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Borging 

Onderwijsresultaten, zicht op ontwikkeling, soc. maatsch. comp, toetsing en afsl. en 
samenwerking en vervolgsucces 

aug - jan onderwijsresultaten en zicht op ontwikkeling in team bespreken en 
verbeterpunten en pva vastleggen 

Intern begeleider 

aug - jan sociaal maatschappelijke competenties en samenwerking in team bespreken 
en verbeterpunten en pva vastleggen 

Intern begeleider 

aug - jan toetsing en afsluiting en vervolgsucces in team bespreken en verbeterpunten 
en pva vastleggen 

Intern begeleider 

aug - jan onderwijsresultaten en zicht op ontwikkeling in team bespreken en 
verbeterpunten en pva vastleggen 

Intern begeleider 

aug - jan sociaal maatschappelijke competenties en samenwerking in team bespreken 
en verbeterpunten en pva vastleggen 

Intern begeleider 

aug - jan toetsing en afsluiting en vervolgsucces in team bespreken en verbeterpunten 
en pva vastleggen 

Intern begeleider 

 

Veiligheid en pedagogisch klimaat 

jan - jul Veiligheid in team bespreken en verbeterpunten en pva vastleggen Intern begeleider 

jan - jul Pedagogisch klimaat in team bespreken en verbeterpunten en pva 
vastleggen 

Intern begeleider 

jan - jul Pedagogisch klimaat in team bespreken en verbeterpunten en pva 
vastleggen 

Intern begeleider 

jan - jul Veiligheid in team bespreken en verbeterpunten en pva vastleggen Intern begeleider 
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Verbeteren 
Vitaliseren katholieke identiteit  |  visie 

visie 

Aanleiding voor dit project 
Een jaar geleden is de visie samen met SKIK herschreven. Hij is echter nog niet af.  
 
Huidige situatie 
Er is een beschreven visie. Deze bestaat uit beschrijvingen van hoe ons onderwijs eruit moet zien. Dit 
is nog niet vakspecifiek beschreven en in acties uitgezet.  
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
De visie is terug te vinden in het handelen van alle dag.  
 
Meetbare resultaten 
Er zijn kernuitspraken waar wij ons onderwijs aan kunnen ophangen. 
Er is een pakkende zin, waarin onze visie zit.  
In elke kwaliteitskaart staat duidelijk de link met de visie van onze school.  
 
Tijdsplanning 

sep - okt Met team uitspraken bedenken directie 

okt - mar bordsessies plannen: kernzin en visie m.b.t. vakken directie 

Verbeteren 
Onderwijs  |  didactisch handelen 

Rekenonderwijs 

Aanleiding voor dit project 
Vorig schooljaar is er materiaal aangeschaft om de basisvaardigheden (rekenmuurtje) te verstevigen. 
Er zijn nog geen afspraken over de inzet van dit materiaal.  
Ook hebben we ingezet op het differentiëren in de rekenles. Dit verdient nog verdieping. 
 
Huidige situatie 
In de klassen wordt gedifferentieerd op niveau qua verwerking. Vorig schooljaar is er aandacht 
besteed aan differentiatie op proces en instructie. Hier is mee geoefend.  
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
De resultaten stijgen. Ieder kind krijgt de kans zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.  
 
Meetbare resultaten 
- In iedere groep wordt gedifferentieerd op proces, instructie, verwerking etc. Zowel naar beneden 
als naar boven.  
- Er zijn afspraken omtrent het gebruik van de rekenmaterialen. Deze worden effectief ingezet.  
- Minimaal 90% beheerst de basisvaardigheden (rekenmuur) in de gewenste periode. 
 
Tijdsplanning 

sep - feb Collegiale consultatie gericht op differentiatie Rekencoördinator 

okt - dec Opzet plan gebruik rekenmaterialen Rekencoördinator 

okt - mei Inzet materialen, evaluatie en mogelijke aanpassingen Rekencoördinator 

feb - mar In kaart brengen aandachtspunten en acties opzetten Rekencoördinator 
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mei Evalueren actiepunten en afsluiten of continueren Rekencoördinator 

Verbeteren 
Onderwijs  |  didactisch handelen 

taal/woordenschat 

Aanleiding voor dit project 
Uit analyse van de eindtoetsen blijkt dat woordenschat aandacht verdient.  
 
Huidige situatie 
Er wordt dit jaar voor het eerst gewerkt met PIT voor taal en spelling. Deze methode is de vervanger 
van onze oude methode Taal Verhaal.  
Er zijn afgelopen jaren afspraken gemaakt rondom het gebruik van de methode voor taal en spelling. 
Deze afspraken zijn, vanwege de wisseling, mogelijk niet meer aan de orde.  
Daarbij blijkt woordenschat een onderdeel dat we nog niet echt verbeterd krijgen. Het blijkt een nog 
te op zichzelf staand onderwerp en het is niet zichtbaar in de klassen dat er actief aan woordenschat 
wordt gewerkt.  
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
De eindresultaten voor taal zijn voldoende.  
 
Meetbare resultaten 
- Het onderdeel taal op de eindtoets is voldoende. 
- De afspraken omtrent taal en spelling zijn herzien en aangepast. 
- De afspraken zijn opgenomen in de kwaliteitskaarten. 
- Er zijn duidelijke afspraken omtrent de woordenschatlessen.  
- Woordenschat wordt gecombineerd met begrijpend lezen en staat niet op zich. 
- Iedereen gebruikt woordmuren in de klas. 
- Estafette is geïmplementeerd in groep 7 en 8. 
 
Tijdsplanning 

sep - nov bordsessies: kwaliteitskaarten bespreken en mogelijk aanpassen 
aan methode.  

Intern begeleider 

okt - dec Vastleggen afspraken woordenschat in kwaliteitskaart Intern begeleider 

okt - apr collegiale consultatie op gebied van taal/spelling en woordenschat. Intern begeleider 

Verbeteren 
Onderwijs  |  sociaal emotionele vorming 

Kanjer 

Aanleiding voor dit project 
Sociale veiligheid blijft een aandachtspunt bij ons op school.  
 
Huidige situatie 
Er zijn afspraken gemaakt omtrent de kanjeraanpak. Deze afspraken staan op papier. Nog niet 
iedereen heeft een kanjerlicentie en nog niet overal is de kanjeraanpak zichtbaar. De kanjeraanpak 
staat nog niet duidelijk op het rooster. De ouderavond is een aantal jaar geleden. Hierdoor is het 
nodig ouders weer mee te nemen in onze aanpak, zodat we samen met ouders de aanpak uit kunnen 
dragen.  
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Uiteindelijk gewenste situatie 
De sociale veiligheid is gewaarborgd en blijft voldoende.  
 
Meetbare resultaten 
- Ieder teamlid heeft een kanjerlicentie. 
- Iedereen praat dezelfde kanjertaal. 
- Er wordt dit schooljaar een kanjer ouderavond gehouden. 
- Iedereen houdt zich aan de planning de adviesplanning. 
- De kwaliteitskaart wordt nageleefd. 
- Kanjerpetten en posters hangen zichtbaar in de klas. 
 
Tijdsplanning 

september Nieuwe materialen zijn aangeschaft en zichtbaar in de klassen kanjercoordinator 

sep - okt Kwaliteitskaart bespreken  kanjercoordinator 

okt - apr Nieuwe teamleden volgen training team 

februari Kwaliteitskaart terug laten komen in bordsessie/actiepunten 
vaststellen 

kanjercoordinator 

mei Evalueren actiepunten en afsluiten of continueren kanjercoordinator 

Ontwikkelen 
Bedrijfsvoering en Financiën  |  Nieuw- en verbouw 

Schoolbouw en schoolplein 

Aanleiding voor dit project 
Het gebouw van onze school is afgeschreven.  
 
Huidige situatie 
Er zou al begonnen zijn met de renovatie. Vanwege de oplopende kosten is de verbouwing een jaar 
uitgesteld. Dit punt is dus vanuit het vorige jaarplan meegenomen naar dit jaarplan. Ook is er een 
inrichter gekozen en is de stijl van de inrichting besproken. Er is echter nog geen keuze qua inrichting 
gemaakt.  
Er zijn voor wat betreft het schoolplein verschillende subsidie aanvragen uitgezet. Er is een 
conceptplattegrond. Ook is er een werkgroep schoolplein en is er samenwerking gezocht met 
dorpsbelang. De vraag ligt er hoe we geld bijeen gaan brengen voor het schoolplein. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
- Een mooi gebouw, dat voldoet aan alle eisen, dat ingericht is volgens de visie van school en van de 
architect. 
- Een mooi schoolplein, passend bij het gebouw. 
 
Meetbare resultaten 
- Er is een stappenplan hoe het plein aangepakt kan worden en wat er verwezenlijkt kan worden.  
- Er is gestart met de verbouw. 
- Er is een keuze gemaakt in inrichting gebaseerd op de visie van school en die van de architect.  
 
Haalbaarheidsfactoren 
Voor de realisatie van het schoolplein zijn we afhankelijk van subsidies en eigen opgehaalde 
bijdragen.  
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Budget 
Voor de inrichting is 80.000 euro begroot. 
Voor het schoolplein is 90.000 euro nodig, waarvan hoogstwaarschijnlijk 70.000 uit subsidies kan 
worden gehaald.  
 
Tijdsplanning 

sep - dec In schoolpleinwerkgroep plannen bedenken voor acties directie 

oktober Bezoek interieurfabriek directie 

nov - feb Inrichting samenstellen en bestellen directie 

jan - mei acties schoolplein uitvoeren directie 

 


