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Voor u ligt het jaarplan van R.K. basisschool De Poolster uit Berkel en Rodenrijs. In dit jaarplan geven wij aan waarmee wij in het schooljaar 
2019-2020 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 is opgebouwd conform de opbouw van ons organogram.                               

 

Organogram De Poolster 

 



 
4 Jaarplan 2019 - 2020 

 
Het jaarplan 2019-2020 bestaat uit 2 delen: 

1. Jaarplan algemeen, dit is een algemeen plan voor de gehele school. 
              Deze is opgesteld door de directie en het management. 

2. Jaarplannen vanuit de verschillende commissies. 
              Deze zijn opgesteld in samenspraak met directie, management, intern begeleiders en de 
              L11-commissies. 
 
We hopen zo een duidelijk beeld te geven van onze plannen voor het komende schooljaar.  
Er is ook een meerjarenplan 2019-2023, deze staat vanzelfsprekend in verbinding met dit jaarplan.  
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Jaarplan Algemeen 

Onderwerp  Doelstelling  Door wie? Afgerond in  

Ontwikkeling groei 
mindset  

- Verder ontwikkelen van een groei mindset bij alle 
leerlingen a.d.h.v. onderstaande 8 principes: 
1. Jezelf als rolmodel  
2. Gebruiken van groeitaal 
3. Complimenten te geven 
4. Fouten te maken  
5. Breinologie (6 in de les) 
6. Uitdagingen aangaan (Makkie-, Lef- en Paniekland) 
7. Strategieën (Leren van anderen) 
8. Doorzetten (Leerkuil) 

- Werken aan een doorgaande lijn in de school. 
- Kennis binnen het team vergroten m.b.t. executieve 

functies en procesgerichte feedback. 
- Vergroten autonomie bij alle leerlingen. 
- Borging 

Hele team Doorlopend proces 

Wetenschap en techniek - Samenstellen van een werkgroep wetenschap en 
techniek 

- Ontwikkelen van een leerlijn wetenschap en techniek. 

Management 
 
Werkgroep wetenschap en 
techniek 

September 
 
Eind schooljaar 

Talentontwikkeling - Op zoek naar ruimte in het weekrooster van de 
groepen voor talentontwikkeling. 

Hele team Eind schooljaar 

Protocollen - Protocollen herzien en updaten. L11-werkgroepen Eind schooljaar 

Organisatiestructuur - De leiding van de school organiseren binnen het 
managementteam. 

- Het uitzetten van duidelijke overlegstructuren en 
lijnen in de school tussen MT, IB en directie. 

MT Gedurende 
schooljaar, lopend 
proces 



 
6 Jaarplan 2019 - 2020 

Taakbeleid - Werken n.a.v. het nieuwe werkverdelingsplan. 
- Werken met een eventmanager voor diverse 

activiteiten. 

Hele team 
Amanda 
 

 

Personeel - Hoge werktevredenheid borgen, waardoor weinig 
verloop personeel. 

- Coaching verbeteren voor startende/nieuwe 
personeelsleden. 

- Werving meer (LIO) stagiaires met het oog op 
lerarentekort. 

- Klassenbezoeken en cyclus volgens klok COO7 met elk 
teamlid doorlopen. 

Directie/MT met team 
 
 
Directie/MT en IB 
MT  
 
Directie/MT en teamleden 

 
 
 
 
 
 
Volgens jaarkalender 

Professionalisering - Studiedagen:  
18 sept 2019: trendanalyses E, DIM-model, Borging 
Breinologie  
24 januari 2020: executieve functies/autonomie 
14 april 2020: nog nader te bepalen 
(ontwikkelgesprek/ professionele feedback) 

- Professionalisering personeel stimuleren, borgen en 
vergroten. 

- 2x per jaar collegiale klassenconsultatie inroosteren 
gericht op schoolontwikkeling. 

Directie/MT en IB 
 
 
 
 
Directie/MT en IB 
Leerkrachten en IB 

 
 
 
 
 
 
 
 
Oktober 2019  en 
April 2020 

Professionele cultuur - Op een professionele manier feedback aan elkaar 
geven.  

Hele team Studiedag  
14 april? 

L11 commissies  - De verschillende commissies buigen zich over 
onderwerpen die het onderwijs verbeteren  

- Komen tot een jaarplan voor iedere commissie  

L11 commissies  
IB/MT/Directie 

Start jaar, 
doorlopend  

Huisvesting - Het creëren van een 5e kleuterlokaal met behoud van 
een inpandige speelzaal voor de groepen 1/2 en 
bergruimte. 

- Opknappen lokalen en gangen in de oudbouw. 

Laurentius Stichting in 
samenspraak met 
Directie/MT 
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Rapportage  - Een plan rondom de cyclus van rapportage richting 
ouders voorleggen (van 3 naar 2 rapporten). 
Implementatie schooljaar 2020-2021. 

Directie/MT en MR   

Financiën - Zorgen dat de school financieel gezond blijft 
(sluitende begroting). 

Directie/MT  

Zorg - Werken volgens Zorgplan en Kwaliteitskaart.   

Methodes - Engels: Al dan niet naar voren halen methodegebruik 
- Schrijven: Voortgangsbesluit methode Pennenstreken 

vanaf groep 4. 

Werkgroep Engels/taal  
Directie (monitoring)  
Implementatie groep 4 t/m 8 

November 2018  
 
Einde schooljaar 
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Jaarplan Rekenen 

Onderwerp 

 

Doelstelling Door wie Afgerond in 

Differentiatie   DIM inzetten volgens het rekenprotocol. 

 Verruimen onderwijsaanbod voor leerlingen met een 
ontwikkelingsvoorsprong 

 Doelen stellen plus leerlingen. 

IB  Werkgroep rekenen HB September t/m einde 

schooljaar. 

Conform planning 

evaluaties.  

Dyscalculie 
 

 

 Protocol opstellen 

 Team op de hoogte 

IB 

Werkgroep rekenen 

Einde 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 

Hele schooljaar. 

 

Deelname Grote Rekendag.  Rekenmotivatie vergroten. Leerkrachten Werkgroep 

rekenen 

Maart, evaluatie. 

Inzetten van werkvormen 
uit ‘Met Sprongen Vooruit’. 

 Aanvulling op de rekenmethode, coöperatief leren. Leerkrachten Hele schooljaar. 

Rekenkast   Up-to-date houden en aanvullen. 

 Inventariseren en eventueel aanvullen van de materialen. 

Werkgroep Hele schooljaar. 

Kangoeroewedstrijd/ 
Beverwedstrijd 

 Rekenmotivatie vergroten 

 Deelname plusklassen groepen 3 t/m 8 

Leerkrachten 

HB 

November (Bever)  

Maart (Kangoeroe) 
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Automatiseren 
 

 

 Verbeteren van de scores op het gebied van automatiseren.  
De leerling moet de soort som leren herkennen. 

 Inzet ‘spiekkaarten’  
groep ¾. 

 Vervanging programma hoofdwerk. 

Werkgroep  

IB 

Leerkrachten 

Hele schooljaar. 

Huidige protocol herzien. 
 

Toevoegen/aanpassen van de volgende punten: 

 Inzet bijwerkboek 

 Gebruik van kladpapier, denkstappen/strategieën noteren. 

 Richten op het proces 

 Inrichten verlengde instructie. 

 Autonomie vergroten door inzet doelenposters. 

 Actueel maken van doelen. 

Werkgroep  

IB 

September 

Instructie volgens ‘DIM’.  Inzetten van concreet materiaal tijdens de rekeninstructie. 
 

Werkgroep rekenen 

IB 

Leerkrachten 

Hele schooljaar. 

Instructie redactiesommen 
volgens Drieslagmodel’ 
 

 Richten op de aanpak van redactiesommen: context, 
bewerking, oplossing, context. 

Werkgroep rekenen IB  

Leerkrachten 

Hele schooljaar. 

Coöperatief leren  Inzetten van 1 coöperatieve werkvorm per rekenles gericht op 
het leerdoel. 

 Werkvormen delen in de bouwvergaderingen. 

Leerkrachten Hele schooljaar. 

Rekentafels  
 

 Concreet maken van tafels, breuken, metriekstelsel. 

 Tafeltafel in de groepen 4 en 5, breukentafel in groep 6. 

Leerkrachten Hele schooljaar. 

Nieuwe collega’s.   Collega’s op de hoogte stellen van de protocollen/afspraken 
m.b.t. rekenonderwijs 

Werkgroep rekenen  

Nieuwe collega’s 

September 

Vervanging programma 
Hoofdwerk 

 Aanschaf van een nieuwe software om het automatiseren te 
oefenen 

Werkgroep rekenen Gedurende het 

schooljaar. 
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Jaarplan Hoogbegaafdheid 

Onderwerp 
 

Doelstelling Door wie Afgerond in 

Schoolbreed:    

Verdiepen kennis hoogbegaafdheid 
 
Echa opleiding 

 Kennis vergroten in het team omtrent 
hoogbegaafdheid 

 
 

 Specialist in gifted education. 

Nicole, Mieke, Anja, Ellis, Nelly 
en Karin 
 
Karin  

Doorlopend 
 
 
Najaar 2020 

Kleutersignaleringslijst  Leerlingen herkennen met ontwikkelingsvoorsprong. Tessa IB/ kleuterleerkrachten Hele jaar 

Aanschaf materialen 
Hoogbegaafdheid 

 Uitbreiden van materiaal voor de plus leerlingen IB/ leden van de HBgroep Hele jaar 

Beleidsplan HB en protocollen  Doorlopende lijn. Heldere afspraken LB lk/ IB/MT Juni 2020 

Invullen van de Quickscan.  Duidelijk krijgen welke leerling in plusklas deelneemt. Leerkrachten gr 3, 4 en hoger 
als nodig. 

Hele jaar 

Informeren van nieuwe collega`s 
m.b.t. beleid. 

 Doorgaande lijn bewaken. Leden HB groep Begin schooljaar 

Plusklassen:    

Werken met kleuters met 
ontwikkelingsvoorsprong 

 Uitdaging bieden en onderpresteren voorkomen Anja/groepsleerkracht 1-2 Hele jaar 

Leerlingen inzicht geven in 
leer/denkstrategieën tijdens lessen 
plusklas: 
-denkvoorkeur Sternberg 
-denkstrategieën StibCo 
-mindset 

 Leerlingen hebben inzicht in hun leergedrag en kunnen 
deze sturen. 

Leerkracht plusklas/ 
groepsleerkracht 

Hele jaar 

Begeleiden van de aanpak in de 
groep 

 Doorlopende lijn plusklas naar groep LB/ Leerkracht plusklas Hele jaar 
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Begeleiden van leergedrag van 
plusklasleerling.  
Doelen opstellen met de 
plusklasleerlingen 
(www.talentstimuleren.nl) 

 Leergedrag verbeteren 

 Inzicht in eigen kunnen 

LB/ Leerkracht plusklas 
 

Hele jaar 
 
Start sept, evaluatie 
tijdens rapportperiode 

Beverwedstrijd  
 
 
Kangoeroewedstrijd 

 Motivatie  

 Kennismaken met informatica en wiskunde in 
wedstrijdvorm 

Plusklasleerlingen 5 t/m 8 November 
 
 
maart 

Toetsen in de plusklas  Motivatie  

 Kennis toetsen 

Plusklas leerkracht Afhankelijk van 
onderwerp. 
periodiek 
 

Italiaanse les  Verbeteren van de executieve functies d.m.v. het leren 
van een vreemde taal 

Leerkracht Italiaans/ 
groepsleerkracht 

Groep 6 start in 
februari. 
Gr 7 -8 hele schooljaar 

Groepsplan plusklas opstellen  Efficiënt werken 

 Doorgaande lijn 

LB leerkracht/HBgroep Evalueren en bijstellen 

In de groepen:    

Spellingsplusprogramma  Uitdagende leerstof voor de plusleerling gr 5 t/m 8  Leerkrachten   
gr 5 t/m 8 

Hele jaar 

Rekenplusprogramma zie protocol  Doorgaande lijn Leerkrachten Hele jaar 

Begeleiding individuele leerlingen:    

Handelingsplan opstellen 
plusleerling (individueel) 

 efficiënt werken 

 onderwijs op maat 

Leerkracht HB/ 
groepsleerkracht 

Hele jaar 
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Jaarplan Remedial Teaching 

 
Onderwerp  
  

Doelstelling  Door wie  Afgerond in 

Verdeling van de leerlingen met een 
hulpvraag over de RT’ers.   

Optimale zorg geven aan zorgleerlingen.  Remedial teachers  
Wieka en Nelly en intern 
begeleiders.  

 Hele schooljaar 
  

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 
begeleiders.  

 5 keer per jaar.  
  

Opstellen van de individuele 
handelingsplannen in Esis. SMART 
opstellen.  
  

Optimale zorg geven aan zorgleerlingen.  Remedial teachers  
Wieka en Nelly in overleg met 
intern begeleiders.  

 Hele schooljaar 

Advisering aan de groepsleerkracht.  
  

Optimale zorg geven aan zorgleerlingen door kennis te 
delen en ervaringen uit te wisselen.  

Remedial teachers  
Wieka en Nelly.  

Hele schooljaar.  

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.  

Hele schooljaar. 
  

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.  

Blijft lopen.  

Bijhouden en screening orthotheek.  
  

Zorgen dat RT-materiaal op orde is.  Remedial teachers  
Wieka en Nelly.  

Blijft lopen.  

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.  

 Voorjaar 2020? 

Oriëntatie nieuwe materialen en 
computerprogramma’s.  
  

Zorgen dat RT-materiaal op orde is en 
computerprogramma’s ingezet kunnen worden bij RT.  

Remedial teachers  
IB en ICT-werkgroep.  

Blijft lopen.  
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Presentatie orthotheek aan intern 
begeleiders inplannen.  

Optimale zorg geven aan zorgleerlingen door kennis te 
delen en ervaringen uit te wisselen met de intern 
begeleiders.  

Remedial teachers  
Wieka en Nelly.  

Blijft lopen.  

Evalueren Connectlezen.  Lln. van groep 3 en 4 optimaal begeleiden om uitvallen te 
voorkomen  

Remedial teachers  
Wieka en Nelly en i.b.-er 
middenbouw (Tessa).  

Blijft lopen.  

Aandacht voor motorische 
ontwikkeling kleutergroepen en 
groepen 3 en 4. 
  

Optimaliseren ontwikkeling van grove en fijne motoriek  Remedial teachers  
Wieka en Nelly in overleg met 
intern begeleiders.  

Blijft lopen.  

Aandacht voor en voorlichting over 
geschikt schrijfmateriaal.  
Afspraken aanpassen in protocol. 

Optimaliseren schrijfontwikkeling.   Remedial teachers  
Wieka en Nelly.  

Einde  
Schooljaar.  

Aandacht voor en voorlichting over 
geschikt schrijfmateriaal voor 
linkshandigen.  
Afspraken aanpassen in protocol.  

Optimaliseren schrijfontwikkeling.  Remedial teachers  
Wieka en Nelly.  

Einde  
Schooljaar.  

Protocol/handleiding Connect lezen. Begeleiders Connect lezen kunnen alles gemakkelijk 
vinden.  

Remedial teachers  
Wieka en Nelly.  

Begin schooljaar.  

Protocol schrijfonderwijs.  Teamleden op de hoogte brengen van optimaal 
schrijfonderwijs en afspraken over schrijfmateriaal onder 
de aandacht brengen.  

Remedial teachers  
Wieka en Nelly  
Bespreken in bouwvergadering. 

Begin schooljaar.  

Beleidsplan motoriek en schrijven  Verbeteren ontwikkeling motoriek en verbeteren 
schrijfonderwijs 

Remedial teachers  
Wieka en Nelly en intern 
begeleiders. 

Jan. 2020-juli 2010 

Nieuwe leerkrachten 

 

Nieuwe leerkrachten op de hoogte stellen van 
protocollen/afspraken m.b.t. de RT. 

Remedial teachers 
Wieka en Nelly 
IB 

Begin schooljaar. 
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Jaarplan Taal-lezen 

Onderwerp 
 

Doelstelling Door wie Afgerond in 

Protocollen  Introduceren van de protocollen die gemaakt zijn 
rondom taal-lezen. 

 Implementeren van deze protocollen. 

 Eind van het jaar even goed nalopen van het protocol 
en evt. aanpassen. 

 Borgen 

IB + werkgroep taal-lezen + 
team 

Hele schooljaar. 

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 
 
Laura K. is aanspreekpunt 
vanuit de commissie. 

Hele schooljaar. 
Conform opgestelde 
roosters inclusief 
evaluatie. 
 

Kinderboekenweek 
 

 Leesmotivatie 

 Organisatie in thema van 2019 

Leerkrachten + werkgroep KBW 
+ betrokken LB’ers 
 
Nicole is aanspreekpunt vanuit 
de commissie.  

Oktober 2019 

Interne voorleeswedstrijd  Leesmotivatie 

 Voortzetten van deze activiteit conform schooljaar 
2018-2019 

Leerkrachten + werkgroep KBW 
+ betrokken LB’ers 

Oktober 2019 

Boekenmarkt 
 
 

 Leesmotivatie Leerkrachten + werkgroep KBW 
+ betrokken LB’ers 

Oktober 2019 

Nationale voorleesdagen  Leesmotivatie in de groepen 1 en 2 Betrokken leerkrachten.  
 
Nicole is aanspreekpunt vanuit 
de commissie.  

Januari / februari 2020 

Nederlandse kinderjury  Leesmotivatie en boekpromotie voor groep 3 t/m 8 Betrokken leerkrachten.  Maart t/m mei 2020 
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Laura V. is aanspreekpunt 
vanuit de commissie. 

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 
 
Laura K. is aanspreekpunt 
vanuit de commissie.  

Hele schooljaar. 
 
 
 

Mandjeslezen 
 

 Kennismaking verschillende soorten boeken (groep 3 
t/m 8). 

 Rooster maken voor circulatie in de bovenbouw + 
rooster voor het ontvangen van de kranten.  

 Groep 5 maakt dit schooljaar een opstart met het 
mandjeslezen. 

 Er moet worden gekeken naar een invulling voor 
mandjeslezen bij de kleuters. 

Leerkrachten + werkgroep LB 
taal/lezen 
 
Laura K. is aanspreekpunt 
vanuit de commissie. 

Hele schooljaar 
conform opgestelde 
roosters. 

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 

Literatuurles(sen) E-lijn  Leespromotie 

 Waarborging uitvoering 

Leerkrachten 
Laura V. is aanspreekpunt voor 
de commissie.  

Tussen voorjaars- en 
meivakantie 2020  
Evaluatie in bouwen 

Coöperatieve werkvormen bij 
taal/lezen/spelling 

 Waarborging uitvoering coöperatieve werkvormen 
voor taal/spelling door het een aantal keer terug te 
laten komen op de bouwvergaderingen. 

Leerkrachten + werkgroep LB 
taal/lezen 

Hele schooljaar. 

 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 
taal/lezen en 
bouwvergadering 

Besluitvorming verdere 
implementatie Engels in de groepen 
A t/m 6 nieuwe methode: Engels 

 Doorgaande lijn voor de methode GrooveMe. Groep 
5 zal ook regelmatig Engelse lessen moeten gaan 
volgen. 

Werkgroep Engels + Taal/lezen 
+ betrokken leerkrachten + 
MT (monitoring) 

Gehele schooljaar 
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 Uitproberen zichtzendingen nieuwe methode. 

 Besluit nemen over eventuele nieuwe methode 

Netwerkbijeenkomsten taal/lezen  Delen van kennis van scholen binnen de Laurentius 
Stichting met betrekking tot taal/lezen 

LB’ers taal/lezen, wellicht 
onderlinge verdeling per 
bijeenkomst 

Vier bijeenkomsten op 
nog nader te bepalen 
data 

Dyslexie  Een nieuw dyslexieprotocol wordt geïntroduceerd. 

 Waarborgen gebruik van protocol 

 Gebruik software (TextAid) verder uitdiepen voor 
groep 6 t/m 8. 

 Gebruik hulppassen borgen. 

 Toetsing LVS 

 Beoordeling toetsen/dictees 

 Begrijpend luisteren: oriënteren op Cito begrijpend 
luisteren 

 Handleiding voor ouders algemene informatie 
dyslexie. 

IB + Werkgroep LB taal/lezen + 
betrokken leerkrachten. 
 
 
 
Laura K. en Laura V. zijn 
aanspreekpunten vanuit de 
commissie. 

Begin schooljaar 
introductie + 
waarborging hele 
schooljaar 

Voorschotbenadering kleuters en 
connectlezen groep 3 & 4. 

 Waarborgen protocol voorschotbenadering en 
connectlezen. 

 Continueren van werkwijze. 

IB + werkgroep LB taal/lezen  
(Nicole en Tessa) + betrokken 
leerkrachten. 

Gehele schooljaar 

Werkstuk/spreekbeurt  Uitvoeren nieuwe afspraken rondom 
werkstuk/spreekbeurt voor de groepen 5 t/m 8. 

 Evalueren van de nieuwe aanpak en evt. bijstellen 
van de gemaakte afspraken. 

Leerkrachten van groep 5 t/m 8. 
 
Laura K. is aanspreekpunt 
vanuit de commissie. 

Gehele schooljaar. Let 
op; start september. 
 
Evaluatie plannen in 
januari. 

Flits 4  Verdiepen in de mogelijkheden van Flits 4.  

 Eventueel gebruik Flits 4 aanpassen 

IB + werkgroep LB taal/lezen Eerste vergadering 
taal-leescommissie. 

Nieuwe methode begrijpend lezen  Oriënteren op de mogelijkheden voor een nieuwe 
methode begrijpend lezen. 

 Aanpassingen gebruik Nieuwsbegrip (nieuwe aanpak 
vanuit de methode) 

IB + werkgroep LB taal/lezen Afspreken in 
vergadering 
taal/leescommissie.  
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Jaarplan Cultuur 

Onderwerp 

 

Doelstelling Door wie Afgerond in Onderwerp 

 

 
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, Kim en Anne 
Mieneke de Jong vanuit het 
Kunstgebouw 

 
Gedurende het schooljaar. 

 
Vanuit de cultuurtrein 
worden per jaar drie 
netwerkbijeenkomsten 
georganiseerd voor de 
ICC’ers van de deelnemende 
scholen. 

 

 
Inspiratiemiddag voor alle 
leerkrachten. (Facultatief) 
 

 

 
Verrijken van kennis op het 
gebied van de 
cultuurvakken.  

 
Georganiseerd vanuit de 
Cultuurtrein 

 
Woensdag 6-11-2019 

 
Inspiratiemiddag voor alle 
leerkrachten. (Facultatief) 

 
Overleg Cultuur op de 
Poolster 

 

 
Voortgang cultuuronderwijs 
bespreken.  

 

 
 Werkgroep LB-cultuur, 
directielid 

 
2 keer een datum plannen 
(maandag en donderdag) 

 
Overleg Cultuur op de 
Poolster 
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Beeldende Vorming 

Werkgroep: Marja, Anne en Corine 

Onderwerp 
 

Doelstelling Door wie Afgerond in Evaluatie 

Werkgroep 2 keer een 
overleg plannen 
 

Taken bespreken en 
uitvoeren 
 

Anne 
 

Het hele jaar door.  
 

 

Lessen Beeldend E-lijn 
Implementeren.  
 

Ontwikkelen van creativiteit, 
technieken toepassen, 
beeldvorming.     (Onderdeel 
doen) en kennisnemen van 
Kunst. (Onderdeel kijken) en 
evalueren van elkaars werk. 
(Onderdeel reflecteren) 
 

Ruimtelijke opdrachten door 
vakleerkracht 
handvaardigheid Irene. 
 

In de maand Maart 
 

 

Handvaardigheidslessen uit 
de methodes Handvaardig, 
Beeldvaardig en Laat maar 
zien. 
 

Ontwikkelen van creativiteit, 
technieken toepassen, 
beeldvorming.      (Onderdeel 
doen) en kennisnemen van 
Kunst. (Onderdeel kijken) en 
evalueren van elkaars werk. 
(Onderdeel reflecteren) 
 

Irene Het hele jaar door.  
 

 

Tekenlessen uit de 
methodes Tekenvaardig, 
Beeldvaardig en Laat maar 
Zien.  

 Tekenopdrachten door de 
leerkrachten. 
 

Het hele jaar door.   
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Dans 

Werkgroep: Corine, Liivi en Laura V 
 

Onderwerp 
 

Doelstelling Door wie Afgerond in Evaluatie 

Werkgroep 2 keer een 
overleg plannen 
 

Taken bespreken en 
uitvoeren 

Liivi   

Protocol bijwerken 
 

Informatie voor het team 
over het geven van de 
lessen.  

Werkgroep dans 
 

  

Gastles regelen 
Danslessen E-lijn en 
methode Dansspetters. 
 

Deskundigheid bevordering 
voor de leerkrachten.  
Bevorderen van het gevoel 
voor dans en bewegen bij de 
leerlingen.  

Irene en Linda gaan naar de 
beursvloer georganiseerd 
vanuit de cultuurtrein. 
 

  

Eerste E-lijnles door de 
leerkrachten zelf laten 
geven.  

Een impuls geven aan de 
leerkrachten om de lessen 
dans zelf te gaan geven. 

De leerkrachten 
 

In juli.  

Evaluatie inplannen tijdens 
bouwvergadering  

  In de maanden juni en juli 
 

 

 

Opstellen van een protocol 
Beeldend. 
 

Informatie voor het team 
over het geven van de 
lessen. 

Werkgroep beeldend 
 

  

Overdracht formulier 
tekenen aanpassen. 

 Werkgroep beeldend  Evaluatie inplannen in de 
bouw. 
 

Evaluatie inplannen tijdens 
bouwvergadering 

   In de maanden juni en juli 
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Drama 

Werkgroep: Ilona, Ingrid, Linda 
 

Onderwerp 
 

Doelstelling Door wie Afgerond in Evaluatie 

Werkgroep 2 keer een 
overleg plannen.  
 
 

Taken bespreken en 
uitvoeren. 
 
 

Linda 
 

 
 

 

 

Protocol opstellen 
 

Informatie voor het team 
over het geven van de 
lessen. 
 

Werkgroep drama September  

Inventariseren van de 
benodigde materialen voor 
het geven van de lessen 
theater van de E-lijn.  
 

Het verrijken van de 
theaterlessen voor de 
leerlingen.  
 

Werkgroep drama In de maanden januari en 
februari. 
 

 

Implementatie van de lessen 
theater van de E-lijn  
 

 Leerkrachten 
 

Hele hele jaar door.  

Leerkrachten geven les uit 
de dramamethode Moet je 
doen.  
 

  Hele hele jaar door.  

Evaluatie inplannen tijdens 
bouwvergadering 

  In de maanden juni en juli 
 

 

 
 
 
 



 
21 Jaarplan 2019 - 2020 

Muziek  
Werkgroep: Judith, Jorran, Kim 

 

Onderwerp 
 

Doelstelling Door wie Afgerond in Evaluatie 

Werkgroep 2 keer een 
overleg plannen.  

Taken bespreken en 
uitvoeren. 

Kim de Ruiter Mei  
 

 
 
 

Protocol opstellen 
 

Informatie voor het team 
over het geven van de 
lessen. 
 

Werkgroep muziek 
 

September  

Introductie lessen muziek E-
lijn 
 

Plannen van een 
teamtraining muziek. 
 

Kim Woensdag 9 oktober  

Gebruik van Zangexpress 
implementeren.  
 

Implementeren van een 
doorgaande leerlijn muziek.  
 

Kim Oktober  

Blokfluitlessen in groep 6. Continueren en 
ondersteunen nieuwe 
leerkracht. 

Leerkrachten van de 
groepen 6  
 

Hele jaar door  

Opzetten schoolkoor Stimuleren van zingen in een 
koor, na schooltijd 

Vakleerkracht muziek Zomervakantie t/m 
kerstvakantie 

 

Evaluatie inplannen tijdens 
bouwvergadering 

  In de maanden juni en juli 
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Mediawijsheid 

Werkgroep: Yannick, Ingrid, Lars en Marijn 
 

Onderwerp 
 

Doelstelling Door wie Afgerond in Evaluatie 

Werkgroep 2 keer een 
overleg plannen. 

 
 

Voortgang bespreken.  
 

Ingrid 
 
 

In de week van Mediawijsheid  
(1-11-2019 t/m  
15-11-2019) 
 

 

Lessen Mediawijsheid van 
de E-lijn.  
 

Bevorderen kennis van 
mediawijsheid. 
 

Leerkrachten 
 

November 2019 
 

 

Evaluatie in plannen in de 
bouwvergadering.   
 

Bevindingen van de 
leerkrachten bundelen, 
om eventueel tot het 
bijstellen van de lessen te 
komen.  
 

Leerkrachten en  
Werkgroep mediawijsheid 
 

  

Bijstellen van de lessen  Werkgroep mediawijsheid 
 

In een geplande werkgroep 
overleg. 

 

Evaluatie inplannen tijdens 
bouwvergadering 

  In de maanden juni en juli 
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Overige Activiteiten 

Onderwerp 
 

Doelstelling Door wie Afgerond in Evaluatie 

Muzische vorming. 
 
Eén keer per jaar een 
voorstelling of workshop. 

Beleven van voorstellingen 
op het gebied van theater. 
(Onderdeel kijken) 
 

Leerkrachtvertegenwoordiger 
Irene 
Vrijwilligers van MV Berkel en 
Rodenrijs. 
Theatergroepen 
 

Najaar: de groepen 1-2 en 
7-8 
Voorjaar: de groepen 
 3-4 en 5-6 

  

Excursies 
 
 
 
 

Heb bevorderen van 
museumbezoek.  
Het verrijken van het 
lesprogramma met een les 
in het museum.  

Leerkrachten Het hele jaar door.   

Uitlaatklep Het ontwikkelen van 
durven voordragen en 
optreden voor een publiek.  

Leerlingen.  Een aantal keer per jaar 
volgens een rooster. 

  

Helicon Kennismaken met de 
instrumenten van een 
orkest. 
Stimuleren van het gaan 
bespelen van een 
instrument. 

 

Gastdocent en leden van 
Helicon. 
Leerkrachten van groep 3, 4, 5 
en 6 

In een onderling 
afgesproken periode 

 
.  

Project De cultuurvakken 
integreren in het 
projectthema. (21ste -
eeuwse vaardigheden) 

Werkgroep project 
Amanda, Irene, Jorran, Marion, 
Corine 

2 weken in mei  
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Jaarplan ICT 

Onderwerp Doelstelling Door wie Afgerond in 
Computers/laptops/ tablets  Er wordt een verdeling gemaakt van alle 

devices over de verschillende groepen. 

Sander + ICT- werkgroep September 

Overzetten digitale programma’s  Programma ‘Flits 4’. 

 Digitale rapporten. 

 Registratielijsten taal, spelling, 
wereldoriëntatie en rekenen. 

 SocialSchools - app. 

Sander 
 
 
 
 

September  
 

Prowise  Elke bouwvergadering start een leerkracht 
met het laten zien van een tool uit Prowise, 
zodat nieuwe tools ontdekt worden.  

 Klassenbezoek op verzoek van leerkracht of 
uit initiatief van de werkgroep ICT. 

 Uitzoeken wat de mogelijkheden binnen 
Prowise met een leerlingaccount zijn. 

Sander + ICT- werkgroep. 
 
 
 
Sander 

 
Sander + ICT-werkgroep 
 

Loopt het hele schooljaar 
door. 
 
 
Loopt het hele schooljaar 
door. 
Start begin schooljaar 2019-
2020. 

Social Schools - website  Continuering onderhoud aan de website. Sander + Yannick September en januari 

Software 
 

 Aanschaffen updates aanwezig software. 

 Bekijken en beoordelen nieuwe software. 

 Bekijken vervanging software “Hoofdwerk” 
groepen 3 en 4. 

 Implementeren dyslexiesoftware in 
samenwerking met taal/lezen. 

 Overleg over herinvoering toetsen LVS  
in samenwerking met taal/lezen. 

 Invoeren onderwijs transparant (gr. 8) 

Sander + ICT -werkgroep 
 
 
 
 
 
 
Sander + ICT –werkgroep + 
werkgroep taal/lezen + IB + 
MT 

Loopt het hele schooljaar 
door. 
 
 
 
 

 

Continuering ‘rekentuin’  Beheer rekentuin. Sander + IB + RT 
 

Loopt het hele schooljaar 
door. 
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Touchscreens  Hulp bieden bij het gebruik van touchscreens.  Sander + ICT- werkgroep 
 

Loopt het hele schooljaar 
door. 
 

Esis  Continuering invoeren absenten, 
toetsresultaten en gespreksverslagen. 

 Continuering invoeren individuele 
handelingsplannen. 
 

 Continuering uitslag CITO eindtoets 
importeren in ESIS. 

 

Leerkrachten 
 
 
IB en RT 
 
 
Leerkrachten  
groep 8  

Loopt het hele schooljaar 
door. 
Loopt het hele schooljaar 
door. 
 
Mei 2020 

Office 365  SharePoint: Evalueren of de opgezette 
structuur naar tevredenheid werkt + 
continuering. 

 OneDrive: 
Continuering. 

 Forms: Continuering enquêtes afnemen met 
Forms. 

 Agenda: Continuering. 

 Uitzoeken wat kan “mapping” betekenen 
voor de Poolster? 

Sander + ICT werkgroep + 
leerkrachten 
 
 

Loopt het hele schooljaar 
door. 
 

Digitale rapporten  Mogelijkheden bekijken voor het omzetten 
van de kleuterrapporten naar Kerndoel. 

 Beheer digitale rapporten Kerndoel. 

Sander + ICT-werkgroep + 
leerkrachten groepen 1 en 2. 
 
Sander + Rutger Burger 

Start januari 2020. 
 
 
Loopt het hele schooljaar 
door. 

Social Schools - app  Start gebruik app met de hele school. Sander + Yannick + Mandy + 
leerkrachten. 

Start september 2019 + 
loopt het hele schooljaar 
door. 

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

Alle leerkrachten 
 
 
 

Loopt het hele schooljaar 
door. 
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 Vervolg inzet van de 21ste -eeuwse 
vaardigheden (aardrijkskunde, NatuNiek, 
geschiedenis en Blits). 

Alle leerkrachten 
 

Loopt het hele schooljaar 
door. 

Studiedagen  Scholing op ICT- gebied voor leerkrachten 
binnen de Laurentius Stichting. 

Sander of Yannick of Ingrid Twee dagen in het schooljaar 
2019-2020. 

Netwerkbijeenkomsten  Scholing / “netwerken” met andere 
Laurentiusscholen. 

Sander + ICT-werkgroep Meerdere bijeenkomsten in 
het schooljaar 2019-2020. 

AVG - Privacywetgeving  Beleid AVG bespreken tijdens 
bouwvergaderingen (begin schooljaar). 

 Continuering. 

Sander + ICT- werkgroep 
 
Leerkrachten 

Loopt het hele schooljaar 
door. 
 

Symbaloo  Evaluatie gebruik Symbaloo bij de kleuters. ICT werkgroep + 
leerkrachten groep 1 en 2. 

November 2019. 

Zien  Continuering in samenwerking met IB. Sander + IB Loopt het hele schooljaar 
door. 

Workshop Social Media  Kinderen van groep 8 bewust maken van de 
gevaren van Social Media. 

 
 
 

Leerkrachten groepen 8 Oktober/ november 2019. 

Aanschaf tabletkar en tablets  Er wordt een tabletkar met 30 laptops 
aangeschaft. De tabletkar zal/kan gebruikt 
worden door alle groepen van de school. 

Sander Oktober 2019 

Aanschaf Ipads  Er worden 10 Ipads aangeschaft voor de 5 
kleutergroepen. 

Aanschaf = Sander. 
 
Beheer en implementatie = 
Ingrid. 

Oktober 2019 
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Jaarplan Gedrag 

Onderwerp Doelstelling Door wie Afgerond in 

Zien! Leerlijn  September 19: 
Invoeren nieuwe leerlingen Zien. 
 
November 19: handelingsadviezen onder de aandacht 
brengen bij team 
 
Mei 20: Enquête opstellen handelingsadviezen Zien/ 
methode 

IB 
 
 
Werkgroep 
Team 
MT/IB 
Werkgroep 
Team 
MT/IB 

 

Zien! Domein: betrokkenheid/ 
autonomie 
 

Na studiedag jan 20:  
Plan opstellen om de autonomie van de leerlingen te 
vergroten.   

Team 
Werkgroep G en HB 
MT/ IB 

 

Executieve functies      Na studiedag jan 20: 

 Kennis en informatie d.m.v. studiedag. 

 Stappenplan maken. 

 Inventarisatie gebruik braingames. 

Werkgroep G/ HB 
Team 
MT/IB 
 

 

Taakspel ( is aanwezig op school, 
maar wordt niet ingezet) 

Onderzoeken naar de oorzaak van het niet inzetten van 
deze methode. 
Bekijken hoe er nieuw leven ingeblazen kan worden. 
 

 Bijscholing nieuwe leerkrachten? 

 Meenemen in enquête wensen team. 

Werkgroep  
Team 

 

Veiligheidsplan (sociale veiligheid) Protocollen die al klaar zijn, bespreken met MT. Keuze 
wordt gemaakt of dit in bouw besproken moet worden 
of in de mededelingen/ Nova verspreid wordt. 

 Pestprotocol (3.02) 

 Kindermishandeling 

Werkgroep  
IB 
MT 
Team 

 



 
28 Jaarplan 2019 - 2020 

 

  
 
 
 

 Medicijngebruik 

 Nieuwe protocollen bespreken in MT/ bouw en borgen. 
 

 Schoolregels, klassenregels 

 Overblijf 

 Rouwverwerking 

 Gescheiden ouders 

Werkgroep  
IB 
MT 
Team 

 

Gouden weken Sept 19 en jan 20:  
De leerkrachten werken 2x per jaar aan de gouden 
weken. De gymlessen worden hier ook bij gebruikt.  

Team 
IB/MT 
Gymleerkracht  

 

Rots en Water Eerste helft schooljaar: 

 Coördineren 

 Ouders informeren 

 Aanspreekpunt 

Liivi/ IB  

Individuele hulp gedrag Indien nodig:  
Inzet Yoga, kindercoach. 
 

Liivi 
IB/MT 

 

 Indien nodig: 
Inzet Sova groep. 

Karen 
IB/MT 

 

Nieuwe leerkrachten bijpraten Gouden weken 
Zien 
Klassenregels 

Werkgroep  

Informatieboekjes 
gedragsproblemen/ mapjes voor 
ouders 

Oktober 19: 
Inventariseren welke er al zijn 
Welke nog nodig op kindniveau en ouder 

Werkgroep  
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Instemming medezeggenschapsraad 

 


