
Jaarplan 2019-2020  CBS koning Willem-Alexander en voortuitblik 2020-2021(implementatiefase/borgingsfase) 

 

Onderwerp (S.M.A.) Datum agendapunt 

(R.T.) 

Klaar? (T) Borging 

Op onze school 

beschikken we over een 

digitale geletterdheid 

leerlijn schoolbreed voor 

ICT (basis) 

vaardigheden in 

samenwerking met 

Basicly voor groep 1 -8 

 2019-2021 

 

(Zie voor doelen het 

opgestelde document 

beschikbaar bij directie. 

Zie hiervoor 

scholingsplan team cbs 

KWA) 

Gedurende schooljaar 

2019-2020 zijn 

hiervoor data gepland 

met trainer. 

Vervolg in 2020-2021 

Bordsessie 2x per 

week 15 minuten 

Doelen digitale 

geletterdheid leerlijn 

klaar voor start 

schooljaar 2019-

20202 

 

Plan van aanpak in 

2 jaar. 

Borgingsdocument cbs KWA en digitale 

geletterdheid leerlijn zichtbaar in groep 1-8 

Pilot bordsessies 

15 minuten maandag en 

donderdag(staand) 

14:15 – 14:30 uur 

Pauze leerkrachten 

Greetje en Bouwien 

nemen eerst het 

voortouw en 

begeleiden de sessies 

volgens concept 

Stichting LeerKRACHT 

-doelgericht werken 

aan het onderwijs en 

doelgericht afspraken 

monitoren 

Pilot van een jaar Evaluatie Nieuw schooljaar in ’t zicht. 



 

Onderwijskundige 

vergadering voor 

verdieping van de 

punten uit de 

bordsessie staan in het 

jaarrooster. 

Op onze school maken 

we kinderen bewust van 

executieve functies en 

worden ze hier gericht in 

begeleid. Op onze 

school groeien leerlingen 

in zelfstandigheid, 

vrijheid in gebondenheid 

en er is aandacht voor 

de 

persoonsvorming.2019-

2022 

PBS certificaat voor de 

school 

6 PBS lessen per functie 

ontwerpen en geven 

voor inzicht leerlingen. 

Leerkrachten hebben 

schoolbreed uitgebreide 

samenvatting 

“Executieve functies” 

bestudeerd in kader van 

professionalisering. 

Bordsessie voor het 

team 

Onderwijskundige 

besprekingen (diepte) 

 

PBS (verdiepings) 

training (jaarlijks) van 

een middag o.l.v PBS 

trainer I. Reinders en 

opleider van het 

schoolteam. 

Elke dag een beetje 

beter 

 

Leerlingen in de 

lessen, tijdens 

ateliers. 

 

 



Scholing door IB en 

leerkracht bij Cedin voor 

input richting team 

Leerzones in de school 

en daarbij horende 

verwachtingen 

Portfolio, kindgesprek en 

reflectie, groeien in 

eigenaarschap 

 

(De school heeft dit 

weggezet in het 

onderwijsconcept en in 

beleidsdocumenten. 

Kwaliteit bewaren en 

borgen is daarbij 

belangrijk) 

 

 

 

Tevredenheidsonderzoek leerlingen, ouders, 

medewerkers in december 2020 

Score tevredenheid in 2018 hoog, dit 



vasthouden 

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 

De school scoort 

voldoende op de 

tussenresultaten en 

eindresultaten en 

monitort haar onderwijs 

cyclus. 

De school monitort 

jaarlijks de domeinen 

Taal en Reken en 

Wiskunde, 

Leesonderwijs, schrijven. 

(Jaarlijkse APK, 

evalueren en eventueel 

aanpassen van 

afspraken) 

 

 

 

Bordsessies 

Collegiale consultatie 

1x per maand 

groepsbezoek collega 

Doel is helder 

Monitoring op het 

teambord 

4x per jaar IB/directie 

gesprekken 

 

2x per jaar 

schoolbreed overleg 

n.a.v. analyses Cito en 

IEP eindtoets (maart 

en juni) 

Leerkrachten pitch 

over de groep en 

groepsresultaten 2x 

per jaar. 

 

 

 Dit staat in documenten weggezet. 

Verantwoording en dialoog naar ouders in 

schooljaarverslag 

Op onze school wordt Het team volgt een 3 dagen wordt Afspraken Thematisch werken in 



wereldoriëntatie 

thematisch aangeboden. 

2019-2021 

De school start per 

september 2019 met 

Blink geïntegreerd 

(hiervoor bood de school 

geschiedenis, natuur en 

techniek en 

aardrijkskunde vanuit 

Blink afzonderlijk aan)  

De school kiest voor 

thematisch onderwijs om 

de leerinhouden boeiend 

en 

thematisch/geïntegreerd 

aan te bieden. 

Organisatievorm wordt 

aangepast door als 

professionals gericht 

gebruik te maken van 

elkaars expertise en 

talent. 

scholing verbonden 

aan Blink geïntegreerd. 

Margedagen worden 

ingezet voor 

gezamenlijke 

werksessies 

 

Tussen evaluaties 

Bordsessies 

schoolbreed op 

dezelfde tijd dit 

ingeroosterd. 

Groepsdoorbrekend 

wordt er gewerkt. 

Dit betekent dat een 

leerkracht 

natuur/techniek of 

geschiedenis, 

aardrijkskunde 

binnen het thema 

aanbiedt. Kinderen 

volgen bij deze 

leerkracht de 

lessen.  

werkdocument. 

 

Op onze school komen 

de talenten van kinderen 

tot ontplooiing in ateliers 

welke schoolbreed zijn 

opgezet. 2019-2021 

In een cyclus bieden 

we schoolbreed groep 

1-8 ateliers aan. 

- Printen met de 

3D printer 

- Koken 

- Dans 

Leerlingen kiezen 

zelf een atelier en 

werken gericht naar 

een eind 

presentatie. 

 

Verbinding met 

executieve functies, 

PBS etc. 

 



- Beeldende 

vorming 

- Etc. 

Kunstzinnige 

orientatie 

Op onze school volgt het 

team samen scholing om 

gericht schoolbreed 

beleid te vormen. 

Op onze school kunnen 

we effectief het 

Rekenmuurtje van 

Bareka inzetten en heeft 

het team de 

bijbehorende scholing 

gevolgd. 

Rekenmuurtje van 

Bareka 

 

(externe trainer Lex 

Gall 

Professionalisering van 

het team 

(margemiddag) 

Schoolbreed wordt 

rekenmuurtje ingezet. 

School is in bezit van 

licentie. 

De volgende doelen 

zijn na afronding van 

deze scholing 

gerealiseerd: • De 

deelnemers weten wat 

de rekendrempels en 

rekenfasen zijn en 

onderkennen het 

belang van gerichte 

aandacht voor 

automatiseren van de 

basisvaardigheden • 

De deelnemers kunnen 

de groepsoverzichten 

analyseren, conclusies 

trekken en 

  



vervolgacties plannen • 

De deelnemers kunnen 

de rapportages op 

individueel niveau 

analyseren en 

interventies opstellen • 

De deelnemers kunnen 

de rekendrempels 

herkennen in hun 

eigen rekenmethode • 

Op schoolniveau zijn 

er afspraken gemaakt 

over het aanbod 

automatiseren 

 

 

 

Op onze school hebben 

we een nieuwe methode 

voor de kleutergroepen. 

Een methode die past bij 

het Beredeneerd Aanbod 

van de school. 

Leerkrachten 

onderbouw groep 1-4 

kiezen deze methode 

passend bij context 

school 

(onderwijsconcept), 

leerling populatie. 

 December 2019 is er een methode gekozen. 

Aanschaf methode in januari 2020 en 

invoering daarvan. 

Presentatie aan het schoolteam 

Op onze school blijft het 

schoolteam up to date 

over de mogelijkheden 

binnen Snappet en volgt 

hiervoor "up date 

scholing" 

Margemiddag  

Trainer Harm-Jan 

Martens 

en Bordsessie 

 Borgingsdocument Snappet  (IB) 

 



 

Onze streefbeelden 2020-2021 
 

 

1. Op onze school beschikken we over een digitale leerlijn schoolbreed voor ICT (basis) vaardigheden in 
samenwerking met Basicly. 2019-2021 (trajcect duurt 2 jaar) 

2. Op onze school maken we kinderen bewust van executieve functies en worden ze hier gericht in begeleid. Op 
onze school groeien  leerlingen in zelfstandigheid, vrijheid in gebondenheid en er is aandacht voor de 
persoonsvorming. (We nemen 2 jaar voor het uitzetten van deze ontwikkeling) 

3. Op onze school bieden we kwalitatief goed onderwijs afgestemd op de leerbehoeften van (groepen) kinderen, 
zodat de kinderen 
 zich optimaal ontwikkelen binnen hun mogelijkheden.2019-2023 (Dit is onze opdracht) 

4. Op onze school wordt wereldoriëntatie thematisch aangeboden. 2019-2021 (We nemen 2 jaar voor het uitzetten 
van deze ontwikkeling) 

5. Op onze school komen de talenten van kinderen tot ontplooiing in ateliers welke schoolbreed zijn opgezet. 
2019-2021 (We nemen 2 jaar voor het uitzetten van deze ontwikkeling) 

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

7. Op onze school hebben we een nieuwe methode voor de kleutergroepen. Een methode die past bij het 
Beredeneerd Aanbod van de school.(Implementatiefase in 2020 en 2021 borgingsfase) 

8. Op onze school kunnen we effectief het Rekenmuurtje van Bareka inzetten en heeft het team de bijbehorende 
scholing gevolgd.  
(Implementatiefase en borgingsfase 2 jaar) 



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

10. Op onze school volgen we scholing rond close reading, zodat we onze leerlingen optimaal kunnen begeleiden 

bij het begrijpend lezen van lange en ingewikkelde teksten. (teamscholing behorend bij domein Taal) 

 

- W. Brontsema en M. Hulsebos 

 

Taal coördinator Petra Navest 

Zicht op ontwikkeling/Ondersteuning Greetje Doornbos 

PBS coördinator Anja Meems 

ICT-er Stephan Loonstra 

Reken coördinator Bouwien Pauw 

Gedragsspecialist Anja Meems 

Ateliers Willeke Brontsema en Marjanka Hulsebos 

PBS gedragsspecialsit Marjanka Hulsebos 

Snappet Anja Meems, Hilde Bolhuis, Greetje Doornbos 

(Kartrekker) 

Jonge Kind specialist Elles Huisman 

Thematisch werken Stephan Loonstra 

Closereading 2020-2021 Petra Navest en Greetje Doornbos 

 


