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Algemeen 
Voor u ligt het jaarplan 2022-2023 van de Juliana van Stolbergschool in Poederoijen. Dit jaarplan is 
samengesteld  in overleg met het team, op basis van ons Schoolplan 2019-2023, naar aanleiding van 
de evaluatie van het vorige jaarplan (2021-2022), de resultaten van de tevredenheidsenquêtes 
(ouders, leerlingen, team) en het verslag van het 4-jarig onderzoek door de inspectie.  
 
Visievorming 
Naast de in de 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 

7 21e-eeuwse vaardigheden    X 

8 Inzet van tablets    X 

 
I.v.m. de corona-crisis in 2020 hebben wij besloten om punt 2 ,3, 6 t/m 8 door te schuiven naar 2022-
2023. 
 
Kwaliteitscyclus afname vragenlijsten 
De komende jaren willen/ hebben we de volgende vragenlijsten afnemen/ afgenomen: 

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

Zelfevaluatie personeel  X  X 

Tevredenheidpeiling personeel    X 

Tevredenheidpeiling ouders  X  X 

Tevredenheidpeiling leerlingen  X  X 

Onderzoek naar schooltijden  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. Een fijn leer- en leefklimaat 
2. Een ondersteunende zorgstructuur 
3. Deskundige en betrokken medewerkers 
4. Zicht op ontwikkeling en afstemming  
5. Actueel leerstofaanbod  
6. Gedegen kwaliteitszorg  
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1 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 december 2022 is het team vaardig in het stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling 
en kunnen ze adequaat en passend omgaan met problemen op dit gebied. Voor de leerlingen is 
de Kanjermethode bekend en zij passen dit zowel onder begeleiding van de leerkracht als zelf 
toe in de omgang met elkaar. 

2. In december 2022 zijn de groepen 6 en 8 weerbaarder en hebben zij kennis van de Rots- en 
watermethodiek. Het groepsklimaat is hierdoor positief beïnvloedt en de leerlingen passen de 
geleerde technieken toe in situaties die hierom vragen. 

3. In juni 2023 heeft het team een duidelijk visie op de identiteit. 
 

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

1. In december 2022 hebben de collega’s die eindverantwoordelijk zijn voor een groep de hele 
Kanjertraining gevolgd. De stuurgroep o.l.v. een kanjercoördinator begeleidt het team hierin en 
houdt het levend (bijv. door berichten in de memo en op vergaderingen). Eén IB-er is opgeleid 
tot kanjercoördinator. 

2. In samenwerking met de GGD wordt gekeken of er weerbaarheidstrainingen (rots en water) 
kunnen worden opgezet en gegeven in verschillende groepen (najaar 2022). In februari 2023 
hebben we geëvalueerd of het weerbaarheidsaanbod van de GGD passend is bij onze school, 
populatie en onderwijsbehoeften. 

3. Het identiteitsdocument, wat is opgesteld door de Toezichthouder, wordt besproken in de ID-
raad vergaderingen en in de teamvergaderingen. 
 

Door wie 

1. Het team, de intern begeleiders en directie 
2. Het team, de intern begeleiders en directie 
3. Het team, de directie en de identiteitsraad 

 

Borging (wanneer en in welk document)  

1. In december 2022 worden in elke groep kanjerlessen gegeven door gecertificeerde leerkrachten 
en wordt de Kanjertaal in de hele school gesproken. Hiervan wordt het beleid opgenomen in de 
onderwijs- en zorggids. De taken van de stuurgroep en kanjercoördinator zijn opgenomen in het 
taakbeleid.  

2. In september 2022 en in januari 2023 is er een start- en evaluatiegesprek met de betrokken 
personen van de GGD en de intern begeleiders. Dit wordt genotuleerd in een zorgteamagenda. 

3. Het identiteitsprofiel is herzien en geüpdatet. 
 

 

Evaluatie  
1.  
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2 Een ondersteunende zorgstructuur 
 

Ambitie  

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

Doelen  

1. In juni 2023 hebben we onderzocht of een klusklas opgenomen moet worden in het schoolplan 

’23-’27. Ook de inzet van vakdocenten wordt meegenomen in dit proces. 

2. In januari 2023 is het ouderportaal van ParnasSys geopend voor alle ouders. De volgende 

modules zijn beschikbaar: absenties, groepen, medisch, methodetoetsen, niet-

methodetoetsen, notities en rapporten. Het team is zich bewust van de manier van rapporteren 

in ParnasSys, zodat er op een professionele manier wordt gecommuniceerd met ouders. 

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

1. Het team zal zich oriënteren op doelen en werkwijzen van een klusklas, en wat er passend is bij 
onze populatie. Ook zal onderzocht worden door het team of  het haalbaar is om dit voor 
meerdere jaren op te zetten in de school. Zo ja; wat is daar dan voor nodig en hoe gaan we dat 
in de toekomst vormgeven? 
Het team wordt gedurende dit denkproces meegenomen tijdens teamvergaderingen.  
De inzet van vakdocenten wordt ook overdacht: wat is de meerwaarde, is het haalbaar, enz.? 

2. Er zal in september aan het team een duidelijk tijdspad worden gepresenteerd wanneer wat 
opengaat in ParnasSys en wat ouders dan daadwerkelijk te zien krijgen. Daarna zal er in een of 
meerdere teamvergadering(en) nader gesproken worden over een professionele manier van 
verslaglegging. 
 

Door wie 

1. Intern begeleiders, directie, team 
2. Team, de intern begeleiders en directie 

 

Borging (wanneer en in welk document)  

1. Aan het eind van het schooljaar is het duidelijk of een klusklas opgenomen wordt in het 
schoolplan ’23-’27. 

2. In de zorg- en onderwijsgids is informatie over het ouderportaal opgenomen en een eenvoudige 
handleiding hoe de dingen werken in ParnasSys. Ook zijn er richtlijnen over verslaglegging in 
opgenomen. 

 

Evaluatie  
1.  
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3 Deskundige en betrokken medewerkers 

 
Ambitie  

Het personeelsbeleid stimuleert de deskundigheid en betrokkenheid van de medewerkers. 
 

Doelen  

1. In juni 2023 heeft iedere leerkracht minimaal 1x een collegiale consultatie afgelegd. 

Leerkrachten doen hierdoor inspiratie op en leren van elkaar. Er is meer een doorgaande lijn, 

doordat werkwijzen op elkaar worden afgestemd. 

2. In juni 2022 is het niveau van het automatiseren van de basisvaardigheden van rekenen van 

groep 3 t/m 8 verhoogd. Er is een duidelijk beleid op het automatiseren van rekenen door de 

hele school. 

 

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

1. Elke leerkracht zal een collegiale consultatie afleggen. Dit wordt samen nabesproken. Hiervoor 
wordt vervanging geregeld. Dit staat ingepland in de jaarplanning. 

2. In juni 2023 hebben een aantal leerkrachten de scholing Met Sprongen Vooruit gevolgd en deze 

kennis ingezet in hun groep. Bareka wordt verder uitgeprobeerd en ingezet in de groepen 3 t/m 

8. 

 

Door wie 

1. Het team. 
2. Het team, de intern begeleiders en de onderwijsassistenten. 
 

Borging (wanneer en in welk document)  

1. In juni 2023 heeft elke leerkracht zijn bevindingen opgenomen in zijn/haar ‘Persoonlijk 
ontwikkelingsplan’ (POP).  

2. In juni 2023 is de scholing Met Sprongen Vooruit gevolgd en zijn gezamenlijke afspraken 
gemaakt en vastgelegd in de kwaliteitskaarten Rekenen en het beleid op automatiseren. 
 

 

Evaluatie  
1.   
2.  
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4 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. Alle leerkrachten en onderwijsassistenten passen de vaardigheden van het EDI-model toe in de 

lessen van de hoofdvakken, met name taal/spelling/(begrijpend) lezen. 

2. De onderwijsassistenten ondersteunen de lessen in de groepen zo adequaat en efficiënt 

mogelijk. 

3. De NPO-gelden worden adequaat ingezet en er wordt gevolgd of de beoogde doelen ermee 

worden bereikt. 

4. Het kleuteronderwijs wordt optimaal afgestemd op de onderwijsbehoeften, interesses en zone 

van naaste ontwikkeling van de kleuters. Het themaplan en de Leerlijnen Jonge Kind zijn hierin 

belangrijke hulpmiddelen. 

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

1. De EDI-cursus wordt gevolgd door alle leerkrachten van groep 3-8. Tussendoor zijn er 
groepsbezoeken in alle groepen door de cursusleidster en de IB-er en/of de coach/directeur. Er 
wordt in dit schooljaar vooral gefocust op taal/spelling/(begrijpend) lezen. 

2. Na de pilot in 2021-2022 gaan we verder met het inzetten van onderwijsassistenten in de groep. 
IB observeert in de groepen en bespreekt met de onderwijsassistenten en leerkrachten hoe deze 
hulp wordt ingezet, wie wat doet en wat de resultaten zijn.  

3. Er wordt middels een cyclische opbouw gevolgd wat de ontwikkelingen zijn van de leerlingen 
die extra ondersteuning ontvangen van de extra onderwijsassistenten. Tijdens de zorgteam 
overleggen wordt dit besproken en in december en juni wordt de inzet geëvalueerd o.l.v. de 
Planthofcoach Janneke den Nederlanden. 

4. In het schooljaar 2022-2023 vindt er minstens drie keer een gezamenlijk scholingsmoment 
plaats samen met het onderbouwteam van de school in Gameren. Per onderdeel wordt gekeken 
of ook de onderwijsassistenten aan sluiten. Daaraan voorafgaand is er ruimte voor collegiale 
consultatie bij elkaar op school. Eén keer per jaar krijgt iedere collega een lesobservatie en 
nagesprek van de scholingsleider: Christiene Maaijen.  
De meeste thema’s worden gezamenlijk voorbereid met de onderbouwcollega’s, intern 
begeleider en Planthofcoach Ellen van Pelt. 
Twee keer in het jaar staat er een gezamenlijke onderbouwvergadering gepland, waarin alle 
collega’s die in de onderbouw werkzaam zijn, verwacht worden. Daarnaast zijn er 
onderbouwvergaderingen met de op die dag werkzame collega’s, intern begeleider en directie. 
We gaan met het onderbouwteam nadenken over de inzet van combinatiegroepen of enkele 
groepen in de kleuterbouw. Wat zijn de voor- en nadelen, wat is ervoor nodig, waar kiezen we 
in de toekomst voor? 
 

Door wie 

1. Externe cursusleidster van Expertis i.s.m. de stuurgroep, intern begeleiders en directie. Ook één 
van de Planthofcoaches is betrokken (Ellen van Pelt). 

2. Het team, de intern begeleiders en de Planthofcoaches. 
3. De intern begeleiders i.s.m. directie en leerkrachten. Ook één van de Planthofcoaches is 

betrokken (Janneke den Nederlanden). 
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4. Het onderbouwteam, onderwijsassistenten (eventueel), de intern begeleider van de 
onderbouw, één van de Planthofcoaches (Ellen van Pelt) en de directie. 
 

Borging (wanneer en in welk document)  

1. Juni 2023 zijn alle leerkrachten basis bekwaam voor rekenen én taal in het toepassen van de 
vaardigheden uit het basismodel EDI. 

2. In juni 2023 zijn we tevreden over de manier van werken met onderwijsassistentie in de groep. 
De (resultaten van de) kinderen hebben er voordeel van en de leerkrachten en 
onderwijsassistenten ervaren een goede samenwerking. 

3. In februari 2022 en juni 2022 worden de opbrengsten geanalyseerd en indien nodig worden 
acties bijgesteld. 

4. In de jaarplanning zijn de data opgenomen van  
a. de gezamenlijke scholingsmomenten incl. collegiale consultatie,  
b. lesobservatie en nagesprek,  
c. gezamenlijke onderbouwvergaderingen en  
d. onderbouwvergaderingen algemeen.  
Nieuw gemaakt afspraken en kennis worden opgenomen in het visiedocument 
kleuteronderwijs.  
 

Evaluatie 

1.   
2.   
3.  
4.   
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5 Actueel leerstofaanbod 

 
Ambitie 

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

Doelen  

1. In juni 2023 is de nieuwe Engelse methode (Join In) geïmplementeerd in de hele school. Het hele 

team is op de hoogte van de werkwijze van de methode en deze wordt effectief ingezet, zodat 

het Engelse onderwijs en het Engelse niveau van de kinderen wordt verhoogd.  

2. Groep 7 en 8 maken ook gebruik van Holmwoods om de leerlingen meer woordenkennis Engels 

bij te brengen waarin ze op hun eigen niveau kunnen oefenen. 

3. In juni 2023 is er een beredeneerde keuze gemaakt voor een nieuwe methode voortgezet 

technisch lezen voor de groepen 4 t/m 8. 

4. We werken we aan burgerschap en sociale integratie zoals dat vanuit de wet van ons verwacht 

wordt. De kinderen van de school worden opgeleid tot verantwoordelijke en sociale burgers. De 

inhoudelijke doelen van de methodes verbinden we aan de leerlijn burgerschap. Ook worden 

lessen en activiteiten rondom burgerschap toegevoegd (Wonderlijk gemaakt, kanjertraining, 

rots en water training) 

5. In juni 2023 is het voor het hele team duidelijk wat 21e eeuwse vaardigheden zijn, hoe wij hieraan 

tegemoet komen in ons leerstofaanbod en waar het mogelijk nog aan ontbreekt.  

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

1. In september 2022 starten we met de methode Join In. In teamvergaderingen wordt dit punt 
regelmatig op de agenda gezet, om te bespreken of we in de methode tegen punten aanlopen en 
hoe het bevalt. Indien nodig kan er een teamscholingsmoment worden georganiseerd. 

2. Groep 7 en 8 oefent iedere week met het programma Holmwoods op de tablets. In juni 2023 
wordt dit geëvalueerd en wordt bekeken of het ook in lagere groepen ingezet gaat worden. 

3. In september 2022 wordt er een werkgroep opgericht, bestaand uit in ieder geval de 
taalcoördinator, een intern begeleider en bovenbouwleerkracht. Deze werkgroep onderzoekt de 
visie op voortgezet technisch lezen en welke methodes en/of mogelijkheden er beschikbaar zijn. 
In bijvoorbeeld teamvergaderingen en enquêtes wordt het bovenbouwteam meegenomen in het 
maken van de juiste keuze. Uiteindelijk wordt de nieuwe methode besteld voor het schooljaar 
2023-2024. 

4. In juni 2023 is er een doorgaand curriculum en afhankelijk van de ontwikkelingen volgen wij de 
resultaten van de leerlingen op dit gebied. We maken de verbinding met de Leerlijn Burgerschap 
van SLRO. Op de personeelsvergadering van 15 november en 27 maart wordt burgerschap 
besproken. 

5. Er zal een werkgroep 21e eeuwse vaardigheden worden opgezet, die samen met het team nadenkt 
over de volgende vragen: 

• Wat zijn 21e eeuwse vaardigheden? 

• Hoe moet je deze als school aanleren, wat is het minimumaanbod en waar kun je nog 
meer aan denken, boven dat minimumaanbod? 

• Hoe voldoen wij aan het aanleren van de 21e eeuwse vaardigheden? 

• Zijn er 21e eeuwse vaardigheden waar wij meer aandacht aan moeten besteden? 

• Hoe zouden wij daar meer aandacht aan kunnen besteden? 

• Hoe spelen tablets en online onderwijs hierbij een rol? 

• Onderzoeken of het aanbieden van een typecursus relevant is. En zo ja, in welke groepen? 
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Door wie 

1. Het team, de interne begeleiders en de directie. 
2. Het team, de interne begeleiders en de directie. 
3. Leerkrachten 3 t/m 8, intern begeleiders, taalcoördinator en directie. 
4. De directie, IB-ers en het team o.l.v. de kwaliteitscoach Janneke den Nederlanden 
5. De werkgroep ‘21e eeuwse vaardigheden’, het team, de intern begeleiders en directie. 

 

Borging (wanneer en in welk document)  

1. Aan het einde van het schooljaar zijn de vaste afspraken over deze methode vastgelegd in de zorg 
& onderwijsgids. 

2. Aan het einde van dit schooljaar is duidelijk hoe en in welke  groepen Holmwoods wordt ingezet. 
3. De nieuwe methode voor voortgezet technisch lezen is besteld voor schooljaar 2023-2024. Deze 

kan in september 2023 in gebruik worden genomen. 
4. In juni 2023 is het document “burgerschap” bijgewerkt met het curriculum en het volgen van de 

resultaten. 
5. In juni 2023 is er een overzicht opgesteld hoe wij voldoende aan het aanleren van 21e eeuwse 

vaardigheden. Indien nodig is er een plan opgesteld om de 21e eeuwse vaardigheden structureel 
meer op de agenda te zetten en aan te bieden. 

 

Evaluatie  
1. 
2. 
3. 
4. 
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6 Gedegen kwaliteitszorg 

 
Ambitie 

Een gedegen systeem van kwaliteitszorg houdt ons op koers. 
 

Doelen  

1. In juni 2023 hebben we een nieuw schoolplan inclusief de indeling in 4 jaarplannen voor 2023-

2027.  

2. De doelen en de taakomschrijving van de TCKZ zijn duidelijk voor iedereen in de organisatie. 

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

1. We denken met het hele team na over de doelen die we in 2027 bereikt willen hebben. Deze 
worden op studiedagen en vergaderingen besproken o.l.v. een extern deskundige Anton de 
Jong. Ook zal er een audit en tevredenheidsonderzoeken afgenomen worden die gebruikt 
worden als input voor het nieuwe schoolplan. Ook de actiepunten vanuit het recentste 
inspectieverslag zullen meegenomen worden. 

2. In het zorgteam wordt de opzet besproken die gemaakt is door de TCKZ. Daarna gaat dit voorstle 
naar het MT wordt de taakomschrijving van de TCKZ vastgesteld door de TZH. 
 

Borging (wanneer en in welk document)  

1. Het nieuwe schoolplan inclusief de verdeling in 4 jaarplannen zijn te vinden in Sharepoint en 
wordt gedeeld en goedgekeurd door de MR en de Toezichthouders. 

2. In het Personeelshandboek worden de doelen en de taakomschrijving van de TCKZ opgenomen. 
 

Evaluatie  
1.   


