,4 en 5 plaats 
en integreren Harrie, Monique en Theo 
Snappet en MSV. De totaalaanpak wordt 
door de werkgroep in een 
borgingsdocument vastgelegd.  

Groep 3 t/m 5: realisatiefase; 
groep 6 t/m 8: 
voorbereidingsfase. 

(her)ontwerpen van het 
leesonderwijs. 

Verhogen leesvaardigheid van leerlingen 
(uit zich ook in hogere CITO opbrengsten). 

Er zijn schoolbrede afspraken gemaakt over 
het aanbod van Begrijpend Lezen op de 
Bongerd waarmee de aanpak effectiever is en 
de doorgaande lijn zichtbaar. 

Aanpak Begrijpend lezen wordt verwoord 
en geïmplementeerd door de werkgroep 
Begrijpend Lezen. 

Ontwerpfase. 

Taal. Eenduidige taalaanpak in de doorgaande 
lijn. 

Ons taalaanbod is versnipperd. We zorgen 
voor een eenduidige aanpak en maken 
afspraken over de doorgaande lijn.  

Eind schooljaar 2020-2021 is er een 
richting gekozen die leidt tot een 
vernieuwde aanpak van het taalonderwijs 
in de school. Deze richting wordt in 
schooljaar 2021-2022 verder uitgewerkt 
door de werkgroep en geïmplementeerd. 

Ontwerpfase. 

LOVS en rapport groepen 1-2. Een goede werkwijze, passend bij onze 
visie, voor het volgen van de ontwikkeling 
van kleuters.  

We volgen de landelijke en bovenschoolse 
ontwikkeling met betrekking tot het LOVS 
voor kleuters en implementeren evt. 
noodzakelijke andere werkwijze en/of 
instrument. 

Vooralsnog loopt deze informatie via het 
IB-netwerk. Zodra bovenschoolse kaders 
voor handen zijn wordt de vertaalslag 
naar school gemaakt. 

Onderzoeksfase. 
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Overgang groep 2-3. Heldere criteria voor de overgang van 
leerlingen van groep 2 naar groep 3. 

Criteria voor overgang van groep 2 naar 3 zijn 
bekend. Dit handvat draagt bij aan een 
zorgvuldige afweging voor doorstoom dan wel 
kleuterverlenging, gebaseerd op de meest 
wezenlijke factoren.  

De werkgroep onderzoekt welke criteria 
van belang zijn. Deze worden vastgelegd 
in een borgingsdocument en aangevuld 
met een kader waarin de momenten en 
betrokkenen bij het maken van de 
afweging voor doorstroom of verlenging 
zijn vastgelegd.  

Onderzoeksfase. 

Themaonderwijs groep 1-2. Borging themaonderwijs groep 1-2. De kaders en de belangrijkste pijlers van het 
onderwijs in de groepen 1-2 is vastgelegd in 
een borgingsdocument. 

Niki is penvoerder van het 
borgingsdocument. Gedurende het proces 
zijn er een aantal afstemmingsmomenten 
met de collega's van 1-2 en Linda om 
vorm en inhoud op elkaar af te stemmen 

Voorbereidingsfase. 

Onderwijs aan meer- en 
hoogbegaafden. 

Duidelijk aanbod voor meer- en 
hoogbegaafden op onze school. 

Op dit moment ontbreekt het aan handvatten 
voor een goede begeleiding aan meer- en 
hoogbegaafden in de groepen. Daarbij is er 
behoefte aan evaluatie van de opzet van de 
plusklas op school. Gewenst resultaat is een 
duidelijke positionering van het onderwijs aan 
meer- en hoogbegaafden op onze school. 
Kortom: wie doet wat op welke manier met 
welke middelen en wat is de reikwijdte van 
onze mogelijkheden. 

Er vindt een brede verkenning van de 
context plaats. Zo wordt in beeld gebracht 
om welke kinderen, in welke leerjaren het 
(op dit moment) gaat en welke behoeften 
er bij betrokken leerling en leerkracht 
(evt. ook ouders) zijn maar ook wordt 
kennis opgedaan over wetenschappelijk 
bewezen effectieve aanpak en best 
practices. Dit leidt tot vormgeving van het 
aanbod in de groep, in de school. Daarbij 
zal het aanbod eerst daar gecreëerd 
worden waar de urgentie het meest 
aanwezig is. 

Onderzoeksfase. 

Duurzame schoolorganisatie. Een schoolorganisatie die past bij de 
(teruggelopen) leerlingaantallen en die 
schommelingen in leerlingaantallen 
veerkrachtig kan opvangen zonder dat de 
organisatie van het onderwijs jaarlijks ter 
discussie staat. 

Een concept voor een duurzame 
schoolorganisatie dat past bij de Bongerd. 

Voor het vormgeven en begeleiding van 
dit proces wordt een extern bureau 
ingehuurd. In overleg met een werkgroep 
wordt aan het begin van het nieuwe 
schooljaar dit proces vormgegeven. 

Onderzoeksfase. 
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Sociaal Emotionele Ontwikkeling 
(SEO) 

Meer balans in de aandacht voor 
cognitieve en niet-cognitieve 
opbrengsten. Dit kan aanleiding geven 
om middels andere (effectievere) 
oplossingen het leerrendement van 
kinderen te verhogen.  

De wijze waarop de SEO resultaten vanuit 
Viseon op groepsniveau worden geanalyseerd 
en gebruikt om de ontwikkeling van leerlingen 
te stimuleren is verwoord.  

Afgelopen jaar is een poging gedaan de 
SEO analyse toe te voegen aan de 
schoolbrede analyse. Bij de evaluatie 
bleek dat de beoogde aanpak niet 
werkbaar was. Uit de teamdialoog 
kwamen waardevolle vragen en 
suggesties naar voren. Op basis van deze 
inzichten wordt een nieuwe aanpak 
vormgegeven. Daarbij ligt het accent eerst 
op de interpretatie van de resultaten van 
de leerling- en leerkrachtresultaten van 
Viseon en de wijze waarop leerkrachten 
(met name in groep 5 t/m 8) gebruik 
maken van de resultaten van de analyse 
om de ontwikkeling van leerlingen te 
stimuleren.   

Onderzoeksfase 

(her)ontwerpen van het 
techniekonderwijs 

Voldoen aan de eisen van het curriculum We volgen bovenschoolseontwikkeling met 
betrekking tot het techniekonderwijs.  

Vooralsnog loopt deze informatie via 
Linda. Zodra bovenschools extra inzet 
gewenst is, wordt deze via het taakbeleid 
belegd. 

Onderzoeksfase 

Burgerschapsonderwijs Voldoen aan de eisen van het curriculum Bestaande burgerschapsactiviteiten zijn in 
beeld gebracht. Eventuele hiaten zijn bekend. 

Afname quickscan in het team https://ww 
w.quickscanburgerschappo.nl/. Resultaat 
combineren met inventarisatie schooljaar 
2019-2020 en dit afzetten tegen de 
kerndoelen burgerschapsonderwijs  

Onderzoeksfase 

Aantrekkelijker schoolplein Het schoolplein achter opfrissen Toevoegen van een speeltoestel, vervanging 
rubberen tegels waarna in 2025 bestrating van 
het hele schoolplein volgt. 

Coördinatie werving van middelen voor 
een nieuw toestel door ouders. Keuze 
toestel vloeit voort uit het proces waarbij 
leerlingen ontwerpen en hun ook mogen 
kiezen (vereist vanuit de subsidieregeling). 

Als de aanvraag inderdaad 
voor 31-5-2021 gerealiseerd 
wordt en deze ook door de 
gemeente gehonoreerd wordt, 
dan zal dit toestel in 2021-
2022 geplaatst gaan worden. 

 

    

  

https://ww/
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Toelichting 5 verschillende fase van ontwikkeling: 
   

Onderzoeksfase brede verkenning van de context. Bevat onder meer beeldvorming van de huidige situatie,  het opdoen van actueel wetenschappelijke kennis en (on)mogelijkheden 
voor ontwikkeling (budget, tijd, producten op de markt, etc..). Deze fase wordt afgerond met een voorstel t.a.v. de ontwikkelrichting 

Ontwerpfase. In deze fase wordt de ontwikkelrichting verder uitgewerkt. Het leidt voorafgaand aan operationalisatie, tot een concreet product op papier. 

Voorbereidingsfase. In deze fase wordt het product op papier van de handvatten voorzien die nodig zijn om er ook daadwerkelijk op school, in de groepen mee aan de slag te gaan. Deze 
fase wordt afgesloten met de overdracht naar de collega's die er mee gaan werken   

Realisatiefase. In deze fase wordt er gewerkt met het product. Dit proces wordt begeleidt vanuit de verantwoordelijke persoon / werkgroep. Dit zorgt enerzijds voor een effectieve 
implementatie. Anderzijds geeft het input voor wenselijke aanpassingen  

Nazorgfase. Dit betreft het onderhoud dat nodig is om ervoor te zorgen dat de verandering duurzaam is, overdraagbaar en up-to-date blijft 

 
 



Realisatie 
In het jaarprogramma van de Bongerd zijn momenten voor uitwerking van de ontwikkelingen belegd. 

Dat is in de vorm van werkgroep- en teambijeenkomsten, studie(mid)dagen, een kijkje in de keuken 

van collega’s, deelname aan de trainingen vanuit de Optimus Academie en participatie aan de 

Onderzoekswerkplaats. Daarnaast zijn er de gesprekken met de directeur. Formeel 

(ontwikkelgesprekken, bilaterale overleggen) en informeel. 

Oogsten 
Op de schoolconferentiemiddag van 25 mei 2022 brengen we onze vorderingen op bovenstaande 

doelen in beeld. Een terugkoppeling aan de Medezeggenschapsraad zal gegeven worden op de 

vergadering van 23 juni 2022 Een samenvatting publiceren we in ons jaarverslag 2021-2022 en de 

conclusies zijn input voor het jaarplan 2022-2023. 

Aanvullend 
Van waarde is ook om te weten dat, naast dit jaarplan, de Bongerd ook gebruik maakt van een 
meerjarenplanning WMK-PO. Een cyclus die onze afwegingen voedt en ons zelfbeeld scherpt vanuit 
de basiskwaliteit die door de onderwijsinspectie voor scholen gedefinieerd is. Hieronder staat 
verwoord op welke wijze we welke thema’s in 2021-2022 gebruiken om onze prestaties te 
analyseren en evalueren.  
 
Via de Quickscan brengen we de prestaties in beeld van de thema’s: 

• Kwaliteitszorg 

• Aanbod 

• Taal-leesonderwijs 

• Afstemming 

• Handelingsgericht werken in de groep 

• Handelingsgericht werken op schoolniveau 
 
Het thema Kwaliteitszorg diepen we op managementniveau dieper uit middels een zelfscan die de 
directeur en de intern begeleider maken. 
 
Bij leerlingen van groep 6 t/m 8 nemen we in het voorjaar de jaarlijkse vragenlijst ‘tevredenheid en 
veiligheid’ af.  
 
De input van WMK-PO gebruiken we om ons onderwijs te evalueren en de inhoud van het jaarplan 
2022-2023 vorm te geven.  
  



Bijlage: Kwaliteitscyclus de Bongerd 

 

  

• Klassenbezoeken 

• Analyse van en dialoog over opbrengsten

• WMK vragenlijsten

• Dialoog MR en OR

• Groepsbesprekingen

• Gesprekkencyclus

• Leerlingenraad

• Teambijeenkomsten

• Schoolconferentiedag

• Bilateraal overleg werkgroepen - directie

• Kijkje in de keuken bij collega's

• RI&E

• MR vergaderingen

• CVB bezoek

• Schoolgids

• Schoolplan 2019-2023 

• Jaarverslag 2021-2022

• Nieuwsbrief

• Informatieavond ouders (o.v.v. COVID-19)

• Onderwijsinspectie

• Via Onderzoekswerkplaats uitwerking gepersonaliseerd 
leren met ICT

• Implementatie cultuurbeleidsplan

• Kijkje in de keuken bij collega's

• Verbetering aanpak Begrijpend Lezen

• Zorgen voor balans tussen SEO en cognitieve resultaten 

• Borging EDI in de groep

• Verankering Met sprongen Vooruit in het rekenonderwijs

• Borging themaonderwijs, LOVS en overgangscriteria 1-2

• Voortgang werkgroepen borgen in kwaliteitscyclus

• Doorgaande lijn taal

• (her)Ontwerpen techniekonderwijs 

• Burgerschapsonderwijs in beeld brengen

• Eigenaarschap, zicht op eigen ontwikkeling en zelf 
reflecterend vermogen van kinderen vergroten

• Aanpak lees-, taal-, en cultuuronderwijs vormgeven 

•Verankeren huidige kwaliteitscyclus

•Doorgaande lijnen borgen (EDI, Met Sprongen Vooruit, 
Metacognitieve vaardigheden)

•Werkwijze SEO verduidelijken

•Onderwijs in de groepen 1-2 expliciteren

•Leerkrachten talent gestuurd inzetten

•Verkenningen op techniek- en burgerschapsonderwijs

Planning Uitvoering

Monitoring
Aanpassing & 
verantwoor-

ding

Missie, visie, beloften de Bongerd 

• Schoolplan 2019-2023 

• Koersplan Optimus 2016-2021 

• Concept Koersplan Optimus 

2022-2025 


