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Datum 23-05-2022 Datum

Inleiding In ons jaarplan geven we aan:

1. welke zelfevaluaties we hebben uitgevoerd
2. welke vragenlijst(en) we hebben ingezet
3. welke voornemens we hebben i.r.t. het schoolplan
4. welke actuele ontwikkelingen van belang zijn

We geven per onderdeel de verbeterpunten en onze
keuzes. Daarna werken we de belangrijkste
aandachtspunten nader uit.

Inleiding
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Streefbeelden Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1. Professionalisering team en kinderen samen verbonden. Het team volgt de scholing
en de methodiek van stichting Leerkracht. Deze principes zijn geïmplementeerd in de
groep. Schoolontwikkeling wordt meegenomen in de groep en gedeeld met de
leerlingen.

2. Op onze school bieden we kwalitatief goed onderwijs afgestemd op de leerbehoeften
van (groepen) kinderen, zodat de kinderen zich optimaal ontwikkelen binnen hun
mogelijkheden.2019-2022

3. Op onze school volgt het team samen scholing om gericht schoolbreed beleid te
vormen.

4. Op onze school blijft het schoolteam up to date over de mogelijkheden binnen
Snappet en volgt hiervoor "up date scholing"

5. Het onderwijsconcept van de school is onder de loep genomen en de
succeservaringen vanuit de Lockdown zijn ingebed in dit concept.

6. Het meer en hoogbegaafde kind heeft tijdens de Corona Pandemie niet altijd de groei
doorgemaakt die we hadden verwacht. Meer/hoogbegaafdheid krijgt extra input door
scholing en begeleiding schoolteam HB specialist.

7. Digitale geletterdheid, de school heeft een leerlijn. Elke leerling heeft gewerkt met de 3
D printer (leerlijn programmeren)

8. De streefbeelden van het Schoolplan zijn grotendeels behaald. De school heeft voor
het laatste jaar in de bijlage van het Schooljaarplan een aantal ontwikkeldoelen 2022-
2023 beschreven. Zie hiervoor addendum bij dit jaarplan 2022-2023

CBS Koning Willem-Alexander

Jaarplan - jaarverslag 2022 - 2023 3



School & omgeving Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Formatieve inzet directie, Zorg en
begeleiding leraren

Totaal: 6,0731 
Directie 0,6 
Zorg en begeleiding leerkrachten 5,4731

Groepen Groep 1/2 
Groep 3/4 
Groep 5/6 
Groep 7/8

Functies [namen / taken] Directie Mathilde Lievers Master Educational Leadership,
auditor en register directeur Primair Onderwijs 
Intern begeleider Greetje Doornbos Master Educational
Needs 
Stephan Loonstra ICT specialist 
Bouwien Pauw Rekencoordinator en orthopedagoog 
Anja Meems PBS coordinator, Master Educational Needs
en Kindercoach (basis) en Intern Begeleider 
Elles Huisman Jonge Kindspecialist 
Hilde Bolhuis (functie leerkrachtondersteuning met post
HBO achtergrond Pedagogische Academie) 
Stephan Loonstra ICT-er en website beheerder binnen de
school. Gespecialiseerd in Snappet. 
Laura Zwerver lees coördinator, gedragspecialist, positieve
psychologie. 
Willeke Brontsema en Stephan Loonstra aanspreek
persoon bij afwezigheid directie 
Willeke Brontsema PBS specialist. 
Jantien van Leeuwen allround leerkracht en
gespecialiseerd in excelleren van kinderen (beste boven
halen), coach startende leerkrachten en studenten,

Twee sterke kanten Trots op leeropbrengsten 
Trots op dat kinderen en ouders de school veel waardering
geven (8,6) omdat we de kinderen wil zien, kennen en om
ze geven.
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Twee zwakke kanten Vanwege Corona en onregelmatig uitval van leerkrachten
en leerlingen kunnen niet alle schoolontwikkelingen om te
ontwikkelen doorgaan. 
Weinig tot geen invalleerkrachten. 
Zomervakantie - december 2021 veel wisselende
leerkrachten in groep 5/6 vanwege uitval groepsleerkracht. 
Kleine actief team die het met elkaar moet doen. (Veel
acties op weinig schouders)

Twee kansen Leerkrachten met veel kennis in hun rugzak nemen team
mee naar hoger plan. 
Samenwerking met KindH (kinderopvang in het gebouw) en
Stichting gewoon bijzonder (afdeling van KindH) met
meervoudig gehandicapte kinderen en door samenwerking
maken we gebruik van hun medische expertise. Kinderen
met een medische aandoening kunnen toch in de eigen
plaats op een reguliere basisschool naar school

Twee bedreigingen De krimp in Uithuizen t.a.v. leerlingenaantal (moeten
vormen van soms combinatiegroepen) 
Corona en onderwijsontwikkeling en dreigende stagnaties
bij leerlingen.

Opbrengsten [beleidsvoornemens] Alles conform inspectiekader en richtlijnen/routings VCPO
N-G en Samenwerkingsverband 20.01 
Monitoring via audit (extern/intern) en
inspectieonderzoeken (thema)
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Leerlingenaantallen per 1 oktober Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal

6 15 11 11 12 11 12 9 87

Opmerkingen en consequenties n.a.v. de leerlingenaantallen:

De school bestaat uit vier groepscombinaties met hier en daar een groep die een dag
apart les krijgt voor een jaar.

Kwantitatieve gegevens personeel Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Aantal medewerkers OP 0 (0 mannen en 0 vrouwen)

Aantal medewerkers OOP 0 (0 mannen en 0 vrouwen)
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Gekozen aandachtspunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Aandachtspunt Omvang

GD1 Een-op-een-
begeleiding 
npo school

programma 2020-

2025

Hiaten individuele leerlingen zijn in beeld gebracht en deze leerlingen worden planmatig geholpen. PDCA cyclus groot

GD2 Leren van en met
medeleerlingen
(tutoring) 
npo school

programma 2020-

2025

Het schoolteam volgt een dagdeel scholing rond de kracht van samenwerkend leren groot

GD3 Metacognitie en
zelfregulerend
leren 
npo school

programma 2020-

2025

Scholing rond Metacognitie en zelfregulerend leren in combinatie met de kracht van Feedback groot

GD4 Rekenen en
Wiskunde 
schoolrapportage

2020-2021

We zien in bepaalde groepen, bepaalde leerlingen uitvallen. Hierop is een herstelplan/plan van aanpak geschreven
om de schoolambities ook me deze leerlingen te halen. Dit is weggezet in het NPO schoolprogramma 2021-2023.

groot

GD5 Begrijpend lezen 
schoolrapportage

2020-2021

Schooljaar 2021-2022 schoolbreed aandacht voor begrijpend lezen en studievaardigheden met als doel zichtbare
groei op de Citotoets van de leergroep.

groot

GD6 PCA
Onderwijskundig
beleid

Gerichte doel formulering met leerlingen (doelenbord) en verbetering doelformulering door het team gericht op "wat
wordt de leerling hier beter van?" Deze doelen zijn verbonden aan schoolontwikkeling, borging/versterking en
kennisontwikkeling

groot

KD1 Instructie in kleine
groepen (tutoring)

Door gaan doorgaande lijn Bareka. In de onderbouw intensief dagelijks inzetten op automatiseren. Dit wegzetten in
het schema en bijhouden van leerlingen. We zien dat leerlingen wel de som begrijpen, maar niet de
snelheid/vlotheid (kracht van automatiseren) beheersen en daardoor ook fouten maken. Inzetten op automatiseren
is heel belangrijk.

klein
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KD2 Feedback De groepsleerkrachten bovenbouw en intern begeleider schrijven samen interventieprogramma/aanpak voor deze
groep leerlingen.

klein

KD3 Klassenverkleining De groepsleerkrachten bovenbouw en intern begeleider schrijven samen interventieprogramma/aanpak voor deze
groep leerlingen. Interventie van huidige groep 8 M Begrijpend lezen daarin doelen gehaald. Groep 7, volgende
groep 8 daar moet een programma (herstel) op.

klein

KD4 Klassenverkleining Begeleiding aan koppelen vanuit Nationaal programma om kinderen verder te helpen. Denk aan groep splitsen op
bepaalde dagdelen of dagen.

klein

KD5 Actiepunten (los
van menukaart)

Begrijpend lezen van IV score naar lll score krijgen (schoolambitie) klein

CBS Koning Willem-Alexander

Jaarplan - jaarverslag 2022 - 2023 8



Uitwerking GD1: Hiaten individuele leerlingen zijn in beeld gebracht en deze leerlingen worden planmatig geholpen. PDCA cyclus

Hoofdstuk / paragraaf Een-op-een-begeleiding

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD2: Het schoolteam volgt een dagdeel scholing rond de kracht van samenwerkend leren

Hoofdstuk / paragraaf Leren van en met medeleerlingen (tutoring)

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

CBS Koning Willem-Alexander

Jaarplan - jaarverslag 2022 - 2023 10



Uitwerking GD3: Scholing rond Metacognitie en zelfregulerend leren in combinatie met de kracht van Feedback

Hoofdstuk / paragraaf Metacognitie en zelfregulerend leren

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD4: We zien in bepaalde groepen, bepaalde leerlingen uitvallen. Hierop is een herstelplan/plan van aanpak geschreven om de schoolambities ook me
deze leerlingen te halen. Dit is weggezet in het NPO schoolprogramma 2021-2023.

Hoofdstuk / paragraaf Rekenen en Wiskunde

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD5: Schooljaar 2021-2022 schoolbreed aandacht voor begrijpend lezen en studievaardigheden met als doel zichtbare groei op de Citotoets van de
leergroep.

Hoofdstuk / paragraaf Begrijpend lezen

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD6: Gerichte doel formulering met leerlingen (doelenbord) en verbetering doelformulering door het team gericht op "wat wordt de leerling hier beter
van?" Deze doelen zijn verbonden aan schoolontwikkeling, borging/versterking en kennisontwikkeling

Hoofdstuk / paragraaf PCA Onderwijskundig beleid

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking KD1: Door gaan doorgaande lijn Bareka. In de onderbouw intensief dagelijks inzetten op automatiseren. Dit wegzetten in het schema en bijhouden van
leerlingen. We zien dat leerlingen wel de som begrijpen, maar niet de snelheid/vlotheid (kracht van automatiseren) beheersen en daardoor ook fouten maken. Inzetten
op automatiseren is heel belangrijk.

Hoofdstuk / paragraaf Instructie in kleine groepen (tutoring)

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Uitwerking KD2: De groepsleerkrachten bovenbouw en intern begeleider schrijven samen interventieprogramma/aanpak voor deze groep leerlingen.

Hoofdstuk / paragraaf Feedback

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Uitwerking KD3: De groepsleerkrachten bovenbouw en intern begeleider schrijven samen interventieprogramma/aanpak voor deze groep leerlingen. Interventie van
huidige groep 8 M Begrijpend lezen daarin doelen gehaald. Groep 7, volgende groep 8 daar moet een programma (herstel) op.

Hoofdstuk / paragraaf Klassenverkleining

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Uitwerking KD4: Begeleiding aan koppelen vanuit Nationaal programma om kinderen verder te helpen. Denk aan groep splitsen op bepaalde dagdelen of dagen.

Hoofdstuk / paragraaf Klassenverkleining

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Uitwerking KD5: Begrijpend lezen van IV score naar lll score krijgen (schoolambitie)

Hoofdstuk / paragraaf Actiepunten (los van menukaart)

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

CBS Koning Willem-Alexander

Jaarplan - jaarverslag 2022 - 2023 15



Te volgen scholing Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Aanbieder Kosten

Leerling in Beeld Cito
Verenigingsbreed

Alle
teamleden

Schooljaar
2022-
2023

Cito VCPO N-G
incompany

Begrijpend lezen interventies die
werken

Alle
teamleden

Schooljaar
2022-
2023

Cedin of
Lev
scholing

750 euro

Stichting leerkracht met
expert/coach die team
ondersteuning biedt

Alle
teamleden

Schooljaar
2022-
2023

Stichting
Leerkracht

5000 euro en
rekening is
voldaan in 2021-
2022

Individuele scholing Alle
teamleden

Schooljaar
2022-
2023

Diverse
aanbieders

Scholingsbudget
op basis van
fte's of gratis
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Overige zaken Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Huisvesting Geen bijzonderheden. De school is actief met Kindcentrum
Uithuizen bezig met de realisatie van de buiten speel
leerplaats

TSO-BSO Er is geen TSO De BSO wordt ingevuld door diverse
ketenpartners/aanbieders

Sponsoring De school is gericht bezig met sponsoring voor de
buitenspeel leer ontdekplaats.

MR De MR heeft een vergaderschema opgesteld en komt
komend jaar 4 x bijeen.

Overig We krijgen dit schooljaar een interne audit.
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Verantwoording van de NPO-middelen van de eerste ronde in het cursusjaar 2021-2022: 

School: KWA 
Aantal leerlingen per 1-10-2020 92 

Budget eerste ronde € 64.506,72 

Nog beschikbaar uit eerste ronde: € 15.052,00 

Interventie Beoogd Resultaat Werkwijze / Aanpak Resultaat/ 
Verantwoording 

 Welk doel hadden jullie voor 
ogen? 

Hoe hebben jullie het  aangepakt 
en wat waren de activiteiten? 

Wat zien anderen daarvan in de 
praktijk? 

A.1 Voor- en vroegschoolse interventies    

A.2 Uitbreiding onderwijs    

A.3 Zomer- of Lentescholen    

B.1 Een-op-een-begeleiding    

B.2 Individuele instructie (tutoring)    

B.3 Instructie in kleine groepen (tutoring)    

B.4 Leren van en met medeleerlingen 
(tutoring) 

Coöperatief leren en leren van 
elkaar. 
De school heeft hiervoor 2 jaar 
geleden een training gevolgd. 
Beoogd doel: door leerlingen 
samen te laten werken, sparren 
in groepjes (hiaten weg werken) 
Leerlingen versterken elkaar in 
het leerproces en het doel is dat 
ze van elkaar leren en sterker 
worden (betere resultaten) 

Geïntegreerd in de lessen en 
gemonitord bij de bordsessies. 
 

-Coöperatieve werkvormen in de 
lessen.  Deze worden zorgvuldig 
uitzocht en worden alleen ingezet 
als ze er toe doen. 
-Bepaalde werkvormen worden 
gebruikt, omdat deze goed 
werken en de leerlingen deze 
kennen. 
De school wil het scala nog verder 
uitbreiden. 
-We zien dat dit werkt en dat 
kinderen van elkaar leren en 
actief betrokken zijn. 

B.5 Feedback 
Beoogde doel: 
Het geven van effectieve 

James Nottingham (bedenker van 
de Leerkuil) vergelijkt het leren 

-We vinden dat we hierin kunnen 
groeien. Wij geven feedback, 



feedback op het leren en het 
proces waarin de leerling zich 
bevindt. 

Hoe kunnen we leerlingen helpen 
om door te zetten als het lastig is. 

Het leren gebruik maken van de 
leerkuil om het leerproces aan ze 
uit te leggen. Tips kunnen geven 
bij de verschillende fasen 
(probeer het op een andere 
manier, laat het even los om 
vervolgens weer fris verder te 
gaan of vraag om hulp als het 
alleen niet  lukt). Het geven van 
het vertrouwen dat als ze 
doorzetten, dat ze er echt uit 
zullen komen. 

Product, proces, feedforward 

Doel: De leerling moet er beter 
van worden. Resultaat gericht en 
procesgericht….doel betere 
opbrengsten en wegwerken van 
hiaten. 

van nieuwe dingen of het onder 
de knie krijgen van nieuwe 
leerstof met het  langzaam in een 
kuil terechtkomen. Hij heeft de 
leerkuil ontwikkelt Voor je het 
beseft, bevind je je op de bodem 
van de kuil en vraag je je af hoe je 
hieruit kunt raken. 

Het team heeft scholing gevolgd 
bij Bazalt. 
 

 

maar de leerling kan ook zichzelf 
voorzien van feedback, lees 
reflecteren op zijn eigen 
leerproces. 
Zijn kinderen zich bewust van de 
schoolontwikkeling en worden ze 
genoeg meegenomen door ons 
als team. Dit willen we grondiger 
aanpakken. 
-nauwkeurig werken 
-concentratie 
-nieuwsgierig zijn 
-doorzetten 
-samenwerken 
-initiatief 
De leerlingen op onze school 
scoren naar verwachting (groep 
5/6 in M Cito niet). 
Toch werken sommige kinderen 
voor de leerkracht. Ze werken 
veel voor de relatie. We willen 
dat deze leerlingen ook voor 
zichzelf werken. 
We zijn ons ervan bewust dat het 
een utopie is dat ieder kind wil 
leren en wil ontwikkelen uit 
zichzelf. 
Het percentage leerlingen waarbij 
we dit zien is te groot. 

B.6 Beheersingsgericht leren    

C.1 Interventies gericht op welbevinden en  
       sociaal-emotionele ontwikkeling van  
       leerlingen 

   



C.2 Sportieve activiteiten    

C.3 Cultuureducatie 

Beoogd doel: Kunstzinnige 
oriëntatie goed in beeld. 
Groot schoolproject groep 3-8 
Kunst/cultuur in de school 

In samenwerking met de 
Kunstkerk Warffum hebben we 
gekeken naar onze school. 
De school is vlak voor de 
Coronatijd verhuisd. 
Groep ¾ heeft les gekregen van 
een kunstenares en de leerkracht 
is met de lessen verder gegaan. 
Zij hebben hun lokaal anders 
ingericht. Een kunstboom hebben 
ze gemaakt met daarin allerlei 
prachtige werken en deze kunnen 
wisselen. 
Hiervoor is een lesplan opgezet. 
Groep 5-8 heeft ontwerpen 
gemaakt voor het Leerplein 
boven. 
Ze zijn naar de Kunstkerk in 
Warffum geweest en hebben de 
werken daar veelal gemaakt. 
Deze zijn op het leerplein 
tentoongesteld als een blijvende 
collectie voor één jaar. 

Zichtbaar in groep 3-4 
Zichtbaar werkplein groep 5-8. 
De kinderen zijn trots op wat ze 
hebben gemaakt. 
Weer gericht bezig zijn met 
cultuureducatie heeft ervoor 
gezorgd dat de ateliers weer zijn 
ingericht en leerlingen geven aan 
hiervan te genieten. Er is weer 
een rijker aanbod in de school. 

D.1 Metacognitie en zelfregulerend leren 

Beoogd doel: 
Leren over leren 
Leerlingen concreter laten 
nadenken over het leerproces 

Het team heeft een scholing van 
Bazalt gevolgd over de Leerkuil 
en over de vaardigheid om 
leerlingen te helpen zelf te 
sturen, te organiseren, plannen, 
te controleren. 

We hebben dit niet goed van de 
grond gekregen. 
De kinderen werken voor de 
leerkracht. Het is 
leerkrachtgestuurd lesgeven. 
Kinderen werken voor de 
leerkracht en niet voor zichzelf. 
In groep 5/6 is 5 maanden een 
wisseling geweest. Diverse 



leerkrachten en daarna kwam de 
huidige leerkracht. 
Deze groep heeft het juist nodig 
en daar is de school niet aan toe 
gekomen om te ontwikkelen. 
Het valt ons op dat we dit 
moeten en willen versterken bij 
de leerlingen die dit in mindere 
mate beheersen. 

D.2 Samenwerkend leren    

E.1 Klassenverkleining Ons beoogde doel: 
Beheersingsgericht leren in 
combinatie met 
klassenverkleining. Zijn de 
resultaten constant, maar 
verschilt de tijd die leerlingen aan 
een bepaald onderwerp moeten 
besteden om dit volledig te 
beheersen en de leerdoelen te 
behalen. De stof wordt 
opgedeeld in duidelijke blokken 
met duidelijke doelen. De leerling 
gaat door naar het volgende blok 
als de doelen voor 80 procent zijn 
bereikt. 

Groep 3/4/ en groep 7/8 
De Corona achterstanden zijn zo 
aangepakt. Er zijn groepsanalyses 
gemaakt, plan van aanpak voor 
groepjes kinderen en soms 
individuele kinderen. 
Helaas zijn er wel leerlingen 
perioden uitgevallen vanwege 
quarantaine of kregen ze 
uiteindelijk zelf Corona. 
Toch zijn we tevreden over de 
individuele doelen die de 
leerlingen hebben gehaald.  
Groep ¾ heeft goed uitgepakt. 
Groep 8 is ook op niveau. 
Groep 7 daar hadden we meer 
van verwacht als het gaat om de 
opbrengsten. Hiervoor zijn in 
maart 2022 nieuwe interventies 
voor opgesteld en besproken met 
de leerkracht die deze groep 2 
dagen extra begeleiding geeft. 
Bij enkele leerlingen loopt het 

-Heldere weektaak per leerling 
-Heldere doelen per leerling 
afgestemd (digitaal) in Snappet 
t.a.v leerdoelen en leerlijnen. 
-De instructies zijn 
gedifferentieerd. 
-De differentiatie is duidelijk 
zichtbaar in de klas (lesbezoek). 
Kinderen voegen in en uit. 
-Meer tempo in de lessen 
-Helder schema op het bord voor 
de planning. 
-Leerlingen reflecteren op hun 
eigen werk en moeten dit ook 
aangeven op de weektaak. 
- Leerkrachten hebben n.a.v. de 
M toetsen een pitch gehouden. 
-4x per jaar zoomt de leerkracht 
met de IB-er in op de groep en de 
ingezette interventies. (de 
directie is bij de M en E 
bespreking aanwezig ook n.a.v. 
eigen analyses samen met de IB-



 

 

 

 

 

 

 

interventieprogramma nog door 
tot de zomervakantie. 
 

er deze is schoolbreed, op 
groepsniveau en soms ook 
individueel niveau. 
 

E.2 Onderwijsassistenten/instructeurs    

F.1 Ouderbetrokkenheid    

F.2 Digitale technologie    

Is het gelukt om de interventies uit te voeren zoals jullie  van plan waren? Zo nee, waarom niet? 
Het is grotendeels gelukt om de interventies uit te voeren. 
Het team heeft “de leerkracht versneller” gevolgd van Stichting Leerkracht. 
Effectief vergaderen en processen monitoren en vooral het leren van en met elkaar om doelen te verwezenlijken. 
Groep 7: hiervan hadden we meer verwacht als het ging om resultaat verhogend werken in 2 dagen dat deze 10 leerlingen apart zaten. Hier is gericht naar 
gekeken en dit is besproken en interventies worden toegepast april-juni 2022. 
Daarna gaan we kijken hoe de E toetsen zijn. 
 
Groep 5/6 heeft Corona uitval gehad en daarnaast 5 maanden diverse leerkrachten. 
Er ligt een plan van aanpak en deze is gericht op resultaat verhogen en er zijn diverse tussenmetingen gepland. 
Deze groep stond er vorig jaar beter voor dan nu. De NPO middelen zijn daar niet ingezet….dit zal de tweede ronde gebeuren. 
De eerste analyses voor volgend schooljaar zijn gemaakt en eind mei zullen deze worden besproken met het team en hieruit wordt duidelijk over hetgeen 
goed gaat en wat versterkt moet worden en waar we mee moeten stoppen. 
 



Retrospective Margedag  
Nieuw schooljaar 
in ‘t Zicht 

   

Trots op Doorgaan Stoppen Anders/Ontwikke
ling 

Prioriteit 

Resultaten Vele mogelijkheden 
voor scholing en 
ontwikkeling 

Te lange 
pauzes 
(Onderwijstijd 
verlies en men 
komt in de 
knel met 
programma’s 
en lessen) 
 
Toevoegen 
van zaken en 
er gaat dan 
niks af (Denk 
aan rekenen 
Bareka 
rekenmuurtje, 
Snappet, met 
de bal, 
Calcularis, 
rekencircuit, 
bewegend 
leren….Vraag: 
Levert het 
echt wat op? 
of aanpassing 
nodig? 

Bordsessie 
Leerlingenbord 
 
Evaluaties 
inplannen van 
zaken die zijn 
georganiseerd 
-Training 
-Feest  
-o.i.d 
Cyclus afronden 
met Tips en Tops 
en vervolg 

Begrijpend lezen en 
leescultuur 
is bij de meeste 
leerlingen niet op orde. 
De school kan daar niet 
meer pronken. Het is 
niet op orde. 
 

Samenwerking 
met collega’s 

PBS  en PBS 
beloningen 

Zoete 
traktaties 
minderen en 
liefst stoppen 
en ook lunches  

1 rekenmuurtje Focus, nauwkeurigheid. 
Het staat of valt met de 
leerkracht en wat wij 
verwachten. 
Kinderen op onze school 
werken voor de 
leerkracht. 
 
De Leader in me 
-Sluit aan bij PBS 
-Sluit aan bij 
Zien!/Kindbegrip 
 

1. Je maakt je 
eigen keuzes 
(wees proactief) 

2. Begin met het 
einddoel voor 
ogen (maak een 
plan) 



3. Belangrijke 
zaken eerst 
(Eerst werken 
en dan spelen) 

4. Denk win-win 
(zoek naar het 
voordeel voor 
iedereen) 

5. Eerst begrijpen, 
dan begrepen 
worden (Luister 
voordat je 
praat) 

6. Synergie 
(samen is beter) 

7. Houd de zaag 
scherp ( 
evenwicht voelt 
het best) 
 
7 
eigenschappen 
die ook 
kinderen 
succesvol 
maken 

Teamspirit PBS lessen in goed 
gedrag 

Rommel in de 
bibliotheek. 
Vakken van 
kinderen. 
 

Zien! Moet zinvol, 
wordt Kindbegrip 

Buitenspeelterrein 
(prachtige speelplek) 
 
Natuurterrein voor 
lessen. 
Randvoorwaarden op 
orde (lesboxen) 

Inzet 
rekencircuit 

Gouden weken en 
PBS 

Teveel dingen 
tussendoor. 

Omgaan met 
Torenklas 
leerling. 
Levelwerk/Pittige 
torens etc. 
Structuren 
SIDI invullen 

PBS goed op de kaart 
zetten (ook bij nieuwe 
collega’s) 

Focus in groep 8 
en 
rekenresultaten 
groep 8 

Inloopmomenten 
met ouders 

Dure training 
Stichting 
Leerkracht van 
5000,00 was 
een miskoop.  
Wat maakt dat 
we niet 
hebben 
bijgeleerd? 
We deden dit 
al zo…. 

Meer contact 
groep 7/8 met 
kleuters in de 
vorm van lezen, 
samen spelen, 
spelletje etc. 
Leerzaam voor de 
kinderen en past 
bij familie school 

Spreken met kinderen. 
Week ½ ontmoeting 
met ouders en kind 
Accent ligt ontmoeten. 
We ontmoeten ELKE 
ouder, ook de ouder die 
je al kent van vorig jaar. 
 
November extra stand 
van zaken moment en 
ouder gesprek. 



 
Febr/Maart n.a.v. de 
Cito 
 
Juni/Juli op wens van 
ouders 
 
Pilot groep 4-8 
Kindgesprekken. 
We laten ouders de 
keuze, willen ze liever 
niet, geen verplichting. 
Wij willen graag wel en 
dan extra gesprek voor 
zaken die ouders privé 
willen delen zonder kind 
erbij. 
 

Omgang met 
elkaar en de 
inzet voor het 
pedagogisch en 
veilig klimaat in 
de klas 

Collegiale 
consultatie 
(graag nog meer 
van) 

 Groep 3 
structureel een 
periode langer 
buitenspelen met 
de kleuters. 
Organisatorisch 
wegzetten. 
Kleuterleerkracht 
en stagiaire 
(onderwijsassiste
nt) 
 

Tijd voor toekomst 
Pilot van de gemeente 
het Hogeland 
Verrijkte schooldag. 
-Mogelijk leader in me 
uit bekostigen etc. 
-Fysio in de school 
-Logopedie in de school 
etc. 
-sportcoach 

 Overleg met duo’s 
en uitwerken van 
thema’s en ateliers 

 APK keuring 
cognitieve vakken 

 

 15:00 – 16:00 uur 
werken aan je 
groep en niet 
gestoord worden 

   

 Margedag/middag 
op maandag en 
vrijdag 

   

 Bewegend leren en 
Energizers 

   

 Snappet trainingen 
en samen de data 
bespreken om van 
elkaar te leren 

   

 Klasseplan    

 Atelier    

 Kijken naar 
wetenschap, goede 

   



analyse en doen 
wat werkt 

     

     

     

     

     

 

 

 

 

Identiteit Afspraak 

Afspraak Er is een begin en er is een eind (lied, gebed…) 
Bidden aan het begin. We delen het leven met 
elkaar, zijn er onderwerpen of iets dat genoemd 
kan worden in het gebed. 

 Bijbelverhalen worden verteld/vertellend 
voorgelezen. 

 We bidden voor de lunch. 
“Dank voor dit eten” 
Vrij in te vullen door een ieder. 
Schoolbreed doen we dit. 

Trefwoord? 
Promofilmpje etc. Lijkt op burgerschap. Er is 
nog te weinig zicht op of we er beter van 
worden. 

De christelijke identiteit (voorbeeld blauw) 
Blauw is er in veel tinten. 
We hebben wel de tint blauw en houden deze 
ook vast. 
Er is anders geen verschil met openbaar 
onderwijs en onderwijs op een 
Samenwerkingsschool. 
De identiteit wordt bij de aanmelding van 
leerlingen ook genoemd. 
 
Vraag: 
Kind op maandag blijft of is Trefwoord beter 
alternatief. 
Onderzoeken we voor de zomervakantie. 

 



 

De kleuters op de school zijn in beeld gebracht door Jantien en Elles 

Hun werkwijze en gluren bij de kleuterburen staat centraal. 

Kartrekkers Elles en Jantien Ontwikkeling 

Welke visie op kleuters afgestemd op de duo 
collega’s? 
Beredeneerd aanbod kleuters cbs Koning W-A 
samen bespreken 

Samen heldere visie op 
-Rol van de leerkracht, het kind, omgeving 
 
Hoe zet je de kern in bij de kleuters? 
Leader in me, kan ook bij jonge kinderen 
PBS idem 
Boekoriëntatie, mindmapping idem leescultuur 
versterken en begrijpend lezen. 
 
Uitdagende rekenhoeken/lessen 
Rekenplein gebruiken als bronnenboek (Wereld 
in getallen methode van de school voor 
kleuters) 
 

Rijke hoeken (kansen grijpen door de leerkracht 
en meespelen) 

Kernwoorden hierbij zijn: 
Brede bedoeling 
Betrokkenheid 
Betekenisvol 
Bemiddeling door de leerkracht  
Altijd op zoek naar  de zone van de naaste 
ontwikkeling 
Kansen grijpen 
Rijk buitenspel 
Ipad, zinvolle apps 
 
Hoe kunnen we de ontwikkeling van kinderen 
meetbaar/zichtbaar maken? (Parnassys) 
Doelgericht werken aan ontwikkeling en deze 
vertalen naar activiteiten. 
 
Wat is een rijke leeromgeving? 
In een goede hoek verveelt niemand zich. 
Vuist regel. 



Kijk naar de hele context en voeg steeds iets 
toe. 
Hoge verwachtingen hebben en echt uitdagen 
in rijke settingen, 

 

 

APK Automatiseren (Bouwien) 

 Spelling (Mathilde) 

Schrijven (Willeke) Rekenen (Bouwien) 

Lezen (Anja en Laura Zwerver) Technisch lezen (Anja en Laura Zwerver) 

 

Het kind en de Groep  Versterken 

De verrijkte schooldag Pilot Tijd voor Toekomst gemeente het 
Hogeland 
Cultuur, Sport, Gezondheid, positief zelfbeeld. 
Eigenaarschap (ik heb een keuze) voor 
kinderen. 
Schooljaarplan van cbs Koning W-A schuift daar 
in. 
Dit zal in de winter 2022-2023 van start gaan. 

De Leader in me 
 
Kartrekker Jantien (in samenwerking met 
Mathilde) 
 

Focus, nauwkeurigheid. Het staat of valt met de 
leerkracht en wat wij verwachten. 
Kinderen op onze school werken voor de 
leerkracht. 
 
De Leader in me 
-Sluit aan bij PBS 
-Sluit aan bij Zien!/Kindbegrip 
 
Wat kunnen we hieruit gebruiken om onze 
leerlingen optimaal te begeleiden in deze 
gewoonten. 
 
Hoe zit dit bij onszelf? 
 

 1   Je maakt je eigen keuzes (wees 
proactief) 
2     Begin met het einddoel voor ogen 
(maak een plan) 

3    Belangrijke zaken eerst (Eerst 
werken en dan spelen) 
4    Denk win-win (zoek naar het 
voordeel voor iedereen) 
5    Eerst begrijpen, dan begrepen 
worden (Luister voordat je praat) 
6    Synergie (samen is beter) 
7 Houd de zaag scherp ( evenwicht 

voelt het best) 
 



Deze 7 eigenschappen die ook kinderen 
succesvol maken 

PBS (kartrekker Anja en Willeke) PBS en lessen structureel wekelijks in goed 
gedrag. 
Schema op de handout van IB 
 
Gouden en Zilveren weken 

De Groep en het kind Inzicht in de groep en type kinderen 
-Trauma sensitief werken 
-Werken met kinderen met een specifieke 
begeleidingsbehoefte in gedrag. 
Jeugdzorg/Onderwijs, de focus ligt in een groep 
op de basisschool op onderwijs. 
 
“Systemisch kijken naar je groep en naar het 
kind” 
 
Kartrekker Mathilde (start van het schooljaar) 

Bordsessie 
Leerlingenbord 
 
(Kartrekkers als het gaat om ons coachen en 
helpen ontwikkelen Anja en Bouwien) 

Anja en Bouwien 
Eerste periode (volledig het bord trekken) 
 
Tweede periode gaan we samen het bord in 
richten (margedag/werkplaats moment) 
We gaan het bord samen doen. 
 
Leerlingenbord 
Doelen van de leerling en de groep zichtbaar 
maken. 

 

 

Doorgaande lijn groep (4) 5-8 Kartrekker Stephan en Laura Zwerver 

Werkzones  Groepslokaal 
Lokaal (nu groep 7) wordt stilte lokaal 
Leerplein voor overleg en Levelwerk (nu teveel 
geluid van beneden naar boven. Kortom, het is 
gewoon gehorig) 
Zelfstandig werken kan ook in zone bij de 
leerkracht (oranje tafel) 

Portfolio  Groep 5-8 (in een map bij het rapport) 

Kindgesprekken en Social Schools Pilot groep 4-8 op bepaalde momenten 

Klasseplan  Groep 5-8 

Atelier Groep 5-8 

Snappet groep 4-8 Leren van elkaar  

 

Natuurlijke buitenspeelontdekplaats Randvoorwaarden regelen Mathilde Lievers 

Lesboxen, Tiny Forest, de pluktuin en 
insectenweide. 
De speelplaats om de school (Free running 
baan) 

 



 

Begrijpend lezen Verbeteren Leescultuur 
Monitoren van het Leesplan 
Inspiratiebijeenkomsten met leescoördinator 

Kartrekker Anja en Laura Zwerver 
Beiden leescoördinator 
Overdragen aan Laura Zwerver in de loop van 
het schooljaar. 

Inzetten op Kennis van de wereld 

 Close reading techniek, aanpakken van grote 
teksten. Hoe doe je dat nou? 
(strategie, samen doen en er diep in duiken) 

 

Ondersteuning en begeleiding 
Kartrekker Anja Meems 

Leerling in beeld (Nieuwe Cito toetsen) VCPO N-
G breed 
 

 Kindbegrip (vervanger van Zien! Zien! Is 
verbeterd en heet Kindbegrip) 

 

Goede rekenresultaten op cbs Koning W-A 
Rekencoördinator Bouwien 

Monitoren van doorgaande lijn Automatiseren. 
Ambities per groep 
Ingezette acties en methodieken (monitoren 
effect) 
 
Klassenbezoeken  
Leren van elkaar 
Ontwerpen lessen en bij elkaar kijken 

  

 


