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Algemeen 
 

Voor u ligt het jaarplan 2020 – 2021 van de Juliana van Stolbergschool in Poederoijen. Dit jaarplan is 
samengesteld  in overleg met het team, op basis van ons Schoolplan 2019-2023 en naar aanleiding 
van de evaluatie van het vorige jaarplan (2019-2020).  
 
Visievorming 
 

Naast de in meerjarenplanning opgenomen verbeteractiviteiten zijn er een aantal onderwerpen waar 
het team zich de komende schoolplanperiode op wil bezinnen.  
 

  19/20 20/21 21/22 22/23 

1 Schoolplein vernieuwen X    

2 Visievorming over de identiteit   X  

3 Inzet van vakdocenten (gym, muziek, 
koken). Creatieve vorming. 

  X  

4 Omgaan met moderne media  X   

5 Plusklas (uitstijgend boven de 
Wimpelgroep) 

  X  

6 Klusklas voor de doeners   X X 

7 21e eeuwse vaardigheden   X  

8 Inzet van tablets   X X 

 
I.v.m. de corona-crisis in 2020 hebben wij helaas moeten besluiten om punt 2 ,3 ,4, 6, 7 en 8 
minimaal één jaar door te schuiven naar 2021-2022. 
 
Kwaliteitscyclus afname vragenlijsten 
 
De komende jaren willen we de volgende vragenlijsten afnemen: 

 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

Zelfevaluatie personeel  X  X 

Tevredenheidpeiling personeel  X X  

Tevredenheidpeiling ouders  X X  

Tevredenheidpeiling leerlingen  X  X 

 
Planning externe audit 
 

 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

Tussenmeting voortgang uitvoering 
verbeterpunten audit 

 X   

Uitgebreide audit    X 

 
Wij hebben ons plan verdeeld in een aantal onderwerpen:  

 
1. Zicht op ontwikkeling en afstemming  
2. Een fijn leer- en leefklimaat 
3. Een ondersteunende zorgstructuur 
4. Deskundige en betrokken medewerkers 
5. Actueel leerstofaanbod  
6. Gedegen kwaliteitszorg  
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1 Zicht op ontwikkeling en afstemming  

Ambitie 

We hebben zicht op de ontwikkeling van onze leerlingen en zijn vaardig om daar groepsgericht en 
kindgericht op af te stemmen.  
 

Doelen  

1. In juni 2021 heeft de school duidelijk in kaart gebracht welke doelen we willen nastreven 

m.b.t. werkhouding en taakaanpak en is er een start gemaakt met de concrete uitvoering 

hiervan. (tussendoel) 

2. In december 2020 is er n.a.v. de pilot een beredeneerde keuze gemaakt of we de 

groepsaanpak in de groepen 3-8 gaan implementeren en is er gewerkt aan een constante lijn 

in de kwaliteit van de groeps- en hulpplannen. (tussendoel) 

3. We ontwikkelen één algemeen toepasbaar basislesmodel (groep 3-8) volgens het (E)DI- of 

IGDImodel dat de gewenste didactische en pedagogische vaardigheden beschrijft. 

4. Toepassen vaardigheden (E)DI-of IGDI model 

 

Aanpak, tijdpad en realisatie  (wat gaan we doen en wanneer en hoe gaan we dat doen) 

1. Tijdens de personeelsvergaderingen en de scholing rondom gedrag zullen wij teambreed 
nadenken over de te behalen doelen op dit gebied en concrete afspraken maken over de 
aanpak. 

2. De pilot is uitgevoerd onder begeleiding van de intern begeleiders. Regelmatig wordt dit met 
het team van groep 3-8 besproken in een vergadering. Deze evaluatie zal, afhankelijk van het 
advies, de implementatie plaatsvinden. 

3. Juni 2021 is er één compleet basislesmodel. 

4. De leerkrachten krijgen informatie over het basismodel en de bijbehorende vaardigheden uit 

het basismodel. Daarna gaan zij dit gericht en juist toepassen. De intern begeleiders gaan 

regelmatig observeren. 

 

Door wie 

1. Het team, de werkgroep gedrag, de intern begeleiders en directie 
2. De werkgroep, de intern begeleiders en directie. 
3. De directie en intern begeleiders 
4. Het team, de directie en intern begeleiders 

 

Borging (wanneer en in welk document)  

1. Juni 2021 is document ‘Werkhouding & taakaanpak’ opgesteld, met daarin de doelen en 
gemaakte afspraken. 

2. December 2020 wordt de groepsaanpak opgenomen in het Zorgplan en is het 
geïmplementeerd in groep 3-8. 

3. Juni 2021 is er één compleet basislesmodel. 

4. In juni 2021 passen de leerkrachten de vaardigheden uit het basismodel gericht en juist toe. 
 
Evaluatie 



   
   

 

 
 

4 

 

 

 

 

 

1. 
2. 
3. 
4. 
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2 Een fijn leer- en leefklimaat  
 

Ambitie 

We stimuleren en bevorderen positief gedrag van leerlingen zodat een sociaal en fysiek veilige 
omgeving gewaarborgd wordt.  
 

Doelen  

1. In juni 2021 is er een set basisregels voor gedrag gerealiseerd en zijn alle geledingen van de 

school hiervan op de hoogte. (tussendoel) 

2. In juni 2021 is een doorgaande lijn opgesteld op het gebied van werkhouding en taakaanpak 

voor de groepen 1-8. (tussendoel) 

3. Juni 2021 is er een teamscholing ‘Omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag’ gevolgd. 

4. In juni 2021 zijn de vragenlijsten van Zien! op groepsniveau eenduidig ingevuld en geanalyseerd. 

De input hiervan wordt verwerkt in het beleidsplan ‘sociale veiligheid en weerbaarheid’. 

(tussendoel) 

5. Juni 2021 is duidelijk welke methodes voor sociaal emotionele ontwikkeling  beschikbaar zijn 

voor onze school en is duidelijk of/ welke methode in het cursusjaar 2021-2022 wordt 

geïmplementeerd. 

6. In groeps- en leerlingbesprekingen is de sociale emotionele ontwikkeling een vast 

bespreekpunt. Ook wordt er adequaat gehandeld na deze besprekingen. 

7. Er is een duidelijk overzicht van de kenmerken van de leerling populatie die periodiek wordt 

geactualiseerd. Dit overzicht staat in het schoolplan en in de jaarplannen. 

 

Aanpak, tijdpad en realisatie  (wat gaan we doen en wanneer en hoe gaan we dat doen) 

1. Tijdens de kennisvergaderingen en de personeelsvergaderingen zijn we geschoold op preventief 
signaleren en handelen rondom gedrag en hebben we een heldere grens getrokken tussen 
gewenst en ongewenst gedrag.  

2. Tijdens de kennisvergaderingen en de personeelsvergaderingen hebben we vastgesteld welke 
aanpak we op het gebied van werkhouding en taakaanpak per groep willen en hoe we dit binnen 
de school zichtbaar willen laten terugkomen door de leerjaren heen.  

3. Teamscholing ‘omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag’ / groepsdynamiek (en zo nodig 

coaching). Ook is er aandacht voor preventief signaleren en ingrijpen bij gedrags- en/ of 

leerproblemen. 

4. In samenspraak tussen het team en de intern begeleiders stellen we gezamenlijk vast hoe we 
Zien! op groepsniveau eenduidig invullen en analyseren en interpreteren. De vastgestelde 
werkwijze van analyse wordt opgenomen in het beleidsplan ‘sociale veiligheid en 
weerbaarheid’. 

5. Oriëntatie op nieuwe methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling 

6. In de werkwijze van de groeps- en leerlingbesprekingen wordt geborgd dat de sociaal 

emotionele ontwikkeling  (gedrag, werkhouding, taakaanpak) van leerlingen en groepen vanaf 

groep 1 goed wordt gevolgd en er bij signalen preventief opgetreden wordt; 

7. De kenmerken van de leerling populatie zijn in kaart gebracht en worden periodiek 

geactualiseerd. 
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Door wie 

1. Het team, de werkgroep gedrag, de intern begeleiders en directie 
2. Het team, de werkgroep gedrag, de intern begeleiders en directie 
3. De werkgroep gedrag en de intern begeleiders en een externe persoon. 

4. Het team, de intern begeleiders en directie 
5. De werkgroep 
6. De werkgroep en de intern begeleiders 
7. De directie 

 

Borging (wanneer en in welk document)  

1. In juni 2021 zijn de basisregels voor gedrag opgenomen in document ‘Werkhouding & 
taakaanpak’ en geplaatst op de server. 

2. In juni 2021 is de doorgaande lijn opgenomen in het document ‘Werkhouding & taakaanpak’. 
3. In juni 2021 is de teamscholing “omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag” gevolgd. 

4. In juni 2021 is de aanpak opgenomen in het document ‘sociale veiligheid en weerbaarheid’ en 
tevens beschreven in het Zorgplan en/ of het document ‘sociale veiligheid en weerbaarheid’. 

5. In juni 2021 is duidelijk welke methodes voor sociaal emotionele ontwikkeling beschikbaar zijn 
voor onze school en hebben we een methode gekozen. 

6. Op het format van de zorgbesprekingen is de sociale emotionele ontwikkeling opgenomen. 
7. In  december 2020 is er een duidelijk overzicht van de kenmerken van de leerlingen populatie 

wat wordt opgenomen in het schoolplan en de jaarplannen. 
 

Evaluatie  
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
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3 Een ondersteunende zorgstructuur  
 

Ambitie  

Onze zorgstructuur draagt eraan bij dat elk kind (tijdig) de juiste zorg krijgt. 
 

Doelen  

1. November 2020  is in de werkwijze van de leerling ondersteuning geborgd dat ouders tijdig 

ingelicht worden wanneer er zorgen zijn rondom de ontwikkeling van hun kind(eren). 

2. In juni 2021 geven de intern begeleiders aan zich bekwaam te voelen om hun coachende rol in 

te nemen. 

3. In juni 2021 wordt door een extern deskundige geconstateerd dat de kwaliteit van de hulp- en 

groepsplannen goed is. Ook is duidelijk of de plannen van spelling en rekenen voldoende zijn. 

4. In juni 2021 zijn er duidelijke criteria voor hulpplannen bij kleuters. 

5. Juni 2021 is er een geïntegreerde doorgaande lijn in het omgaan met meer- en 

hoogbegaafdheid die beschreven zijn in het Wimpelgroepdocument. 

6. In juni 2021 zijn in diverse formats/documenten zodanige richtvragen toegevoegd dat het 

onderpresteren van leerlingen en groepen tijdig geanalyseerd en besproken wordt en dat zo 

nodig  interventies gedaan worden. 

 

Aanpak, tijdpad en realisatie  (wat gaan we doen en wanneer en hoe gaan we dat doen) 

1. Binnen de school monitoren we of de afspraken m.b.t. oudercontact voldoende nagekomen 
worden en bij iedereen bekend zijn. De interne begeleiders brengen afspraken voor 1 november 
in kaart. Deze worden tijdens de personeelsvergadering besproken en indien nodig 
aangescherpt. 

2. De interne begeleiders bezoeken regelmatig de groepen en geven feedback n.a.v. de observatie 
waarbij ook nadrukkelijk de relatie gelegd wordt tussen de resultaten  van de leerlingen en het 
handelen van de leerkracht. Deze observaties zullen vooral gericht zijn op het leer- en 
leefklimaat. Desgewenst op andere gebieden. Bij nieuwe leerkrachten zal frequenter bezoek 
plaatsvinden in het kader van het inwerkplan. De leerkrachten geven feedback op de coachende 
rol van de IB-er. Aan het begin van het cursusjaar wordt er door de intern begeleiders een 
beginmeting uitgezet onder het team en aan het einde van het cursusjaar een eindmeting. 

3. De plannen met analyse dyslexie worden versterkt. En de intern begeleiders kijken naar de 
kwaliteit van de plannen van spelling en rekenen. 

4. De hulpplannen bij kleuters worden uitgewerkt door leerkrachten onderbouw samen met de 
intern begeleiders. 

5. SIDIPO wordt geïmplementeerd door de intern begeleiders in de groepen. Ook is er een 
duidelijke lijn welke leerlingen verrijking in de groep krijgen en welke leerlingen in aanmerking 
komen voor deelname aan de Wimpelgroep. 

6. Tijdens de groepsbespreking komen de richtvragen naar onderpresteren van leerlingen en 
groepen iedere keer aan de orde.  Deze richtvragen zorgen voor een tijdige signalering. 
 

Door wie 

1. De intern begeleiders en het team. 
2. De intern begeleiders en het team. 
3. De intern begeleiders, het team en een extern deskundige. 
4. Leerkrachten onderbouw en intern begeleiders. 
5. De intern begeleiders, het team en de specialisten hoogbegaafdheid. 
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6. Intern begeleiders. 
 

Borging (wanneer en in welk document)  

1. In november 2020 zijn de afspraken rondom oudercontact m.b.t. leerlingondersteuning in 
kaart gebracht en beschreven in het ‘Zorgplan’.  

2. In juni 2021 is de rol en de (coachende) aanpak van de interne begeleiders opgenomen in het 
‘Inwerkplan’ en beschreven in het ‘Zorgplan’. 

3. In juni 2021 is er een verslag van een extern deskundige over de kwaliteit van de hulp- en 
groepsplannen. Ook is door de intern begeleiders duidelijk in beeld gebracht hoe het staat met 
de kwaliteit van de plannen van spelling en rekenen. 

4. In juni 2021 zijn er duidelijke criteria voor hulpplannen bij kleuters. Deze zijn opgenomen in 
het ‘zorgplan’ en in het ‘kleutervisiedocument’. 

5. In juni 2021 is SIDIPO geïmplementeerd.  Ook is er een duidelijke lijn welke leerlingen 
verrijking in de groep krijgen en welke leerlingen in aanmerking komen voor deelname aan de 
Wimpelgroep. Dit moet beschreven zijn in het Wimpelgroepdocument. 

6. In juni 2021 is het geborgd dat de richtvragen rondom onderpresteren worden gesteld in 
iedere groepsbespreking. 

 

Evaluatie  
1.  
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
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4 Deskundige en betrokken medewerkers 

 
Ambitie  

Het personeelsbeleid stimuleert de deskundigheid en betrokkenheid van de medewerkers. 
 

Doelen  

1. Scholing onderwijsassistenten 

2. In juni 2021 is het inwerk-/begeleidingsplan geoefend/ geprobeerd inclusief werkmomenten. 

3. In juni 2021 heeft iedere leerkracht minimaal 1x een collegiale consultatie afgelegd. (tussendoel) 

4. Juni 2021 functioneert de geactualiseerde gesprekkencyclus. 

5. Maart 2021 zijn de scores in de personeelstevredenheidspeiling die betrekking hebben op 

communicatie en overlegstructuur sterk verbeterd i.r.t. de vorige enquête-uitslagen. 

6. Juni 2021 is er een geactualiseerd taakbeleid geïmplementeerd. 

Aanpak, tijdpad en realisatie  (wat gaan we doen en wanneer en hoe gaan we dat doen) 

1. De onderwijsassistenten worden geschoold door een extern persoon om vaardigheden 
aangeleerd te krijgen om hun werk met leerlingen zo goed mogelijk te kunnen doen. 

2. Volgens het inwerkplan komen de nieuwe collega’s samen tijdens een inwerkmoment. Dit 
moment wordt ingevuld door de intern begeleiders en de directie. Hiervoor zijn agenda’s 
opgesteld en onderwerpen ingedeeld. Ook zijn er diverse werkmomenten ingepland. Daarnaast 
zullen de intern begeleiders en de directie klassenbezoeken afleggen en hierover gesprekken 
voeren. Al deze acties zijn opgenomen en beschreven in het ‘Inwerkplan’.  

3. Elke leerkracht zal een collegiale consultatie afleggen. Hiervoor wordt vervanging geregeld. 
4. De geactualiseerde gesprekkencyclus wordt dit cursusjaar gevolgd. 
5. In week 8 en 9 2021 wordt de personeelsenquête afgenomen. 
6. De taken en de taakuren worden besproken in een personeelsvergadering waarbij ook 

besproken wordt of/ waarin het huidige taakbeleid bijgesteld moet worden. 
 

Door wie 

1. De onderwijsassistenten en een extern persoon. 
2. De intern begeleiders, de directie en de startende leerkrachten. 
3. Het team en de directie. 
4. De directie 
5. De directie. 
6. De directie. 

 

Borging (wanneer en in welk document)  

1. In december 2020 is de scholing aan de onderwijsassistenten afgerond. 
2. In juni 2021 is ‘Inwerkplan’ geoefend/ geprobeerd met diverse werkmomenten. Het 

‘inwerkplan’ is indien nodig aangevuld/ gewijzigd. 
3. In juni 2021 heeft elke leerkracht zijn bevindingen opgenomen in zijn/haar ‘Persoonlijk 

ontwikkelingsplan’ (POP).  
4. In juni 2021 is geëvalueerd of de gesprekkencyclus functioneert. 
5. In week 8 en 9 2021 wordt de personeelsenquête afgenomen en daarna geanalyseerd. 
6. In juni 2021 is er een geactualiseerd taakbeleid. 

 

Evaluatie  
1.  
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2. 
3. 
4. 
5. 
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5 Actueel leerstofaanbod 

 
Ambitie 

Ons leerstofaanbod is actueel, uitdagend en voldoet aan de kerndoelen. 
 

Doelen  

1. In juni 2021 hebben een aantal leerkrachten de scholing Met Sprongen Vooruit gevolgd en 

deze kennis ingezet in hun groep. (tussendoel) 

2. In juni 2021 is de nieuwe rekenmethode WIG 5 geïmplementeerd en is er een bijpassende 

kwaliteitskaart.  

3. Juni 2021 is het leesonderwijs geëvalueerd. 

 

Aanpak, tijdpad en realisatie  (wat gaan we doen en wanneer en hoe gaan we dat doen) 

1. De leerkrachten volgen, samen met een school in de omgeving, vier avonden de cursus ‘Met 
Sprongen vooruit’ en passen de opgedane kennis toe in de praktijk en delen deze in hun groep. 

2. cursus WIG startvergadering op vrijdag 21 augustus van 9:30 – 12:00 uur voor groep 1 t/m 8.  
Verdiepingscursus 1: donderdag 14 oktober van 15:45 – 17:45 uur voor groep 3 t/m 8 
Verdiepingscursus 2: woensdagmiddag 24 maart van 13:00 15:00 uur voor groep 3 t/m 8 
Deze cursussen worden gegeven door Marije Bakker van Wizz-scholing. 
De kwaliteitskaart rekenen wordt aangepast door de rekencoördinator. 

3. Er wordt binnen het team gekeken of er een leesspecialist kan komen en/ of het evt. 
gecombineerd kan worden met de taalcoördinator. 
 

Door wie 

1. De geïnteresseerde leerkrachten. 
2. Het team, de intern begeleiders, de directie en de rekenspecialist. 
3. De directie, het team en de lees-/ taalcoördinator. 

 

Borging (wanneer en in welk document)  

1. In juni 2021 zijn de materialen van de cursus opgenomen in de map ‘MSV’ op de server en 
worden de geleerde technieken toegepast in de groep. 

2. In juni 2021 is de nieuwe methode WIG 5 geïmplementeerd en zijn in de kwaliteitskaart 
rekenen de werkwijze en schoolafspraken beschreven. 

3. In juni 2021 is het leesonderwijs geëvalueerd. 
 

Evaluatie  
1. 
2. 
3. 
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6 Gedegen kwaliteitszorg 

 
Ambitie 

Een gedegen systeem van kwaliteitszorg houdt ons op koers. 
 

Doelen  

1. In november 2020 is duidelijk welke gegevens van oud-leerlingen de school wil archiveren en  
analyseren en is een eerste concept van een analyseprocedure beschreven en uitgeprobeerd. 

2. In juni 2021 worden de resultaten van de oud-leerlingen adequaat geanalyseerd en 
geëvalueerd. 

3. In juni 2021 zijn er afspraken gemaakt over het analyseren, duiden van en voorstellen doen voor 
interventies leerjaar overstijgende en schooljaar overstijgende trends. Het is duidelijk wie daarin 
welke verantwoordelijkheid en rol heeft en op welke momenten en binnen welke overleggen 
dit besproken wordt. 

4. De borgingsdocumenten zijn november 2021 opgenomen in een totaaloverzicht 
5. In juni 2021 is er een geactualiseerd borgingsdocument dat de werkwijze van de kleutergroepen 

beschrijft.  

6. In juni 2020 is geborgd dat (het effect van) de vernieuwingen van het dan afgelopen schooljaar 

meerdere jaren gevolgd gaan worden (wie, hoe en wanneer). 

 

Aanpak, tijdpad en realisatie  (wat gaan we doen en wanneer en hoe gaan we dat doen) 

1. De intern begeleiders en de directie bespreken tijdens een zorgteamoverleg welke 
analyseprocedure we willen volgen. We komen tot een format waarin we de gegevens 
analyseren. 

2. De ingevoerde gegevens worden door de intern begeleiders en de directie besproken, 
geanalyseerd en geëvalueerd. 

3. Het is van belang dat leerkrachten in voldoende mate het analyseproces beheersen en de 
onderlinge verbanden in het kader van doorgaande leerlijnen begrijpen en overzien. De interne 
begeleiders zijn in staat om leiding te geven aan dit proces en verantwoording af te leggen over 
dit proces aan betrokkenen.  

4. De documenten binnen de PDCA-cyclus zijn geborgd in een matrix, met daarin o.a. de koppeling 
naar het bestuursdomein en de kwaliteitsgebieden van de inspectie.  Deze matrix wordt door 
de directie opgesteld gedurende het schooljaar.  

5. Het huidige kleutervisiedocument is geactualiseerd en aangevuld met de opbrengsten van 
scholingen en ontwikkelingen in de kleuterbouw gedurende het schooljaar.  

6. Tijdens het IBDB-overleg wordt nagedacht over een goede aanpak van de wijze van borgen en 
vertalen we dit naar een concrete uitwerking. 

 
 

Door wie 

1. De intern begeleiders, de directie en betrokken VO-scholen 
2. De intern begeleiders en de directie.  
3. De intern begeleiders 
4. De directie 
5. De intern begeleiders en de collega’s van de kleuterbouw. 
6. De directie en de intern begeleiders 
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Borging (wanneer en in welk document)  

1. In november 2020 is het document ‘Analyseprocedure vervolgsucces’ opgesteld en op de 
server geplaatst. 

2. In juni 2021 zijn de resultaten van oud-leerlingen adequaat geanalyseerd en geëvalueerd. 
3. In juni 2021 zijn de procesafspraken in het ‘Zorgplan’ opgenomen. 
4. In november 2020 is de ‘Matrix beleidsdocumenten’ opgesteld en op de server geplaatst. 
5. In juni 2021 is het ‘Kleutervisiedocument’ geactualiseerd en aangevuld.  
6. In juni 2021 is het ‘Borgingsprotocol’ opgesteld en op de server geplaatst.  

 

Evaluatie  
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

 


