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1. Kanjerschool is
veilige basis!

STREEFBEELDEN SCHOOLPLAN 2019-2023
4. Professionele
ruimte!

Inspectie: Schoolklimaat
Veiligheid
Pedagogisch klimaat
Sociale en maatschappelijke
competenties

Fluenta:
Professionele
ruimte

2. Optimaal
onderwijsaanbod
voor elk talent!
Inspectie:
Onderwijsproces en
Onderwijsresultaten

3. Leren en leven in
de 21e eeuw!
Fluenta:
Eigenaarschap en
21e eeuws leren

Inspectie:
Kwaliteits
cultuur

5. Educatief
partnerschap!
Inspectie:
Samenwerking
externe partners
en verantwoording
- dialoog

Fluenta:
educatief
partnerschap

6. Kwaliteit:
plan, do, check, act
en...vieren!
Fluenta:
Bestuurlijk
Toetsings
Kader

Inspectie:
Kwaliteitszorg
en ambitie

STREEFBEELD 1 : 2021 - 2022
1. Kanjerschool is
veilige basis!
Inspectie: Schoolklimaat
Veiligheid
Pedagogisch klimaat
Sociale en maatschappelijke
competenties

Wat willen we over 4 jaar bereikt-geborgd hebben?
● Ons excellente kanjerprofiel is (nog steeds) ons fundament
om optimaal tot leren te komen.
● Ons excellente kanjerprofiel is, ook met de explosieve groei
van de school, nog (na-/voort)levend!
● Elke leerling, ouder en leerkracht voelt zich veilig, gezien en
gehoord op onze kanjerschool.
● De kanjercoördinatoren werken groepsoverstijgend en
zorgen voor kanjerinterventies in groepen, individuele
kanjer-begeleiding en coaching van leerkrachten.
● De kanjercoördinatoren werken planmatig met een
kanjer(jaar)plan en zorgen voor kwaliteitszorg door middel
van de PDCA-V cyclus.
● De sociale veiligheidslijsten scoren ruim boven de norm (=3)
● Bovenstaande hoofddoelen worden in concrete subdoelen
(het hoe, wat en wie) uitgewerkt in het (kanjer) jaarplan.

2021 - 2022: doel - activiteiten (Voor het volledige jaarplan aangaande dit streefbeeld, verwijs ik graag naar het kanjerplan van onze kanjercoördinator)
●

●
●
●
●
●
●

Doel: De kanjer kwaliteiten van individuele leerkrachten op peil brengen en/of houden, onze sociale veilige excellente klimaat verankeren.
Activiteit: Leerkrachten volgen de kanjer nascholing passend bij de fase van hun ontwikkeling. De kanjercoördinator zorgt voor begeleiding en
coaching op de werkvloer.
Doel: werken met 2 kanjercoördinatoren. Gericht op zowel pedagogisch als didactisch.
Doel: het kanjerprofiel uitbreiden met “kanjerkracht”: hiermee kunnen leerlingen vanuit een mediërende rol, conflictjes oplossen.
Activiteit: De kanjercoördinatoren gaan dit werken met een “kanjerkracht” (mediator) onderzoeken. Dit ook in overleg met de
LeerlingAdviesRaad.
Doel: Het sociogram zoals wij dat nu kennen vervangen door het werken met het sociogram vanuit KanVas.
Activiteit: De mogelijkheden voor afname van een sociogram via KanVas worden onderzocht.
Doel: Data die wij verkrijgen vanuit de reguliere KanVas afnames, vanuit de analysefase omzetten in actiefase, zodat er nog doelgerichter
op sociaal emotioneel gebied gewerkt kan worden.
Activiteit: De kanjercoördinatoren gaan de data afkomstig uit KanVas analyseren en omzetten in eventuele acties.
Doel: Ouders blijvend betrekken bij ons kanjerprofiel, zodat school en thuis op 1 pedagogische (opvoed) lijn zitten.
Activiteit: De kanjer ouderavond en de open kanjerlessen vinden ook dit schooljaar weer plaats. Tevens zal er in de nieuwsbrieven structureel
aandacht aan ons kanjerprofiel worden besteed.
Doel: De kanjervaardigheden van de TSO medewerkers goed houden.
Activiteit: De kanjercoördinator coacht en ziet/hoor hen. Tevens is er een aantal intervisiemomenten.

STREEFBEELD 2
2. Optimaal passend
onderwijsaanbod voor
elk talent!
Inspectie:
Onderwijsproces en
Onderwijsresultaten

Wat willen we over 4 jaar bereikt-geborgd hebben?
● Eind en Entreetoetsen scoren volgens het ambitieniveau
van de school.
● De rekencoördinator optimaliseert ons rekenonderwijs en
werkt met een rekenplan volgens de PDCA-V cyclus
(concretisering: zie rekenplan).
● De taal-/leescoördinator optimaliseert ons taal/leesonderwijs en werkt met een taal-leesplan volgens de
PDCA-V cyclus (concretisering: zie taal-leesplan).
● De cultuurcoördinator optimaliseert ons creatieve aanbod
en werkt met een cultuurplan volgens de PDCA-V cyclus
(concretisering: zie cultuurplan).
● Ons zorgteam verzorgt onderwijs en ontwikkeling op maat
voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften.
● De inspectiestandaarden didactisch handelen en aanbod
zijn van voldoende naar goed doorontwikkeld.

2021 - 2022: doel - activiteit

(voor concrete uitwerking zie rekenplan, taal leesplan, cultuurplan en IB-zorgteam plan - opgesteld door verantwoordelijke coördinatoren)

●
●
●
●

●

Doel: Invoeringstraject nieuwe rekenmethode: Wereld in getallen in de groepen 3 t/m 8.
Activiteit: De rekencoördinator legt klassenbezoeken af en gaat uniforme werkwijzen in kaart brengen en vastleggen.
Tevens gaat onze school ook een rekenverbetertraject doorlopen (zie doelen NPO gelden)
Doel: Ons begrijpend leesonderwijs, werkend vanuit strategieën, verstevigen door ook te gaan werken met de principes van “Close reading”.
Activiteit: Een externe expert (Tony van Dalen) gaat hier voor ons team een nascholingstraject voor verzorgen. Vorig schooljaar hiermee
gestart, dit schooljaar levend houden door LWG en diverse CC momenten.
Doel: Invoeringstraject nieuwe technisch leesmethode: Karakter.
Activiteit: De taal leescoördinator legt klassenbezoeken af en gaat uniforme werkwijzen in kaart brengen en vastleggen.
Doel: Creacircuit verstevigen: activiteiten koppelen aan SLO doelen en doelen meetbaar maken zodat beoordeling en feedback gerichter
kan. Culturele - creatieve vaardigheden van het team vergroten.
Activiteit: De cultuurcoördinator krijgt ondersteuning van creatieve collega’s voor het vanuit doelen neerzetten van het creacircuit. Tijdens
diverse overlegmomenten zal dit vorm gegeven worden.
Doel: Continueren van het werken met een optimaal zorgteam.

STREEFBEELD 3
3. Leren en leven in
de 21e eeuw!
Fluenta:
Eigenaarschap en
21e eeuws leren

2021 - 2022: doel - activiteit
●

●

Wat willen we over 4 jaar bereikt-geborgd hebben?
● Onze kanjers zijn zichtbaar lerende kanjers. Zij weten waar
zij staan, aan welke doelen zij werken, welke keuzes zij
hierbij moeten maken en wat zij nodig hebben om de doelen
te bereiken.
● De leerlingen werken met een portfolio. We voeren
portfoliogesprekken met leerkracht, ouder en kind.
● Onze kanjers zijn voorbereid op het leven in de 21e eeuw.
Vaardigheden die wij hierbij belangrijk vinden zijn:
samenwerken, kritisch denken, lef tonen en eigenaarschap.
Deze worden aangeleerd door middel van ons kanjerprofiel.
● Onze methode voor Engels “Stepping Stones” is in alle
groepen 1 t/m 8 geïmplementeerd en geborgd.
● Onze methode Blink is geborgd en wordt ingezet om
onderzoekend te leren.
● We werken in alle groepen met Chromebooks en zetten
ProGo als middel in om optimaal en op niveau tot leren te
komen.
● ICT ontwikkelingen blijven volgen. Mogelijkheden 3D printer.

(voor concrete uitwerking op ICT gebied zie ICT jaarplan)

Doel: Eigenaarschap van leerlingen op didactisch gebied verhogen: zichtbaar lerende kanjer.
Activiteit: Leerlijn implementeren aan de hand van de kwaliteitskaart. Hiervoor groepsbezoeken afleggen.
Tevens gaan we verder werken met portfolio in de groepen 3 t/m 8. Dit portfolio uitbreiden, naast rekenen, met nog een vakgebied en met de
kwaliteitskaart “zichtbaar lerende kanjer” op kindniveau. De LWG “zichtbaar lerende kanjer” is verantwoordelijk voor dit proces.
Doel: Borgen werken met de methode Stepping Stones in de groepen 1 t/m 8.
Activiteit: De LWG 1 t/m 8 gaat nulmeting doen: hoe verloopt het werken met deze methode in alle groepen. N.a.v. de bevindingen wordt
doorgaande lijn gecreëerd en afspraken vastgelegd.

STREEFBEELD 4
4. Professionele
ruimte!
Fluenta:
Professionele
ruimte

Wat willen we over 4 jaar bereikt-geborgd hebben?
●
Inspectie:
Kwaliteits
cultuur

●

●

●
●
●

Het werken met LeerWerkGroepen is geborgd en zorgt voor
optimale betrokkenheid bij schoolontwikkeling.
De coördinatoren (specialisten) voor rekenen, taal/lezen,
kanjerprofiel, ICT, Cultuur en opleiden in school hebben hun
eigen deelgebied geborgd en doorontwikkeld. Het aantal
specialisten is uitgebreid.
We werken met een open MT cultuur waarbij de
agendapunten per schooljaar zijn vastgesteld en ieder teamlid
van harte welkom is om mee te denken en input voor
schoolontwikkeling te geven.
Er is sprake van een professionele feedbackcultuur.
We werken optimaal met een breed zorgteam dat naast de
basisondersteuning ook extra ondersteuning biedt.
Ons team ervaart zo min mogelijk werkdruk en zoveel
mogelijk werkplezier! Gezien en gehoord worden is dan ook
fundament. De directie staat voor waarderend leiderschap!

2021 - 2022: doel - activiteit (voor concrete uitwerking op ICO gebied zie ICO jaarplan)
●

●

●
●

Doel: het creëren van gezamenlijke verantwoordelijkheid voor schoolontwikkeling.
Activiteiten: we werken ook dit jaar weer met leerwerkgroepen voor de volgende schoolontwikkeling zaken: Leren zichtbaar maken
(zichtbaar lerende kanjer), begrijpend lezen (close reading) en Engels (borgen werken met Stepping Stones).
Per LWG worden bij aanvang van het schooljaar de doelen vastgelegd.
Doel: het creëren van optimaal gedeeld leiderschap, we werken met coördinatoren op gebied van taal/lezen, rekenen, cultuur, gedrag,
kanjerprofiel, schoolopleider, ICT en zorgteamleden.
Activiteit: elke coördinator werkt vanuit eigen PDCA-V cyclus gekoppeld aan de streefbeelden van het schoolplan. 2 keer per jaar zijn er
directie-coördinatoren vergaderingen om met elkaar zicht te houden op de lopende ontwikkelingen en zonodig waar bijgestuurd dient te
worden.
Doel: Samenwerking per cluster (1-2, 3-4, 5-6, 7-8) continueren, zodat er meer onderwijsinhoudelijk met elkaar wordt overlegd en
afgestemd. Ook zullen we dit schooljaar gaan werken met een klein MT (IB-directie) en een groot MT (directie – IB – clustercoördinatoren)
Activiteiten: in de vergaderplanning zijn een 10-tal clustervergaderingen opgenomen.
Doel: optimaal personeelsbeleid vanuit waarderend leiderschap visie.
Activiteit: de directie zal vanuit hun scholing “waarderend leiderschap” de gesprekscyclus verder vorm gaan geven.

STREEFBEELD 5
Wat willen we over 4 jaar bereikt-geborgd hebben?

5. Educatief
partnerschap!
Inspectie:
Samenwerking
externe partners
en verantwoording
- dialoog

●
Fluenta:
educatief
partnerschap

●
●
●

●
●
●

●
●
2021 - 2022: doel - activiteit
●
●
●
●
●

Cultuur op onze school is ouders zien en horen,
gezien en gehoord worden.
Ouders zijn de ambassadeurs van onze school!
Ouders zijn optimaal bij ons kanjerprofiel betrokken
door kanjernieuws, open lessen en ouderavonden.
We betrekken ouders bij het leerproces door het
delen van doelen in de Parro app.
We betrekken ouders bij het groepsproces door het
delen van foto’s en berichtjes in de Parro app.
We delen schoolontwikkeling met ouders door het
vieren met beelden op onze leerwand.
We communiceren actuele en organisatorische
zaken per mail en via onze moderne website.
Er is sprake van een optimaal gezamenlijk dossier in
het ouderportaal.
We voeren ouder-kind-leerkracht gesprekken aan de
hand van het portfolio.

Doel: Groei beheersbaar houden.
Activiteit: We blijven (zij instroom) aannamebeleid zorgvuldig uitvoeren door te onderzoeken of er in onderwijsbehoeften kan worden
geboden wat er voor alle partijen nodig is.
Doel: Naleven van de cultuur: ouders worden gezien en gehoord en voelen aan alles dat ze welkom zijn bij ons op school.
Activiteiten: actief zichtbaar en bereikbaar zijn. Bij aanvang en na schooltijd op het plein staan, pro actief werken aan een goede relatie
met onze educatieve partners.
Doel en activiteit: Continueren van heldere, betrokken, gelijkwaardige communicatie via ouderportaal, Parro app en nieuwsbrieven.
Doel: ouders betrekken bij onze schoolontwikkeling.
Activiteit: Vieren en delen van schoolontwikkeling via de leerwand naast de directieruimte en per nieuwsbrief.
Doel: ouders meer inhoudelijk betrekken bij gerichte schoolontwikkeling van hun kind.
Activiteit: ouder-leerkracht-kindgesprekken voeren aan de hand van het portfolio (wellicht niet al komend schooljaar maar het jaar
daarna).

STREEFBEELD 6

Wat willen we over 4 jaar bereikt-geborgd hebben?

6. Kwaliteit:
plan, do, check, act
en...vieren!
Fluenta:
Bestuurlijk
Toetsings
Kader

Inspectie:
Kwaliteitszorg
en ambitie

●
●
●
●
●
●

●

2021 - 202: doel - activiteit
●

●
●

De school is nog steeds in het bezit van het trotse
predicaat Excellent.
De waardering van de inspectie is “goed”.
We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen, onze
visie-trap is hierbij het uitgangspunt.
De groei van de school gaat niet ten koste van de
kwaliteit van de school.
Het competentieboekje is een levend document om
kwaliteit te borgen en is aangevuld met een afspraken
gedeelte.
De school werkt blijvend aan schoolontwikkeling en
borging door middel van de PDCA cyclus. WMKPO is ons
kwaliteitszorg instrument en feedback van alle
geledingen vormt input voor onze ontwikkeling.
Het Koersplan van de stichting Fluenta is leidend waarbij
de eigenheid en visie van de school bepalend zijn.

Doel: Onze school zit in de fase van “vieren en genieten van het uitzicht”. In de fase van behouden van kwaliteit, borgen en
verankeren. Met een groeiende school al een groot doel en uitdaging op zich.
Activiteiten: Tijdens overlegmomenten inhoudelijk ons competentieboekje bespreken. Wat moet behouden (en doen we dit allemaal
nog?), wat is ingehaald en moet aangepast? Op welk gebied moet het boekje worden aangevuld.
Doel: We werken ook dit schooljaar volgens de PDCA-V cyclus en behouden onze goede kwaliteit (uiteraard).
Activiteiten: Elke coördinator, directie en zorgteam werken planmatig en doelgericht. Plannen worden bij aanvang schooljaar opgesteld,
uitgevoerd, teambreed geëvalueerd, aangescherpt, gevierd en omgezet in nieuwe plannen.
Doel: Meten van de sociale veiligheid van leerlingen, leerkrachten en ouders. En meten van tevredenheid onder ouders, leerlingen en
leerkrachten.
Activiteiten: hiervoor volgen we de planning van WMKPO. Data zullen door directie worden geanalyseerd, worden gedeeld met team,
ouders en externe betrokkenen. Analyse zal omgezet worden in acties die worden opgenomen in een volgend jaarplan.

Professionalisering 2021-2022
Onderwerp scholing
Close reading

Wie
Team

Sluit aan bij streefbeeld schoolplan
Streefbeeld 2

Interim schoolleider

Martine

Streefbeeld 4

Kanjer Licenties

Streefbeeld 1

Intern begeleider

Kanjernascholing:
A: Charlotte, Tessa, Monique,
B. Marielle, Adrie, Chantal en Suus
en Jose
C.2022-2023 Sanne, Jary en Carolijn
Carolijn

Met sprongen vooruit

Chantal, José, Tessa

Streefbeeld 2

Deeltijd Pabo

Adrie

Streefbeeld 4

Kweekvijvertraject Fluenta

Monique, Heleen

Streefbeeld 4

Rekenverbetertraject

Team

Streefbeeld 2

Streefbeeld 2, 4 en 6

Vakantierooster

Verantwoording NPO gelden
Vanuit schoolscan (zie document “zicht op kwaliteit” – zie evaluatie jaarplan 2020-2021) zetten we in onderstaande acties
m.b.t. besteding NPO gelden. Volledige verantwoording van NPO gelden is als addendum opgenomen bij dit jaarplan.
Addendum NPO gelden - behorend bij jaarplan 2021 -2022 - pdf.pdf
* Extra formatie voor groep verkleining in de groepen 3: Tijdens de lockdown is gebleken dat thuisonderwijs voor groep 2 en groep 3 leerlingen lastig was.
Doelgerichte activiteiten vragen voor deze leeftijdsgroep een hoge mate van leerkracht gericht en - gestuurd handelen. Dit is met thuisonderwijs nagenoeg
lastig voor ouders/verzorgers om in dezelfde kwaliteit aan te bieden. We zien nu relatief veel leerlingen (7 van de 50) , in vergelijking met andere jaren, die in
groep 3 een stagnatie laten zien. Deze leerlingen hebben baat bij doubleren. Daarnaast hebben wij nu veel groep 2 leerlingen waarbij onduidelijk is of er een
stevig fundament voor een start in groep 3 aanwezig is. Dit bij elkaar maakt dat wij geen 2 groepen 3 van 31 leerlingen maken, maar 3 groepen van 20. De
kleinere groepen gaan bijdragen aan meer tijd voor (individuele) begeleiding en aanbod op maat.
* Extra formatie voor ondersteuning in groep 6 : Uit elkaar halen van combinatiegroep. Richting groep 8, zijn er nog 2 leerjaren waarin leerwinst te behalen
valt. Met extra inzet van de NPO gelden kan de huidige groep 5-6 uit elkaar gehaald worden. Zo creëren we 2 kleine groepen 7. De groepen 6 worden
samengevoegd, hier komen 2 leerkrachten op. Zo kan er per vakgebied, planmatig, effectief opbrengstgericht gewerkt gaan worden.

* Rekenonderwijs: De resultaten van rekenen geven aan dat enige actie gewenst is. We gaan dan ook een rekenverbetertraject met ons team doorlopen.
Aangestuurd door onze rekencoördinator Anita Polman. Zij zal meer ambulante tijd krijgen (uitgevoerd door Annemieke Hanselaar). Zij zal eerst nulmeting
doen en vervolgens actieplan opstellen en uitvoeren.
* Sparen voor later dit schooljaar: Een deel van de NPO gelden zal ook gespaard gaan worden voor 2e helft van het schooljaar. Na de M toetsen zullen wij
opnieuw analyse uitvoeren en van groepsniveau meer inzoomen op individueel niveau. Een leerkracht kan dan vrij geroosterd worden voor individuele
begeleiding.
* Sociaal emotioneel: Als excellente kanjerschool vinden wij het juist ook belangrijk om ons te richten op het welbevinden van onze leerlingen. Met KanVas,
vanuit observaties en vanuit veiligheidspeiling, brengen wij in kaart welke leerlingen er ondersteuning op mentaal vlak nodig hebben. Een extra, belangrijke
taak voor ons zorgteam. Een deel van de NPO gelden zal dan ook gaan naar extra inzet van het zorgteam; meer ambulante tijd voor onze kindertherapeut,
een kleine uitbreiding van uren kanjercoördinator en ook een zorgteamlid in opleiding zal meer ambulante tijd krijgen voor kindgesprekken en begeleiding op
sociaal emotioneel vlak.

Vaststelling

Directie van de school
Naam:

……………………………………………………………

Datum:

……………………………………………………………

Handtekening ……………………………………………………………

Medezeggenschap
Hierbij verklaart de Medezeggenschapsraad van de school in te stemmen met
het Jaarplan.
Naam:
(voorzitter MR)

……………………………………………………………

Datum:

……………………………………………………………

Handtekening ………………………………………………………

