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Voor u ligt het jaarplan van Rkbs De Poolster uit Berkel en Rodenrijs. In dit jaarplan geven wij aan waarmee wij  in het schooljaar 2018-
2019 aan de slag gaan.  Al de in dit plan opgenomen zaken hebben indirect of direct te maken met de vakgebieden die wij conform het 
curriculum van de school aanbieden.  De school gebruikt voor het geven van haar lessen een groot aantal methoden die elk een eigen 
jaarplan hebben. Voor de inhoud hiervan verwijzen we naar de handleidingen van de methoden. 

 
Dit jaarplan bestaat uit meer delen en is opgebouwd conform de opbouw van ons organigram.  
 

                                                         Organogram De Poolster 
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Het jaarplan 2018-2019  kent een hoofdgebied en een aantal subplannen. Het hoofdgebied is opgesteld door het management en is 
gerubriceerd per clustering van twee maanden. De subplannen zijn in samenspraak met het management, de Intern Begeleiders en de LB 
commissies samengesteld. 
 
We hopen zo een inkijkje te geven van onze plannen voor de komende periode van één jaar. 
In het schooljaar 2018-2019 zal gewerkt worden aan het meerjaren schoolplan. Dit plan kent een verbinding met het Strategisch 
beleidsplan van de Stichting. 
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INHOUD: 
 

1. JAARPLAN OVERALL     blz. 05 
 

2. JAARPLAN COMMISSIE REKENEN   blz. 14 
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4. JAARPLAN COMMISSIE REMEDIAL TEACHING  blz. 18 
 

5. JAARPLAN COMMISSIE TAAL-LEZEN   blz. 21 
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7. JAARPLAN COMMISSIE ICT    blz. 28 
 

8. JAARPLAN COMMISSIE GEDRAG    blz. 31 
 

9. INSTEMMING MEDEZEGGENSCHAPSRAAD  blz. 37 
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Jaarplan overall vanuit het management  

Sept
/Okt 

Onderwerp 
 

Doelstelling Door wie Afgerond 
in 

Evaluatie X 

1 Schoolwerkweek 
Groep 8 
3 t/m 7 september 

 Organiseren 
natuurwerkweek voor de 
groepen 8. 

 Maken DVD 
schoolwerkweek. 

 Organiseren 
terugkomavond  

       leerlingen en ouders. 

Leerkrachten 
groepen 8 en overige 
kampleiding 

September 
2018 Week 2 
van het 
schooljaar 

Eind september  

2  Studiedag 1 wo. 26 
september 2018. 

 

 Evaluatie schoolresultaten 
 Start schoolplan 2019-

2023 Aftrap voorbereiding 
nieuw meerjaren 
schoolplan in relatie tot 
SBP van de Stichting 

 Vervolg Breinleren:  
 Item: PLG 
 Goede doel, 

projectbepaling, opstart 
diverse zaken jaar. 

 Input LB commissies. O.a. 
AVG (privacy), Rekenen 
(drieslag, doelenposter) 
 

 IB  
 Eigen beheer: 

directie IB 
 
 

20 september 
2018 
 
Schoolplan 
gereed 2019 
 

 
 
 
Tussentijdse 
evaluatie: 
terugkerend proces 
gedurende dit 
schooljaar. 
Monitoring directie! 

 

3 Kind rapporten /zien 
 
Sociomatrix blijft naast Zien  

 Afnemen kind rapporten 
2x per jaar  + ZIEN 

 Bespreken met leerlingen 

Leerkrachten 
IB 
Werkgroep + externe 

Oktober 2018 
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 en IB 
 Bijstellen plan van aanpak 

in groep 

 
 

September 
2018 t/m einde 
schooljaar 

4 2x per jaar collegiale 
consultatie inroosteren. 
Opdracht vanuit IB / 
schoolontwikkeling meegeven. 
 

 Kennis nemen en leren van 
werkwijze in elkaars groep 

 Doorgaande leerlijn 
bevorderen 

 Afstemming aanpak 
 Bespreking IB overleg in 

bouwen 

Leerkrachten 
IB 
Uitvoering conform 
rooster  IB 
IB 

1e planning 
Eind september 
2018 2e 
planning april 
2019 
Aansturing IB + 
directie. 
Eigenaarschap 
bij leerkracht. 

  

5 Individuele Zorg  vanuit 
groepsplannen, observaties, 
probleemanalyse 
 
 

 Leerlingen op maat 
bedienen vanuit visie 
HGW 

Leerkracht  
IB 
RT 

September 
2018 
(betreft meer 
jaren aanpak) 

Loopt via 1 Zorg 
route 

 

6 Klassenbezoek groot 
Klokken Coo7 

 Monitoren 
schoolontwikkeling 

 Functioneren 
leerkrachten 

IB 
Directie 

Conform 1 zorg 
route 
Meer jaren 

  

7 Afschilmodel als onderdeel 
van het klassenmanagement in 
de groep (DIM) 
Zie ook coöperatief leren in 
Blok 2 
Borging mindful aanpak / 
breinleren 

 Borging 
gedifferentieerd 
lesaanbod en 
afstemming leerstof op 
de 3 basisniveaus in de 
groep 

Leerkrachten 
IB 

Aandachtspunt 
eerste ronde 
groepsobservat
ies 
In okt/nov. 
Betreft meer 
jaren aanpak  

  

8 Verder vormgeven uitbouwen 
Plusklassen 
 

 Verruimen 
onderwijsaanbod voor 
leerlingen met een 

IB + Commissie 
hoogbegaafden 

Sept  t/m einde 
schooljaar 
conform 

Tijdens overleg 
Commissie HB  
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Mei: jaarplan vanuit LB cie. ontwikkelings- 
Voorsprong. 

 O.a. meedraaien             
Kangoeroewedstrijd. 

 Doelen stellen plus 
leerlingen 

planning  

10 Versnellen 
Lees/rekenonderwijs groep 3 

 Versnelling van 
methode n.a.v. niveau 
ll.en. 

 monitoring 

Leerkrachten 
IB 

Begin 
schooljaar. 
Evaluatie in de 
maand mei ‘19 

Tijdens overleg 
Commissie 
rekenonderwijs 

 

11 Klassenafspraken/regels 
 
 

 Duidelijke afspraken 
aan het begin van het 
school jaar i.v.m. 
veiligheid op school 

Leerkrachten, IB, 
commissie gedrag 
 

Begin 
schooljaar 
 

Tijdens overleg 
Commissie gedrag 

 

12 
 
 
 

Methode leesonderwijs 
groepen 3 
 
 

 implementatie nieuwe 
methode Veilig Leren 
Lezen KIM versie. 
 

Lkr. Groepen 3, LB 
cie taal/lezen, IB, MT 

Implementatie 
2018-2019 

Monitoring 
commissie taal/lezen 

 

13 LB commissies  De verschillende 
commissies buigen zich 
over onderwerpen die 
het onderwijs 
verbeteren 

 Komen tot een jaarplan 
voor iedere commissie 

LB Commissies 
IB/adjunct 
 

Sept/okt 1e 
vergadering 
Verder door 
het hele jaar  

Zie eigen 
jaarplannen 
commissies 
 

 

14 LWOO leerlingen   Bespreken met ouders 
 Aanmelden bij 

onderwijs transparant 
 toetsen 

Leerkracht groep 
7+8+IB 

Sept 2018 (ll gr 
8) 
Maart/april 
2019 ll groep 
7) 

  

15 Cito toetsen  Bestellen 3.0 toetsen IB Begin   
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Laatste sessie 
 Bestuderen en 

aanschaffen digitale 
toetsen 

ICT schooljaar 

NOV
/ 
DEC 

Onderwerp Doelstelling Door wie Afgerond in Evaluatie X 

1 Voortgangsbesluit methode 
Engels. Meerjarenplan 
schoolplan. 

Al of niet naar voren halen 
methodegebruik 

Werkgroep 
Engels/taal 
Directie 
(monitoring) 

November 
2018 

  

1a Voortgangsbesluit methode 
pennenstreken 

Implementatie 4 t/m 8 IB-directie Einde 
schooljaar 

  

2 Werken aan voortzetting 
subsidie en/of zoeken naar 
subsidie( samenwerking 
Helicon) 

Samenwerking versterken 
tussen muziekvereniging en 
school in het kader van 
muziekpromotie 

Cultuur coördinator 
en contactpersoon 
Helicon 

Juni 2019 Actie LB cultuur  

3 Implementeren /verder 
uitwerken themaplannen 
kleuters als groepsplan 
2e jaar: evaluatie, bijstellen, 
uitbouwen. 

 Themaplan als  
groepsplan 

 SLO doelen 
/kijkontwikkelingslijne
n centraal stellen in 
themaplan 

 Verwerken van 
Kijkgegevens in het 
themaplan 

 Monitoring 

 Onderbouw 
leerkrachten 

 IB 

Hele jaar Eerste themaplannen 
zijn ingevuld: We 
gaan over tot het 
gebruik van CL ( 
Chronologische 
leeftijd) en CLE ( 
chronologisch  
leeftijdsequivalent ) 
 
Let op borging en 
monitoring 
buitenspel 

 

4 ICT Uitwerken ICT activiteiten 
conform plan 

LB ICT + Commissie 
LB overleg  

Conform 
jaarplan. 
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(monitoring directie) Komt terug op 
jaar- 
vergadering 
 

5 Cultuur ontwikkeling Uitwerken cultuurplan Cultuur coördinator 
Werkgroep 

Conform 
jaarplan 
Komt terug op 
jaar- 
vergadering 

  

6 Verder uitwerken 21e Century 
Skills 

 Organiseren 
projecten/lessen 

 Plannen datum waarin 
dit plaats vindt 

 Sparren met collega’s 
bovenbouw 

Vervolg Pilot bb 
Leerkrachten 
bovenbouw in 
overleg met IB 

Begin 
schooljaar + 
uitloop naar 
rest jaar 

  

7  Uitbreiding 
ontwikkelingsmateriaal 

 Aanvulling Orthotheek 

 Verruimen aanbod aan 
leerlingen 

 Verruimen materiaal 
voor kinderen met een 
extra hulpvraag. 

IB/RT Hele 
schooljaar/ 
Juli 2019 

  

8 Verwijzing voortgezet 
onderwijs groep 8 

 Verwijzing LWOO 
 Verwijzingsadvies VO 
 Oudervoorlichting VO 
 Oudergesprekken VO 

advisering 

IB/ Leerkrachten 
groepen 6 t/m 8 
Directie 

September: 
aangevraagd 
 
Juni 2019 
evaluatie  

  

9 Schoolproject  Voorbereiding 
schoolproject 

 Thema vaststellen 
 Goede doel vast stellen 
 Projectactiviteiten 

Werkgroep Project 
OR 

Opstart: 
Dec/Jan/Febr. 
Volgens 
planning. 
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afstemmen en 
voorbereiden 

 

JAN/
FEBR 

ONDERWERP DOELSTELLING DOOR WIE AFGEROND IN EVALUATIE  X 

1 Trend analyse 
Leeropbrengsten 
Groepsplannen 

Maken trendanalyse M toetsen 
Bespreken resultaten IB en 
directie (IZC) 

IB 
Leerkrachten 
Directie 

September 
2018 
Maart/april 
2019  

  

2  Studie dag 1 
 Studiedag 2 
 Studiedag 3 (mrt) 

 Schoolplan 
 Werkdag lkr overleg  
 trendanalyses 

 
 IB 
 Leerkrachten 

26 sept 2018 
30 jan 2019 
Mrt 2019 

  

3 Referentie niveaus  Weet hebben van de 
doelstellingen in de 
groep 

 Verhogen 
leeropbrengsten 

 Afstemmen inhoud 
leerlijnen in de groep ( 
op papier) 

Leerkrachten 
IB 

Studiedag 2 in 
januari 

  

4 Borging  
Breinleren/mindful 
werken/evaluatie inze 
makkie/lef/paniekland. 
Growi/fixi 

 Groepsbezoeken 
/borging 

 M.n. de inzet tijdens de 
rekenlessen 

 Samen werken parallel 
groepen: in te zetten 
werkvormen bij de 
verschillende 
vakgebieden ( 
inplannen 
bouwvergaderingen) 

Team 
IB  
Directie 

Sept t/m febr. 
(verder 
uitbouwen 
ervaringen. 
Nabespreken 
op 2e 
studiedag). 
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5 Kijk 1-2  Afstemmen Kijk in 
relatie Slo doelen 

 Informeren ouders 
vorderingen leerlingen  
n.a.v. kijkobservaties 

 Evaluatie nieuwe 
rapporten 

IB/Leerkrachten Februari/mrt 
2019 

  

6 Lezen  
 
 
 
Boekenkring 

Verbeteren  voorbereiden 
leesonderwijs 
 
 
Leesbevordering 

Leerkrachten 
onderbouw/ IB 
 
 
Taal/leescommissie  
en LB cultuur 

Tussen 
evaluatie 
januari 2019 en 
Mei 2019 
Conform 
rooster. 
Evaluatie jan. 

  

MRT
/APR 

ONDERWERP DOELSTELLING DOOR WIE  AFGEROND IN EVALUATIE X 

1 Klassenbezoeken Coo7 Monitoring 
schoolontwikkeling 

IB/directie Hele schooljaar 
aan de hand 
van de klokken 

  

2 Afschilmodel als onderdeel 
van het klassenmanagement in 
de groep. 
Zie ook coöperatief leren, 
breinleren  

 Gedifferentieerd 
lesaanbod en 
afstemming en 
afstemming leerstof op 
de 3 basisniveaus in de 
groep 

Leerkrachten /ib Juli 2019 
(betreft meer 
jaren aanpak) 

  

3 Project Filosofie  Filosoferen met kinderen leerkrachten April t/m juli   
4 Monitoring Spelling instructie Borging verbeterde 

spellinginstructie 
Leerkrachten en Ib Hele schooljaar 

Extra  evaluatie 
op de 
bouwvergaderi
ngen in april 
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5 Groepsplannen/ 

groepsbesprekingen 
Opstellen nieuwe 
groepsplannen n.a.v . toetsen 
en observaties. 

Leerkrachten/Ib Feb/mrt 2019    

6 Collegiale consultaties 2 
inroosteren. Opdracht vanuit 
IB/schoolontwikkeling 
meegeven. ( inspectie kader) 

 Kennis nemen en leren 
van werkwijze in 
elkaars groepen 

 Doorgaande leerlijn 
bevorderen 

 Afstemming aanpak 
 Bespreking Ib overleg 

en bouwen 
  

Leerkrachten 
iB 
Uitvoering conform 
rooster Ib 

Maart/april 
2019 

  

MEI/
Juni 

ONDERWERP DOELSTELLING DOOR WIE AFGEROND IN EVALUATIE  X 

1 Verwijzing voortgezet 
onderwijs leerlingen groep 8 

 Verwijzingen advies VO  
Evt bijstellen n.a.v. Cito 
Eind toets. 

 Oudergesprekken VO 
advisering 

IB/Leerkrachten 
groep8 

Laatste 
afronding 
medio mei 
2019 

  

2 Musical groep 8  Afscheid groepen 8 
 Afscheidsavond 
 DVD maken 

Leerkrachten 
groepen 8 
Directie 

Mei/Juni/Juli 
2019 

  

4 Schoolproject  Organisatie 
Schoolproject 
  

Leerkrachten 
Werkgroep Project 
OR 

April 2019   

5 Groepsoverdracht  Overdragen van de 
groep aan de volgende 
leerkracht zodat deze 
voldoende inzicht heeft 

Leerkrachten 
IB 

Juni 2019   
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Verder een groot aantal terugkerende activiteiten: 
Sint-Kerst-Boekenweek. 
Zie hiervoor het Taakbeleid. 
 

in de groep om een 
goede start te kunnen 
maken 
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Planning Commissie REKENEN 
 

Jaarplan Rekenen 2018-2019 

Onderwerp 
 

Doelstelling Door wie Afgerond in Evaluatie 

Differentiatie   Verruimen 
onderwijsaanbod voor 
leerlingen met een 
ontwikkelingsvoorsprong. 

 Doelen stellen plus 
leerlingen 
 

IB, + LB + 
specialist 

Hele schooljaar.  

Versnellen 
rekenonderwijs groep 3. 
Monitoren en evaluatie 

 Versnelling van de 
methode om meer tijd te 
kunnen besteden aan 
complexere onderwerpen. 
 

Leerkrachten 
groepen 3 +IB 

Begin schooljaar,  
na blok 1 
 

 

Deelname Grote 
Rekendag 
 

 Rekenmotivatie vergroten Leerkrachten + 
werkgroep 

Maart, evaluatie. . 
 
 

Inzetten van werkvormen 
uit ‘Met Sprongen 
Vooruit’. 
 

 Aanvulling op de 
rekenmethode, coöperatief 
leren. 

 Volgen cursussen 
 

Leerkrachten Hele schooljaar.  

Rekenkast   Up-to-date houden en 
aanvullen. 
 

Werkgroep Hele schooljaar.  
 

Kangoeroewedstrijd 
 

 Rekenmotivatie Leerkrachten + 
plus 
 

Maart  

Automatiseren  Verbeteren van de scores op Werkgroep + IB + Hele schooljaar.  
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het gebied van automatiseren. 
De leerlingen moet de soort 
som leren herkennen. 

 Inzetten van de methode 
‘Rekenprikjes’ 

Leerkrachten 

Instructie volgens 
‘Handelingsmodel’ 

 Inzetten van meer concreet 
materiaal tijdens de 
rekeninstructie. 

Leerkrachten Hele schooljaar.  

Rekentafels  
 
 

 Concreet maken van tafels, 
breuken, metriekstelsel 

 

Leerkrachten Hele schooljaar.  

Netwerkbijeenkomst  Scholing / “netwerken” met 
andere Laurentiusscholen. 
 

LB Bijeenkomsten op: 
 

 

Week van het geld  Rekenmotivatie 

 Leren omgaan met geld 
 

Leerkrachten Maart 2018  

Verdiepen instructie 
redactiesommen, 
inzetten drieslagmodel 
 

 Verbeteren van de aanpak 
van redactiesommen om 
resultaten te verbeteren 

 Introduceren drieslagmodel 
 

LB + IB Mei 2018  

Werken met 
doelenposters 
 

 Effectieve en gerichte 
instructie door de leerkracht 

 Het leren voor de leerlingen 
zichtbaar maken 

 Autonomie bij de leerlingen 
vergroten  

IB + Femke + 
Yannick 

Hele schooljaar.  

Dyscalculie   Protocol herzien LB + IB   
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Planning commissie HOOGBEGAAFDHEID 
 

Jaarplanning 2015-2019 hoogbegaafdheid 

Onderwerp 

 

doelstelling Door wie Afgerond 

in 

2016 2017 2018 2019 

Verdiepen kennis 

hoogbegaafdheid 

 

 

 

Echa opleiding 

 

 

 

 

 Kennis vergroten in 

het team omtrent 

hoogbegaafdheid 

Nicole l, Mieke, 

Anja, Ellis, Nelly 

en Karin 

 

 

Karin  

Dec 2017   

 

 

 

 

start 

 

 

 

 

 

doorlopend 

 

 

 

 

 

doorlopend 

Commissie hoogbegaafdheid 

vergroten 
 Betrokkenheid en 

kennis in team 

vergroten   

 ? Oktober 2017     

Project ‘leren leren”:  Leerlingen inzicht 

geven in 

leerstrategieën  

 Lk plusklas BB September tot 

maart 

 Evaluatie en 

bijstellen 

idem  

Begeleiden van de aanpak in de 

groep 
 Doorlopende lijn 

plusklas naar groep 

 Ib/ Lk plusklas Hele jaar  idem idem  

Begeleiden van leergedrag van 

plusklasleerling.  

Doelen opstellen met de 

plusklasleerlingen 

 Leergedrag 

verbeteren 

 Inzicht in eigen 

kunnen 

 Ib/ plusklaslkL  

 

 Lk plusklas/ 

groepslk 

Hele jaar 

 

Start sept, 

evaluatie 

tijdens 

rapportperiode 

Uitproberen 

en evalueren  

Voorbereidin

g sept. ‘17 

 

idem idem 

Beverwedstrijd  

 

 

 Motivatie  

 Kennismaken met 

informatica en 

 Plusklasleerling

en 5 t/m 8 

November 

 

 

idem  idem idem idem 
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Kangoeroewedstrijd wiskunde in 

wedstrijdvorm 

maart 

Toetsen in de plusklas  Motivatie  

 Kennis toetsen 

 Plusklas lk Afhankelijk 

van 

onderwerp. 

periodiek 

 

Opstarten en 

evaluatie 

Uitbouwen 

en evaluatie 

 idem 

Italiaanse les  Verbeteren van de 

executieve functies 

dmv het leren van een 

vreemde taal 

 Leerkracht 

Italiaans 

Groep 6 start 

in januari. 

Gr 7 -8 hele 

schooljaar 

Idem  idem idem idem 

Aanschaf materialen 

Hoogbegaafdheid 
 Uitbreiden van 

materiaal voor de plus 

leerlingen 

 IB/ 

commissielede

n van de 

HBgroep 

Hele jaar idem idem idem idem 

Spellingsplusprogramma  Uitdagende leerstof 

voor de plusleerling 

 leerkrachten Hele jaar borgen borgen borgen borgen 

Rekenplusprogramma zie 

protocol 
 doorgaande lijn  leerkrachten Hele jaar borgen borgen borgen borgen 

Handelingsplan opstellen 

plusleerling 
 efficiënt werken 

 onderwijs op maat 

 plusklaslk/ 

groepslk. 

Hele jaar opzet Evaluatie en 

bijstellen 

Toepassen 

en 

evalueren 

borgen 

kleutersignaleringslijst   Tessa IB/ 

kleuterlk. 

Hele jaar   Toepassen 

en 

bijstellen 

Toepssen 

en 

bijstellen. 
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Planning commissie remedial teaching 

Jaarplanning 2015-2019 Commissie Remedial Teaching 

Onderwerp 
 

doelstelling Door wie Afgerond 
in 

2016 2017 2018 2019 

Verdeling van de leerlingen 

met een hulpvraag over de 

RT’ers. 

 

Optimale zorg geven aan 

zorgleerlingen. 

Remedial teachers 

Wieka en Nelly en 

intern begeleider 

Steeds 

evaluatie na 

6/8 weken. 

Einde 

schooljaar 

idem idem Idem 

 

idem 

Aanpak RT leerlingen 

doorspreken in de RT 

commissie. 

 

Ervaring en expertise 

uitwisselen, daardoor 

optimale begeleiding van de 

zorgleerlingen realiseren. 

Remedial teachers 

Wieka en Nelly en 

intern begeleider 

5 keer per jaar. 

Einde 

schooljaar 

idem idem Idem 

Casus 

aandragen. 

idem 

Opstellen van de 

individuele 

handelingsplannen, steeds 

kritisch doelen en inhoud 

bekijken. SMART opstellen. 

 

Optimale zorg geven aan 

zorgleerlingen. 

Remedial teachers 

Wieka en Nelly in 

overleg met intern 

begeleider 

Einde 

schooljaar 

idem idem Idem 

Mogelijk 

handelings

plannen 

continueren  

r.t. door 

laten lopen. 

Mogelijk 

avi doelen 

opsplitsen 

in tijd en 

fouten. 

idem 

Contacten/advisering met 

en aan de 

groepsleerkracht. 

Optimale zorg geven aan 

zorgleerlingen door kennis 

te delen en ervaringen uit te 

wisselen. 

Remedial teachers 

Wieka en Nelly. 

Einde 

schooljaar 

idem idem Idem 

Spelling 

Lian en 

Jevie groep 

7. 

idem 
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Contact/voorlichting 

ouders over de RT van hun 

kind. 

 

Optimale zorg geven aan 

zorgleerlingen door kennis 

te delen en ervaringen uit te 

wisselen en afspraken te 

maken over wat er thuis 

wordt geoefend. 

Remedial teachers 

Wieka en Nelly. 

Einde 

schooljaar 

idem idem idem idem 

Collega’s informeren 

tijdens 

bouwvergaderingen over 

RT  materialen. 

 

Optimale zorg geven aan 

zorgleerlingen door kennis 

te delen en ervaringen uit te 

wisselen met de collega’s. 

Remedial teachers 

Wieka en Nelly. 

Einde 

schooljaar 

idem idem idem idem 

Bijhouden en screening 

orthotheek. 

 

Zorgen dat RT materiaal op 

orde is. 

Remedial teachers 

Wieka en Nelly 

Opruim 

moment 

Carnaval. 

Opruim 

moment 

Carnaval 

Opruim 

moment 

Carnaval 

Opruim 

moment 

Carnaval 

Opruim 

moment 

Carnaval 

Orthotheek opknappen: 

deuren en vensterbank 

schilderen, ander 

gordijn/folie. 

 

 

Zorgen dat de orthotheek 

een prettige werkomgeving 

is. 

Remedial teachers 

Wieka en Nelly 

overleggen met 

directie over 

voorstel. Praktische 

uitvoering door de 

vrijwilligers. 

  Dec. 2017 

Is uitgesteld. 

Opruim 

moment 

Carnaval 

Opruim 

moment 

Carnaval 

Oriëntatie nieuwe 

materialen en 

computerprogramma’s. 

 

Zorgen dat RT materiaal op 

orde is en 

computerprogramma’s 

ingezet kunnen worden bij 

RT. 

Remedial teachers 

Wieka en Nelly in 

overleg met intern 

begeleider en 

i.c.t.er Sander. 

  Dec. 2017 

Wieka en 

Nelly zijn naar 

studieavond 

geweest. 

Idem 

Bouw 

tutorlezen. 

(Youri 

Kwant 

groep 3) 

idem 

Aanschaffen nieuwe Zorgen dat RT materiaal op 

orde is en voldoende 

Remedial teachers 

Wieka en Nelly 

  Nov. 2017 Idem 

Spellingspr

idem 
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materialen : Spellingssprint 

op zicht aanvragen, Taal in 

Blokjes. 

 

aanwezig is. int is 

aangeschaft

. 

Starten Connectlezen Lln. van groep 3 en 4 

optimaal begeleiden om 

uitvallen te voorkomen. 

Remedial teachers 

Wieka en Nelly en 

i.b.er Tessa. 

   Sept. 2018  

Presentatie orthotheek aan 

intern begeleider inplannen. 

 Remedial teachers 

Wieka en Nelly 

   Sept. 2018  

Presentatie orthotheek aan 

team inplannen. ( 

bouwvergadering) 

 Remedial teachers 

Wieka en Nelly 

   Sept. 2018  

Evalueren Connectlezen  Remedial teachers 

Wieka en Nelly en 

i.b.er Tessa. 

   Dec. 2018  

Evalueren Connectlezen  Remedial teachers 

Wieka en Nelly en 

i.b.er Tessa. 

   Juni 2019  

Bijhouden en screening 

orthotheek. 

 

Zorgen dat RT materiaal op 

orde is. 

Remedial teachers 

Wieka en Nelly 

   Hele 

schooljaar 

idem 

        



Jaarplan 2018-2019 

 
21 

Planning commissie taal-lezen 

Jaarplan 2018-2019 Taal-Lezen 

Onderwerp 
 

doelstelling Door wie Afgerond 
in 

Evaluatie 

1. Tutorlezen  Zie methode 

 

 Rooster maken voor 

groep 4&7 en groep 

5&8 + rondsturen van 

materialen 

 Begeleiden van 

betrokken leerkrachten 

IB + betrokken 

leerkrachten + 

werkgroep LB 

taal/lezen 

 

Mandy is 

aanspreekpunt 

vanuit de 

commissie. 

Hele 

schooljaar. 

Conform 

opgestelde 

roosters 

inclusief 

evaluatie. 

 

 

2. Kinderboekenweek 

 
 Leesmotivatie 

 Organisatie in thema 

van 2018 

Leerkrachten + 

werkgroep KBW + 

betrokken LB’ers 

Oktober 2018  

3. Interne voorleeswedstrijd  Leesmotivatie 

 Voortzetten van deze 

activiteit conform 

schooljaar 2017-2018 

Leerkrachten + 

werkgroep KBW + 

betrokken LB’ers 

Oktober 2018  

4. Boekenmarkt 

 

 

 Leesmotivatie Leerkrachten + 

werkgroep KBW + 

betrokken LB’ers 

Oktober 2018  

 

 

5. Nationale voorleesdagen  Leesmotivatie in de 

groepen 1 en 2 

Betrokken 

leerkrachten.  

 

Nicole is 

aanspreekpunt 

vanuit de 

commissie.  

Januari / 

februari 2019 
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6. Nederlandse kinderjury  Leesmotivatie en 

boekpromotie voor 

groep 3 t/m 8 

Betrokken 

leerkrachten.  

 

Maart t/m mei 

2019 

 

7. Vakantielezen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Leesmotivatie en 

leesbevordering voor 

elke vakantie voor de 

middenbouw (groep 6 

t/m 8 alleen bij kerst- en 

meivakantie) 

 Reminder sturen + 

Bundelen activiteiten 

per groep (laten mailen). 

Leerkrachten + 

werkgroep LB 

taal/lezen 

 

 

 

Mandy is 

aanspreekpunt 

vanuit de 

commissie.  

Hele 

schooljaar. 

 

 

 

 

 

8. Mandjeslezen 

 
 Kennismaking 

verschillende soorten 

boeken (groep 3 t/m 8). 

 Rooster maken voor 

circulatie in de 

bovenbouw + rooster 

voor het ontvangen van 

de kranten.  

Leerkrachten + 

werkgroep LB 

taal/lezen 

 

Laura is 

aanspreekpunt 

vanuit de 

commissie.  

Hele 

schooljaar 

conform 

opgestelde 

roosters. 

 

9. Documentatiecentrum en 

Bovenbouwboekenkast 
 Opgeruimd en geordend 

houden. 

 Up-to-date houden en 

aanvullen. 

 

 Tentoonstellen boeken 

bij thema 

schoolaankleding 

Werkgroep 

taal/lezen + 

leerkrachten 

conform rooster 

 

Nicole is 

aanspreekpunt 

vanuit de 

commissie.  

Hele 

schooljaar 

 

10. Aanpak Estafette  

groepje 3 
 Effectiviteit lessen 

vergroten voor groepje 

3. 

Leerkrachten + IB 

+ werkgroep taal-

lezen 

Terug laten 

komen in 

minstens één 
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 Wordt er gebruik 

gemaakt van het 

protocol en is deze 

toereikend?  

(bouw)vergade

ring  

11. Literatuurles(sen) E-lijn  Leespromotie 

 Waarborging uitvoering 

Leerkrachten 

 

Laura is 

aanspreekpunt voor 

de commissie.  

Tussen kerst- 

en 

voorjaarsvaka

ntie 2019  

Evaluatie in 

bouwen 

 

12. Coöperatieve werkvormen 

bij taal/lezen 
 Waarborging uitvoering 

en ideeën opdoen door 

tijdensbouwvergadering 

telkens één activiteit te 

laten voorbereiden door 

een leerkracht.  

Leerkrachten + 

werkgroep LB 

taal/lezen 

Hele 

schooljaar 

tijdens 

bouwvergaderi

ngen 

  

 13. Woordenschatonderwijs  Verbeteren score CITO-

eindtoets door 

structureel 

woordenschathuiswerk 

mee te geven in groep 8. 

 Bekijken of er ook iets 

moet worden 

aangeschaft voor andere 

groepen (voor 

incidenteel gebruik) 

Leerkrachten groep 

8. 

 

 

 

Werkgroep 

taal/lezen + IB + 

leerkrachten 

Hele 

schooljaar  

 

 

 

Overleg 

tijdens 

taa/lezen en 

bouwvergaderi

ng 

 

 

14. Besluitvorming verdere 

implementatie Engels in de 

groepen A t/m 6 nieuwe 

methode: Engels 

 Zorg dragen voor juist 

gebruik methode 

 Doorgaande lijn  

 Evaluatie van methode 

groep 6 t/m 8 

 Bekijken of de methode 

Groove.me nog voldoet 

Werkgroep Engels 

+ Taal/lezen + 

betrokken 

leerkrachten + 

MT (monitoring) 

Gehele 

schooljaar 

 

15. Netwerkbijeenkomsten  Delen van kennis van LB’ers taal/lezen, Vier  
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taal/lezen scholen binnen de 

Laurentius Stichting 

met betrekking tot 

taal/lezen 

wellicht onderlinge 

verdeling per 

bijeenkomst 

bijeenkomsten 

op nog nader 

te bepalen data 

16. Invoeren nieuwe 

hulppassen + 

dyslexieprotocol 

 De oude leespas wordt 

vervangen voor twee 

hulppassen (lezen en 

taal/spelling). 

 Een nieuw 

dyslexieprotocol wordt 

geïntroduceerd. 

 Waarborgen gebruik 

van protocol 

 

 

 

IB + Werkgroep 

LB taal/lezen 

Begin 

schooljaar 

introductie + 

waarborging 

hele schooljaar 

 

17. Voorschotbenadering 

kleuters t/m groep 4 
 Opstellen protocol 

taal-lezen kleuters/ 

             Invoeren beleid van    

            voorschotbenadering   

             bij de kleuters 

 Inzetten van connect 

lezen groep 3 en 4 

in samenwerking 

met RT. 

IB + werkgroep LB 

taal/lezen  

(Nicole en Tessa) 

Gehele 

schooljaar 

 



Jaarplan 2018-2019 

 
25 

Cultuurplan 2015- 2019 

Visie:   

Kunst en cultuur maken deel uit van de kerndoelen. De Poolster schenkt veel aandacht aan kunstuitingen zoals muziek, drama, dans, literatuur en 

beeldende vorming waaronder handvaardigheid, tekenen, fotografie en kunstbeschouwing. Het is belangrijk dat elk kind zich veelzijdig kan 

ontwikkelen en zijn talenten op het gebied van creatieve vakken optimaal kan laten zien. 

 

Doel: 
Optimaliseren van een doorgaande lijn wat betreft de cultuurvakken tekenen, handvaardigheid, muziek, dans en  drama. Hierbij gebruik makend 

van de aanwezige methodes. 

Opzetten van een doorgaande lijn voor fotografie, kunstbeschouwing, literatuur . 

Een jaarlijks project met een cultuurvak als rode lijn. Dit om een vakgebied uit te diepen en nieuwe aspecten aan de doorgaande lijn toe te 

voegen. 

Optimaliseren  en continueren  van contacten met  buitenschoolse instanties per vakgebied, zoals de bibliotheek, het Kunstgebouw, de 

muziekschool, de Historische vereniging . Dit om het lesaanbod te verrijken. 

 

Jaarplan 2018-2019 cultuur 

Onderwerp 
 

doelstelling Door wie Afgerond in Evaluatie 

Vanuit de cultuurtrein 

worden per jaar drie 

netwerkbijeenkomsten 

georganiseerd voor de 

ICC’ers van de deelnemende 

scholen. 

Delen van kennis van de 

ICC-leerkrachten. 

Informatie krijgen over 

cultuuronderwijs.  

Werkgroep LB-

cultuur (Irene, 

Jorran en Kim) 

Mieneke de Jong 

vanuit de 

cultuurtrein.  

Gedurende het 

schooljaar. 

 

Overleg Cultuur op de 

Poolster 

 

-Voortgang 

cultuuronderwijs bespreken.  

 

 

 Werkgroep LB-

cultuur, directielid 

 

 

2 keer een datum 

plannen 

(maandag en 

donderdag) 
 

 

Beeldende vorming: 

 

Ontwikkelen van 

creativiteit, technieken 

Ruimtelijke 

opdrachten door 

Het hele jaar door.  
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Lessen Beeldend E-lijn 

Lessen van Laat maar zien. 

Lessen uit Handvaardig en 

Beeldvaardig 

 

 

 

 

 

toepassen, beeldvorming      

onderdeel doen) en kennis 

nemen van 

Kunst.(onderdeel kijken) en 

evalueren van elkaars werk. 

(onderdeel reflecteren) 

De leerkrachten stimuleren 

en ondersteunen in het 

geven van de lessen.  

vakleerkracht 

handvaardigheid 

Irene. 

Tekenopdrachten 

door de 

leerkrachten.  

Werkgroep 

beeldend. 

Werkgroep 2 keer 

een overleg plannen. 

 

Evaluatie plannen in 

de bouw. 

Literatuurlessen E-lijn 

 

 

 

 

 

Leespromotie 

 

 

 

Leerkrachten en 

werkgroep LB-

taal/lezen.  

 Afspreken welke 

periode, in overleg 

met de werkgroep. 

 

Evaluatie in de 

bouw. 

 

.  

 Danslessen E-lijn en 

methode Dansspetters. 

 

 

 

 

 

 

 

Bevorderen van het gevoel 

voor dans en bewegen bij de 

leerlingen.  

Een impuls geven aan de 

leerkrachten om de lessen 

dans zelf te gaan geven.  

Dit kan door Liivi worden 

gedaan.  

Werkgroep dans. 

Leerkrachten  

Liivi 

Werkgroep 2 keer 

een overleg plannen, 

één keer met Irene 

erbij.  

 

Evaluatie plannen in 

de bouw. 

  

Introductie lessen theater E-

lijn 

 

 

Leerkrachten aanzetten tot 

het geven van de lessen van 

de Leerlijn Theater d.m.v. 

een teamtraining vanuit de 

cultuurtrein en  

implementatie door 

werkgroep.  

Gastdocent vanuit 

de E-lijn. 

 

Werkgroep drama  

 

Jorran vanuit de 

werkgroep cultuur 

Teamtraining op een 

woe. mi. aan het 

begin van het 

schooljaar. 

In een 

bouwvergadering 

presenteren en later 

evalueren.  
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Jaarplan 2018-2019 ICT 

 

Introductie lessen muziek E-

lijn 

Zangexpress.  

 

 

Blokfluitlessen in groep 6.  

 

Ontwikkelen van een 

doorgaande leerlijn muziek.  

 

 

Continueren en 

ondersteunen nieuwe 

leerkracht. 

Kim de Ruiter 

Werkgroep muziek 

 

 

Leerkrachten van 

de groepen 6  

 

Werkgroep 2 keer 

een overleg plannen. 

 

Evaluatie plannen in 

de bouw. 
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 Onderwerp Doelstelling Door wie Afgerond in Evaluatie  

1 Computers/laptops/tablets  Er wordt een verdeling 
gemaakt van alle devices over 
de verschillende groepen. 

Sander September   

2 Overzetten digitale programma’s  Programma ‘Flits’ + 
“Hoofdwerk” overzetten. 

 Digitale rapporten. 

 Registratielijsten taal, spelling 
en rekenen. 

Sander 
 
Sander 
Sander 

-September  
 
-September  
-September  
 

  

3 Prowise  Verdieping bordsoftware 
Prowise 

Sander + ICT werkgroep. 
 

Loopt het hele 
schooljaar door. 

  

4 Content Management Systeem 
(CMS) 

 Continuering onderhoud aan 
de nieuwe website. 

Sander + Yannick Loopt het hele 
schooljaar door. 

  

5 Software 
 

 Aanschaffen updates aanwezig 
software. 

 Bekijken en beoordelen nieuwe 
software. 

Sander 
 
Sander + ICT werkgroep 

-Loopt het hele 
schooljaar door. 
-Loopt het hele 
schooljaar door. 

  

6  Continuering ‘rekentuin’  Bepalen wie in aanmerking 
komen. 

 Beheer rekentuin 

IB en RT 
 
Sander 

-Loopt het hele 
schooljaar door. 
-Loopt het hele 
schooljaar door. 

  

7 Smartboards/touchscreens  Hulp bieden bij het gebruik van 
smartboards / touchscreens.  

 Klassenbezoek op verzoek van 
leerkrachten zelf. 

 
 

Sander + ICT werkgroep. 
 
Sander 

-Loopt het hele 
schooljaar door. 
-Loopt het hele 
schooljaar door. 

  

8 Esis  Continuering invoeren 
absenten, toetsresultaten en 
gespreksverslagen. 

 Continuering invoeren 

Leerkrachten 
 
 
IB en RT 

-Loopt het hele 
schooljaar door. 
 
-Loopt het hele 
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individuele handelingsplannen. 

 Vervolg uitslag CITO eindtoets 
importeren in ESIS en 
mogelijkheden bekijken.  

 
Groep 8 (Sander en 
Mandy)  

schooljaar door. 
-Loopt het hele 
schooljaar door. 

9 Sharepoint  Het gedeelte voor de Poolster 
op SharePoint wordt ingericht. 

 Teamtraining Sharepoint 

Sander + ICT werkgroep  
 
Alle leerkrachten 

-Vanaf dec. 
2018. 
-30 januari 2019 
studiedag. 

  

10 Digitale rapporten  Eventuele aanpassingen 
toepassen in overleg met 
Ruger. 

 Mogelijkheden bekijken voor 
het omzetten van de 
kleuterrapporten. 

Sander  
 
 
ICT-werkgroep + 
leerkrachten groepen 1 
en 2. 

-Loopt het hele 
schooljaar door. 
 
-Loopt het hele 
schooljaar door. 

  

11 Nieuwe app  Introduceren van de app. 
 

 In gebruik nemen van de app. 

Sander en Mandy + ICT 
werkgroep. 
Leerkrachten  

Begin schooljaar 
2018-2019. 

  

12 21ste eeuwse vaardigheden  De opgedane ervaringen met 
het werken met 21ste eeuwse 
vaardigheden verspreiden 
onder de andere groepen.  

 Vervolg inzet van de 21ste 
eeuwse vaardigheden 
(aardrijkskunde, NatuNiek en 
geschiedenis). 

Alle leerkrachten 
 
 
 
Alle leerkrachten 
 

-Loopt het hele 
schooljaar door. 
 
 
-Loopt het hele 
schooljaar door. 

  

13 Office 365  Kennismaken met office 365 en 
alle mogelijkheden. Belangrijk 
punt: werken met OneDrive. 

 Enquêtes laten afnemen met 
Forms. 

Alle leerkrachten 
 
 
Yannick 

-30 januari 2019 
(studiedag). 
 
-Loopt het hele 
jaar door. 

  

14 Studiedagen  Scholing op ICT gebied voor 
Laurentiusstichting. 

Sander Oktober 2018 
en maart 2019 
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15 Netwerkbijeenkomsten  Scholing / “netwerken” met 
andere Laurentiusscholen. 

ICT werkgroep Aantal keer per 
schooljaar 

  

16 
 

AVG - Privacywetgeving  Team inlichten om datalekken 
te voorkomen en het 
integreren van de toegelichte 
tips. 

 
 
 

ICT werkgroep + alle 
leerkrachten 

Loopt het hele 
schooljaar door 

  

17 Nieuwe inrichting netwerk 
Laurentiusstichting 

 Het netwerk van de 
Laurentiusstichting zal opnieuw 
ingericht gaan worden. Zo 
komt er een eigen 
datacentrum en krijgt iedere 
school een eigen firewall. 

Sander Loopt het hele 
schooljaar door. 

  

18 Kurzweil  Bekijken of het programma 
Kurzweil iets voor de Poolster 
kan betekenen. 

Sander + ICT werkgroep 
+ IB 

Loop het hele 
schooljaar door. 

  

19 Symbaloo  Bekijken of het programma 
Symbaloo iets voor de Poolster 
kan betekenen. 

Sander + ICT werkgroep. Loopt het hele 
schooljaar door. 

  

20 Analyse WMPKO ICT 
 

 Enquête WMKPO ICT 
analyseren 

Werkgroep ICT September/ 
oktober 2018 
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Jaarplan 2018-2019 commissie gedrag 

 
De commissie gedrag heeft gedurende het jaar uitval gehad van commissieleden waardoor het functioneren van deze commissie lastig 
werd.  
De Intern begeleider en tevens voorzitter is door een zeer ongelukkige val maanden uitgeschakeld geweest. Tevens is de andere 
leerkracht die zitting heeft in deze commissie langdurig ingezet in een groep en heeft haar handen vol gehad aan de lesgevende taak en 
alles wat daarbij komt. De commissie heeft naar vermogen gewerkt.  
De commissie gedrag is, mede door hetgeen hierboven beschreven staat, nog niet toegekomen aan het omzetten van het plan naar het 
gangbare format. Daarom is hier de ‘oude’ versie opgenomen. Het betreft het plan voor de jaren 2016-2017.  In de evaluatie is zichtbaar 
gemaakt of het plan (deels) gerealiseerd is.  
 
 
 

Onderwerp Wanneer Wat Wie Opmerking/ afspraken Afgerond? 

Protocollen/ 
veiligheidsplan 

Schooljaar 
2016/ 2017 

 Verzamelen van alle aanwezige 
protocollen  

 Veiligheidsmap in 365 zetten met 
onderverdeling 

 Toevoegen van de protocollen in 
‘One Drive’ 

 Beoordelen prioritering protocollen  

 Bekijken en beoordelen pestprotocol 
(3.02), rouwverwerking(3.07). 
 
 

Werkgroep, 
MT 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actie: 
3.02 digitaal pesten,   
3.06 preventie,   
3.07 rouwverwerking.  
 
Evaluatie: de protocollen zijn geborgen 
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Schooljaar 
2017/ 2018 

 Protocol 3.02, 3.06, 3.07 afronden en 
naar MT 

 Goedgekeurde protocollen 
bespreken in teamvergadering 

 Protocollen 3.03, 3.04, 3.05 
 
 

Werkgroep, 
MT 
 
team 
 

3.03 en 3.02 goedgekeurd door MT 
 
Evaluatie: protocollen 3.04, 3.05, 3.06 en 
3.07 moeten nog goedgekeurd worden 
door het MT.  
 
daarna kan het als informatie in de 
mededelingen naar het team 
gecommuniceerd worden.  

 

 Schooljaar  
2018/2019 
 
 
 
 
 

 Goedgekeurde protocollen 
bespreken in teamvergadering 

 Borgen afspraken 

 Protocollen ………….. 
 

Werkgroep 
MT 
 
Team 

  

Map 
rouwverwerking 

Schooljaar 
2016/2017 
 
 
 

 Opschonen en aanvullen map 
rouwverwerking, 

 Protocol rouwververwerking  
 

 

werkgroep Actie: 
Protocol naar MT 
 
Evaluatie: protocol 3.07 nog niet 
goedgekeurd door MT 

  
 

 Schooljaar 
2017/2018 

 Inventariseren boeken 
rouwverwerking 

werkgroep Aanschaffen prentenboeken, boeken over 
rouwverwerking 
 
Evaluatie: er zijn boeken op school 
aanwezig die op school gebruikt zijn (in 
groep 3 en 5) 

  

Implementatie 
Zien 
 
 
 

September 
2016 

Studiedag 
 
 
 
 

IB+ 
Leerkrachten 
vanaf groep 3 
 
 

Afspraken  
In november invullen Zien (alle stellingen)  
leerkrachtenlijst: In februari alleen de 1e 8 
stellingen  
leerlingenvragenlijst vanaf groep 5 op 
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computer 
(groep 3 en 4 nog niet) 
 
Sometics  2x per jaar , wordt besproken in 
groepsbesprekingen 
 
Kijk: bij de kleuters 2x per jaar, wordt 
besproken in groepsbesprekingen . hierna 
gesprekken met ouders (zie protocol) 
 
Evaluatie: dit gebeurt en komt elk jaar 
terug. 

 
 
 

  
 
 

  

 Maart /april 
2017 
 

Cursus: expert Zien! (Door afwezigheid 
Ellis niet gelukt) 

Ellis Actie IB:  
Verdiepen in Zien-gesprekken 
 
Beleid/ visie Invoeren Zien-gesprekken? 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Implementatie 

Schooljaar 
2017/2018 

Begeleiding leerkrachten: 

 Invullen leerkracht vragenlijst 

 Leerlingvragenlijst  

 Evalueren invoering op 
Bouwvergaderingen  

 
Verbreden kennis ‘Zien!’ 
In team literatuur verspreiden 
Zien gesprekken 
 
Visievorming: ouders en Zien 

IB+ 
leerkrachten 
vanaf groep 3 
 
 
 
 
IB/ werkgroep/ 
Lkr 
 
MT/IB 

Afspraken 
Oktober 2017: 

 Leerkrachtvragenlijst: invullen alle 
stellingen groep 3 t/m 8 

 Leerlingvragenlijst vanaf groep 5 
op computer. Groep 3 en 4 nemen 
de vragenlijst mondeling af 
wanneer nodig. 

 
Februari 2018: 

 leerkrachtvragenlijst: invullen 
stellingen 1 t/m 8  groep 3 t/m 8 

 Leerlingvragenlijst vanaf groep 5 
op computer. Groep 3 en 4 nemen 
de vragenlijst mondeling af 
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Zien) 
 
 

wanneer nodig 
 
Sometics  2x per jaar , wordt besproken in 
groepsbesprekingen 
 
Kijk: bij de kleuters 2x per jaar, gesprekken 
met ouders (zie protocol) 
 
Evaluatie: dit gebeurt en komt ieder jaar 
terug.  

 Schooljaar 
2018/2019 

 Interpreteren van Zien-overzichten 
op bouw van oktober 2018  

 Beleid /visie invoering Zien 

 Evalueren invoering Zien 

 Zien gesprekken tijdens 
groepsbespreking 

 Borgen afspraken 
 

IB/ werkgroep 
IB 
 

Oktober 2018: 

 In bouw wordt uitgelegd hoe je 
uitslag van Zien kan interpreteren. 
Tijdens groepsbespreking wordt 
dit besproken met IB.  

 

Preventie Schooljaar 
2016/2017 

Enquête team uitzetten 

 Uitwerken enquête  

 Aandachtspunten naar MT 
 

Werkgroep, 
Karen 
 
 

Bespreken in MT: 

 Pleinwacht voor school en in pauze 

 Overblijf 

 In je groep aanwezig zijn voordat 
de kinderen komen 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 Schooljaar 
2016/2017 

groepsregels: 

 Literatuur naar team 

 Met groepsbespreking 
groepsvorming, 
informatieverstrekking en 

 
IB 

Afspraken: 
Alle groepen maken met de kinderen een 
aantal klassenregels. Deze worden 
zichtbaar opgehangen en bijgesteld na 
elke vakantie. Op bouwoverleg agenderen 
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ondersteuning leerkrachten 
 

 
 
 
 
 
(preventie) 

Schooljaar 
2017/2018 
 

Primaire preventie: 

 Groepsregels en groepsvorming 
(primaire preventie) de Gouden 
weken””  

 Gedrag en ouders (visie) 

 Pleinwacht (visie) 

 Overblijf  

 Taakspel 

 Kanjertraining 
 
Secundaire preventie: 

 Kind plannen bekijken, protocol 
gedrag (Secundaire preventie) 

 Optimaliseren samenwerking SMW/ 
CJG 
 

Tertiaire preventie: 

 Indien nodig: contacten met 
externen opbouwen en uitbouwen 

Werkgroep/MT Opnieuw aankaarten in team: 
 

 Pleinwacht voor school en in pauze 

 Overblijf 
Evaluatie: moet nogmaals met het 
MT besproken worden in 
schooljaar 2018/2019.  

 In je groep aanwezig zijn voordat 
de kinderen komen 

            Evaluatie: is gecommuniceerd via               
de mededelingen in juni 2018 

 
 
 
 
 
Paar keer per jaar is er breed overleg met 
SMW/CJG en IB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Schooljaar 
2018/2019 

Primaire preventie 

 Regels en afspraken borgen 

 Power point “Gouden weken” laten 
zien op bouw in september 

 Verdiepen in verschillende methode 
sociaal-emotionele ontwikkeling 

 Ouderparticipatie (op het gebied van 
gedrag) 

 Gedrag en ouders/houding ouders 
(Secundair en tertiair onderhouden)  
 

 Bespreken in MT: 

 Pleinwacht voor school en in pauze 

 Overblijf 
 

Is in de maand juni 2018 aan het team 
gecommuniceerd. Verdere implementatie 
schooljaar 2018-2019. 
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Gedragsgroep 
Laurentiusstichting 

Schooljaar 
2016/ 2017 

 Kennismaken, netwerken 

 Bepalen agenda, doelen en wensen 
bespreken 

 Welke methodes, veiligheidsplan, 
pestprotocol 

 De groep komt 2x per jaar bijeen. 
Notulen en agenda worden steeds door 
anderen gemaakt.  

 

 Schooljaar 
2017/2018 

 Moet nog bepaald worden    
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Bijlage 9 
 
Instemming Medezeggenschapsraad 
 
 


