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Inleiding jaarplan 

• KC Ontdekrijk is een school in de wijk Oostgaarde. Een kleine tot middelgrote school (rond de 175 leerlingen), verdeeld over 8 groepen. Op de school zitten kinderen van verschillende 

nationaliteiten ( meer dan 20, waaronder een grote groep uit de Antillen en Suriname). De school heeft van de inspectie in oktober 2019 het predicaat “zeer zwak” gekregen. De school 

is een verbetertraject gestart en er is hard gewerkt aan alle indicatoren waarop de school onvoldoende scoorde. In november 2020 heeft de school wederom bezoek van de inspectie 

gehad, en is het predicaat “zeer zwak” gewijzigd naar “Onvoldoende”. De inspectie heeft een positieve verandering op Ontdekrijk waargenomen. Punten van aandacht blijven: 

mondelinge taal, zicht op ontwikkeling, leeropbrengsten schoolverlaters, burgerschap zijn nog niet helemaal op orde. Deze aandachtspunten komen terug in het jaarplan.  

 

• Dit jaarplan is geschreven voor de medewerkers van KC Ontdekrijk. Zij zijn de uitvoerders van dit jaarplan. Hun inspanning, medewerking, inzet is onontbeerlijk.  

Daarnaast is het geschreven voor de ouders. Zij worden vertegenwoordigd door de oudergeleding van de M.R. We vinden het belangrijk om de ouders te informeren en mee te nemen 

in de onderwijsinhoudelijke veranderingen op KC Ontdekrijk. Met dit plan willen we laten zien welke doelen zijn bereikt en aan welke doelen (op korte en langere termijn) wordt 

gewerkt. 

Daarnaast is dit jaarplan geschreven voor het bestuur en de inspectie. In dit jaarplan willen we inzichtelijk maken waar de school nu staat, aan welke doelen wordt gewerkt. De doelen/ 

activiteiten zijn smart geformuleerd (specifiek - meetbaar - acceptabel – realistisch – tijdgebonden), wie de kartrekkers zijn en wanneer welke doelstellingen behaald moeten zijn. 

 

• Doelen en thema’s waar de school aan wil gaan werken het komende jaar zijn de volgende: 

- Opbrengst bewust werken 

- Volgende stap in de implementatie van “De Vreedzame school” 

- Verdere implementatie van de nieuwe rekenmethode “getal en ruimte”  

- Verhogen van de leeropbrengsten t.a.v. rekenen 

- Invoering van het woordenschatprogramma “Logo3000” voor de groepen 1-2, 3 & NT2 

- Invoering van het programma “Wereld vol woorden) in de NT2 groep. 

- Verhogen van de leeropbrengsten t.a.v. begrijpend lezen 

- Opbrengstbewust aanbod mondelinge taalontwikkeling 

- Verdere implementatie van het instructiemodel “Excellente leerstructuur” 

- Verder vormgeven aan het cyclisch werken: de grote cyclus (zorgstructuur & zorgniveaus in de school) – kleine cyclus (dagelijks voorbereiden en plannen, uitvoeren, observeren 

en registreren, analyseren, bijstellen van leeractiviteiten) 

- Teamontwikkeling & teambuilding; verder werken aan een professionele cultuur 

- Talentontwikkeling teamleden en kinderen 

- Vergroten van de ouderbetrokkenheid en verbeteren van de communicatie met ouders  

- Herijken en vaststellen van de visie-missie van de school 

- Beschrijving maken van de leerlingpopulatie van de school en deze vertalen in onderwijsaanbod en behoeften  

- Starten met de pilot “meer inclusief onderwijs” middels de ondersteuningsklas 
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• De missie en visie van de school:  

- Missie van de school: Ieder kind leert gemotiveerd voor zichzelf én voor zijn toekomstige rol in de maatschappij  

- Visie van de school:  Kindcentrum Ontdekrijk ontwikkelt zich tot een school die garant staat voor innovatief, kwalitatief en opbrengst bewust onderwijs, waar met plezier wordt 

geleerd en met plezier leren wordt gefaciliteerd door effectief leerkrachtgedrag. Boeiend en uitdagend leren van en met kinderen staat centraal. Binnen de school voelen 

leerkrachten zich verantwoordelijk voor alle leerlingen. We zorgen er samen voor dat alle onderwijsinhoudelijke zaken op school op orde zijn. Speerpunt dit schooljaar is 

samenwerken en elkaar feedback geven.  

 

• Indruk en bevindingen van voorgaande directeur E. Heugens: 

Er is veel werk verzet en de resultaten hiervan zijn te zien.  De school zit weer in de lift omhoog. Maar we zijn er nog niet, willen we ook aan die laatste indicator (zicht op ontwikkeling)  

van de inspectie voldoen. Kijkend naar de school (het gebouw, het team, de leerlingen, de ouders) zie ik dingen die me positief stemmen. Vrolijke blije gezichten in de school, rust in 

het gebouw, een positief pedagogisch klimaat, leerkrachten die er de schouders onder zetten en er voor gaan, blijven werken aan die verbeterslag. Dat zien we terug in de 

leeropbrengsten. 

Veel middelen (mensen, onderwijsprogramma’s, begeleiding) zijn aanwezig om KC Ontdekrijk te transformeren in een school met een basisarrangement. Veel verbeterpunten (vanuit 

inspectie, vanuit auditteam) zijn opgepakt. Sommige kunnen al worden afgevinkt, sommige punten zijn in ontwikkeling en liggen op schema, sommige dingen vragen simpelweg meer 

tijd en afstemming. Tijd om het onderwijsinhoudelijke gesprek te voeren en tot een gemeenschappelijke schooltaal te komen. Waarbij we zo snel kunnen gaan als mogelijk. De 

afgelopen en komende periode was en is belangrijk. Een periode waarin we de verdere transfer maken naar betekenisvol en kwalitatief goed onderwijs. Dat is onze kernopdracht, dat 

verdienen onze leerlingen.  

• 31 augustus 2021 is een duo-interimdirectie gestart: Simone Leereveld en Conny Grotendorst 

 

 

 

 

Capelle aan den IJssel, september 2021 
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Didactisch handelen

- alle kernvakken worden  gegeven 
volgens de excellente leerroute

Woordenschat & mondelinge taal

- invoering van de methode Logo3000 

gr 1 t/m 3 + NT2

- invoeren doorgaande lijn 
"mondelinge taal" in de school

- afspraken doorgaande lijn voor 
aanbod groepen 4 t/m 8

Cyclisch werken

- werken volgens de grote cyclus:

(zorgkalender en zorgniveaus)

- werken aan de kleine cyclus (dagelijks 
afstemmen van leer- & 

ondersteuningsbehoeften van de klas, 
van kinderen volgens de PDCA cyclus)

Opbrengst Bewust Werken

Werken aan een professionele 
leergemeenschap, versterken 

teamgevoel

Grondwaarden volgens SOP:

samenwerken - openheid - plezier -
bekwaamheid - verantwoordelijkheid
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Doel(en) eerste kwartaal:

- alle leerkrachten zijn bekend met de inhoud van de  expliciete  
directe instructie/ excellente leerroute

- alle kernvakken worden gegeven conform de excellente 
leerroute

- focus ligt op betekenisvolle en passende verlengde instructie

- smart doelen zichtbaar in de dagplanning en in de klas

Doelen tweede kwartaal:

- verder ontwikkelen verlengde instructie

- focus op het geven van meerdere instructies passend bij de 
differentiatiegroep (IHP's)

- nadruk op  actieve betrokkenheid van leerlingen, en  controle 
van begrip

- groepen 1-2 werken bewust met de kleine en grote kring

Doelen derde kwartaal: 

- onderlinge consultaties nav good practices instructiemodel

- monitoring werkwijze verlengde instructie

- met de nadruk  op differentieren, in instructie - in verwerking,  
in extra ondersteuning

Doelen vierde kwartaal:

- pilot kindgesprekken

- evaluatie en feedback o.a. tijdens functioneringsgesprekken & 
evaluatie jaarplan

Doelen eerste kwartaal:

-Implementatie programma logo 3000

-Werkgroepen vanuit de verschillende taaldiisciplines gaan van 
start. a.h.v. duidelijke opdrachten + scan taalstimulering

- Start visualisaties woordenschat

- Verrijkend aanbod woordenschat,, uitdagende leeshoek

- Samenwerking met bibliotheek

Doel(en) tweede kwartaal:

-Uitvoeren van lesprogramma's specifiek gericht op mondelinge 
taal: boekbespreking, kletsmuurtjes, show & tell (cooperatieve 
werkvormen)

- Drama en muziek (zingen)

- Keuze methodiek woordenschat gr 4 t/m 8

Doel(en)  derde kwartaal:

- Kwaliteitskaarten voor de verschillende taaldisciplines

- Overal in school staan rijke thematafels die uitdagen tot lezen, 
schirftelijk en mondeling taalgebruik

Doelen vierde kwartaal:

-Evaluatie invoeringstraject Logo3000 

-Taalbeleidsplan gereed

- Aanvragen Audit taalaanbod

D

Doel(en) eerste kwartaa:l:

- Verscherpen van HGW door Opbrengst Bewust te werken 
(doelen passend bij populatie)

- Werken vanuit hoge verwachtingen

- Starten met leren zichtbaarmaken

- Doorgaande lijn klassenmanagement, groepsmap, 
weekplanning voorbereide omgeving, differentiatie

Doel(en) tweede kwartaa:l:

-leerkrachten hebben zicht op hun groep; en op de  
leerbehoefte

- evaluatie aanscherpen doelen na herfstsignalering, 

- evaluatie eerste 10 wkn cyclus en 

- vaststellen leerdoelen: op schoolniveau, groepsniveau, 
individueel niveau

- Leerkrachten kennen de verschillende zorgniveaus

Doelen derde kwartaal:

- Halfjaarlijkse evaluatie en vaststellen nieuwe doelen

- Aanscherpen IHP's 

- Kindgesprekken

- Reflectie op leerkrachthandelen t.a.v.  activiteiten/ strategieen 
naar leervertraging en - versnelling

- Leerkrachten bereiden samen lessen voor

Doelen vierde kwartaal: 

- Leerkrachten evalueren  en reflecteren dagelijk  hun lessenop 
hun handelen.

- Lessen samen voorbereiden en evalueren versterken

- Doorgaande lijn in overdracht groep einde schooljaar 
(groepsplannen en IHP's)

Doel(en) eerste kwartaal:

- Start nieuwe overlegstructuur

- Start inhoudelijke teambuilding en kennisdeling met 
workshops en wall papers

- POP en bekwaamheidsdossiers op orde

- Leren van elkaar;  ieder vanuit z'n eigen rol en eigen 
verantwoordelijkheden

- PLG's starten ahv duidelijke opdrachten

Doel(en) tweede kwartaal:

- iedereen geeft  en krijgt op de juiste wijze feeback aan/ van 
elkaar

- eigenaarschap &  gezamenlijke verantwoordelijkheid

- Voortgang PLG's  en terugkoppeling aan MT en team

-Verder  Implementeren nieuwe overlegstructuur: 'Inhoudelijk 
op de thee'

Doel(en) derde kwartaal:

-eigenaarschap & gezamenlijke verantwoordelijkheid

- samen lessen voorbereiden, evalueren

- bouwen aan een sterk team,

- werken aan fijn positief werkklimaat

Doelen vierde kwartaal:

- evalueren hoe het jaar is verlopen, hoe staan we ervoor, wat 
hebben we nog?

- gebruik maken van elkaar talenten  (wie doet wat)
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Thema 1: Veiligheid – positief pedagogisch klimaat 
Kinderen, leerkrachten, medewerkers, ouders van KC Ontdekrijk gaan met plezier naar school. Kunnen fijn, goed samenwerken, luisteren naar elkaar, voelen zich veilig.  
 

Periode 
 
Schooljaar 
2020-2021 

Wat is de activiteit? 
 
Implementatie van gedachtegoed “De 
Vreedzame school” 

Wat is het doel? 
 
Zorgen voor een positief, 
veilig en voorspelbaar 
pedagogisch klimaat in de 
school 
 

Wie is verantwoordelijk? 
 
Iedereen, Werkgroep Vreedzame 
school neemt de lead en volgt 
hoe de lessen Vreedzame school 
worden gegeven; welke 
behoeftes er zijn 

Hoe gaan we het meten? 
 
Leerlingenmonitor (Viseon) 
Enquête onder leerkrachten, onder ouders 
naar sociale veiligheid 

Wat is de 
status? 

Augustus tot 
november 
2021 

Welke activiteiten heb je gepland om je 
eerste kwartaaldoel te behalen? 

• teamtraining 
• alle leerkrachten zijn bekend 

met en onderschrijven het 
gedachtegoed VZS. 

• alle leerkrachten geven 
wekelijks lessen VZS.  

• Grondwet vd school is bij 
iedereen bekend, is vertaald 
naar waarneembaar gedrag 

 

Wat is je doel voor het 
eerste kwartaal? 
 
Komen tot een breed 
gedragen en gezamenlijke 
taal in de school 
 
Opleiden mediatoren 
Realiseren opleiden 
nieuwe collega’s en 
administratie/concierge 

Beschrijf wie verantwoordelijk is 
voor dit doel? 
 
Iedereen, Werkgroep Vreedzame 
school neemt de lead 

Welke instrumenten/observaties etc. ga je 
gebruiken om erachter te komen of je doel is 
behaald? 
 
1ste teamtraining is gegeven 
Vervolg trainingen staan gepland 
Vreedzame school staat maandelijks op de 
agenda van de teamvergaderingen 
Coördinator neemt deel aan maandelijks MT+ 
overleg NB: GEKOPPELD AAN 
BETEKENISVOLLER ONDERWIJS 
 

Nog mee 
bezig 
aangezien 
dit een 
permanent 
proces is 
 
Opleiden 
mediatoren 
opgestart in 
kwartaal 2, 
Opleiden 
nieuwe 
collega’s bij 
ruimte voor 
cursisten 
Coördinator 
Vreedzaam 
aangezet 
tot interne 
workshop 

Evaluatie (af voor DB 17-11): 
Denk aan de volgende vragen voor de evaluatie: 
Zijn de processtappen goed doorlopen? Wat is de kwaliteit van de bereikte resultaten? Wat vinden we ervan? Wat moeten we in de komende periode bijstellen (evt ook in de 
beoogde resultaten).  
Aanpassingen/meenemen volgende periode: 
 

Periode Wat is de activiteit? Wat is het doel? Wie is verantwoordelijk? Hoe gaan we het meten? Wat is de 
status? 
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November 
tot februari 
 
2021-2022 

• afstemming lessen VZS, zorgen 
voor een doorgaande lijn 

• leerlingen betrekken bij regels 
en afspraken VZS (burgerschap) 

• afpraken maken over gewenst/ 
ongewenst gedrag,  time-out, 
etc. 

• teamtraining 2 
• Vreedzame Wijk deelname is 

opgestart 
• Nieuws collega’s,, concierge en 

adm. Gestart met opleiding 
• Plannen maken Vreedzame 

ouders 
• Inventarisatie ‘wat gebeurt er 

aan wereldburgerschap?’ 
 

Afstemming 
Borging, doorgaande lijn 
Duidelijke afspraken over 
gewenst en 
grensoverschrijdend 
gedrag 
Concept kwaliteitskaart 
‘Kleerhanger’ 

Leerkrachten (geven wekelijks de 
lessen) 
 
Werkgroep : in volgen, 
begeleiden, aanspreken 

Terugkoppeling van de werkgroep aan de 
directie, aan het team 
Klassenbezoeken in kader van Vreedzame 
school 
Maandelijks terugkerend punt op de 
teamvergadering 
Monitoren wanneer kinderen een time-out 
krijgen, data verzamelen: 
welke kinderen, welke dag/ tijdstip/ welke 
groep/ aanleiding? 
Deze data worden geanalyseerd met als doel 
ons beleid er op af te stemmen. 
Organiseren Workshop Vreedzaam door PLG 

 

Evaluatie (af voor DB 8-2): 
 
Aanpassingen/meenemen volgende periode: 
 

Periode Wat is de activiteit? Wat is het doel? Wie is verantwoordelijk? Hoe gaan we het meten? Wat is de 
status? 

Februari tot 
mei 
2022 

• afstemming lessen VZS, zorgen 
voor een doorgaande lijn 

• ouders informeren/ betrekken 
gedachtegoed vreedzame 
school\ 

• situaties bespreken  waarin 
vreedzaam  (nog) geen 
antwoord op heeft 

• ConceptKwaliteitskaart 
Vreedzaam en 
Wereldburgerschap 

 

Afstemming 
Borging, doorgaande lijn. 
Continuïteit 
Ouders meenemen in het 
gedachtegoed, zodat er 
een verbinding is tussen 
school & thuis 
A.d.h.v. de data bekijken 
welke acties de school 
moet nemen zodat er 
minder incidenten zijn, er 
minder kinderen een 
time-out krijgen 
 

Leerkrachten (geven wekelijks de 
lessen) 
 
Werkgroep : volgen, begeleiden, 
aanspreken 
In het opleiden van de mediators 
 
Werkgroep organiseert 
ouderbijeenkomst(en) over 
Vreedzame school 

Terugkoppeling van de werkgroep aan de 
directie, aan het team 
 
Klassenbezoeken in kader van Vreedzame 
school 
 
Maandelijks terugkerend punt op de 
teamvergadering 
 
 
Enquête onder leerkrachten, onder ouders 
naar sociale veiligheid (maart-april) 
 

 

Evaluatie (af voor DB 18-5): 
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Aanpassingen/meenemen volgende periode: 
 

Periode Wat is de activiteit? Wat is het doel? Wie is verantwoordelijk? Hoe gaan we het meten? Wat is de 
status? 

Mei tot 
augustus 
2122 

• afstemming lessen VZS, zorgen 
voor een doorgaande lijn 

• inzetten mediators 
• evaluaren aanpak VZS 
• monitoring sociale veiligheid 
• Teamsessie wereldburgerschap 
• Definitief maken 

kwaliteitskaarten 
 

 

Afstemming 
Borging, doorgaande lijn. 
Continuïteit 
 

Leerkrachten (geven wekelijks de 
lessen) 
 
Werkgroep : in volgen, 
begeleiden, aanspreken 
In inzetten en begeleiden van de 
mediators 
 
Team, in evalueren van de 
processen en opbrengsten 
Vreedzame school (merkbaar – 
meetbaar) 
 

Leerlingenmonitor (Viseon) 
Enquête onder leerkrachten, onder ouders 
naar sociale veiligheid 
 
Data analyseren en beleid uitzetten 

 

Evaluatie (af voor DB 13-7): 
 
 
Aanpassingen/meenemen volgende kwartaal: 
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Thema 2: Didactisch handelen 
Het didactisch handelen op school is speerpunt en wordt gegeven volgens het expliciete excellente leerstructuur. Waarbij de focus ligt op: leerdoelen, assessments en actieve betrokkenheid, 
begeleide inoefening, controle van begrip, feedback en reflectie. 
 

Periode Wat is de activiteit? Wat is het doel? Wie is verantwoordelijk? Hoe gaan we het meten? Wat is de 
status? 

Augustus tot 
november 
2021 

Welke activiteiten heb je gepland om je 
eerste kwartaaldoel te behalen? 

• alle leerkrachten zijn bekend 
met de inhoud van de 
excellente leerroute 

• alle leerkrachten geven lessen 
in de kernvakken conform  de 
excellente leerroute 

• Nieuwe leerkrachten worden 
hierin ondersteund door IB 

• een beschrijving maken voor 
Excellente Leerroute in de 
onderbouw. 

• bespreken kijkwijzer didactisch 
handelen met ‘t team 
 

Wat is je doel voor het 
eerste kwartaal? 
 
Opbrengst Bewust 
Werken 
 
Er wordt dagelijks  
gewerkt volgens dit 
instructiemodel 
 
 

Beschrijf wie verantwoordelijk is 
voor dit doel? 
 
Samen verantwoordelijk; 
leerkrachten in de uitvoering 
IB & directie voor begeleiding, 
afstemming en controle 
 

Welke instrumenten/observaties etc. ga je 
gebruiken om erachter te komen of je doel is 
behaald? 
 
Observaties – klassenbezoeken, 
voortgangsgesprekken. 
directie & I.B.-ers zullen klassen- of 
flitsbezoeken afleggen 
Professionele feedback 

Alles 
behaald, 
uiteraard 
blijft dit ook 
een 
permanent 
punt van 
aandacht / 
procesmatige 
aansturing 

Evaluatie (af voor DB 17-11): 
Denk aan de volgende vragen voor de evaluatie: 
Zijn de processtappen goed doorlopen? Wat is de kwaliteit van de bereikte resultaten? Wat vinden we ervan? Wat moeten we in de komende periode bijstellen (evt ook in de 
beoogde resultaten).  
Aanpassingen/meenemen volgende periode: 
 

Periode Wat is de activiteit? Wat is het doel? Wie is verantwoordelijk? Hoe gaan we het meten? Wat is de 
status? 

November 
tot februari 
2021-2022 

• alle leerkrachten geven lessen 
volgens de excellente leerroute 

• Focus op betekenisvol aanbod, 
pre teaching en verlengde 
instructie 

• met de nadruk op  actieve 
betrokkenheid van leerlingen, 
en  controle van begrip 

Er wordt dagelijks  
gewerkt volgens dit 
instructiemodel 
 
Excellente leerstructuur 
behoort tot het 
handelingsrepertoire van 
de leerkrachten  

Samen; leerkrachten in de 
uitvoering 
 
IB & directie voor begeleiding, 
afstemming en controle 
 

Collegiale consultaties, kijken bij elkaar in de 
les (november, tijd vrij roosteren) ism 
ondersteuners. 
Observaties en feedback MT 
 
Video-interactie-begeleiding  
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• klassenbezoeken & collegiale 
consultatie (leren van elkaar 

• Groepsmanagement op orde 
 

Evaluatie (af voor DB 8-2): 
 
Aanpassingen/meenemen volgende periode: 
 

Periode Wat is de activiteit? Wat is het doel? Wie is verantwoordelijk? Hoe gaan we het meten? Wat is de 
status? 

Februari tot 
mei 
2022 

• Puntjes op de ‘i’ naar de 
perfecte les. 

• met de nadruk  op 
differentiëren, in instructie - in 
verwerking, in extra 
ondersteuning 

• klassenbezoeken & collegiale 
consultatie (leren van elkaar 

 

 
Expliciete leerstructuur 
behoort tot het 
handelingsrepertoire van 
de leerkrachten 
 
 

Iedereen; leerkrachten in de 
uitvoering 
 
i.b. & directie voor begeleiding, 
afstemming en controle 
 

Observaties – klassenbezoeken, 
voortgangsgesprekken. 
 
directie & I.B.-ers zullen regelmatig 
klassenbezoeken afleggen waarbij gebruik zal 
worden gemaakt van een kijkwijzer 

 

Evaluatie (af voor DB 18-5): 
 
Aanpassingen/meenemen volgende periode: 
 

Periode Wat is de activiteit? Wat is het doel? Wie is verantwoordelijk? Hoe gaan we het meten? Wat is de 
status? 
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Mei tot 
augustus 
2022 

Puntjes op de ‘i’ naar de perfecte les. 
•  
• alle leerkrachtengeven hun 

lessen via de excellente 
leerstructuur) (75 tot 80%)  

• van benoemen van de 
lesdoelen, ophalen van 
voorkennis, tot afsluiten en 
terugblikken op de les 

• evaluatie en feedback o.a. 
tijdens 
functioneringsgesprekken & 
evaluatie jaarplan 

• vervolgstappen voor volgend 
schooljaar:  

• ondersteuning, training, 
overwegen stichting leerkracht 

Leerkrachten kennen de 
onderwijsbehoefte van 
elk kind. 
Leerkrachten stellen 
heldere en concrete 
leerdoelen 
Leerkrachten hebben 
zicht op hun groep 
Leerkrachten 
differentiëren naar 
behoefte  

Iedereen; leerkrachten in de 
uitvoering 
 
i.b. & directie voor begeleiding, 
afstemming en controle 
 

Meetbaar: 
Zouden we terug moeten kunnen zien a.d.h.v. 
leerresultaten (methodetoetsen, Cito toetsen) 
 
Merkbaar: wijze van lesgeven (observaties), 
wijze van voorbereiden, noteren op het bord 
(klassenmanagement) wijze van differentiëren 
(variëren leertijd, instructie, verwerking)   
 
 

 

Evaluatie (af voor DB 13-7): 
 
 
Aanpassingen/meenemen volgende kwartaal: 
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Thema 3: Taalontwikkeling; vergroten van de woordenschat, verhogen van leesplezier bij de kinderen. Op Ontdekrijk zitten veel kinderen waar de thuistaal geen Nederlands is of die met een 
taalachterstand de school in komen. Lezen is belangrijk. Derhalve veel aandacht aan deze twee items, met als doel de leeropbrengsten op gebied van technisch- & begrijpend lezen te 
verhogen 
 

Periode Wat is de activiteit? Wat is het doel? Wie is verantwoordelijk? Hoe gaan we het meten? Wat is de 
status? 

Augustus tot 
november 
2021 

Welke activiteiten heb je gepland om je 
eerste kwartaaldoel te behalen? 

• Opdrachten en fasering: 
Zie werkgroep 

• bespreken belang van  
aanbieden/ uitbreiden 
woordenschat  

• aanbod  afstemmen/ bepalen 
woordenschat (concreet & 
waarneembaar maken). 

• 3 x per week gezamenlijk 
starten met zelfstandig/ 
stillezen in de school. 

• thematafels en 
boekenpresentaties in de 
school 

• aandacht Kinderboekenweek 

• contacten onderhouden 
bibliotheek op school 
 

Wat is je doel voor het 
eerste kwartaal? 
 
Bewustwording belang 
van woordenschat 
uitbreiding 
 
Afstemmen aanbod 
woordenschat 
 
Opstellen kijkwijzer voor 
woordenschat 
 
Verhogen van het 
leesplezier 

Beschrijf wie verantwoordelijk is 
voor dit doel? 
 
Werkgroep woordenschat 
neemt het voortouw en doet 
onderzoek naar de koppeling 
van woordenschat met taal-
/spellingslessen. Denkt na over 
wat dat voor ons aanbod 
betekent 
 
Lees coordinator 
 
Iedereen (uitvoering) 
 
 

Welke instrumenten/observaties etc. ga je 
gebruiken om erachter te komen of je doel is 
behaald? 
 
Observaties 
Delen van good practice (tijdens 
werkoverleggen)  
 
Agendapunt werkoverleggen. 
 

Woordenschat 
onderwijs 
heeft focus 
komende 
periode 
aandacht voor 
gerichter 
aanbod en 
consolideren 
 
Verhogen van 
leesplezier 
krijgt 
aandacht in 
kwartaal 1 

Evaluatie (af voor DB 17-11): 
Denk aan de volgende vragen voor de evaluatie: 
Zijn de processtappen goed doorlopen? Wat is de kwaliteit van de bereikte resultaten? Wat vinden we ervan? Wat moeten we in de komende periode bijstellen (evt ook on de 
beoogde resultaten).  
Aanpassingen/meenemen volgende periode: 
 

Periode Wat is de activiteit? Wat is het doel? Wie is verantwoordelijk? Hoe gaan we het meten? Wat is de 
status? 
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November 
tot februari 
2021-2022 

• teamtraining woordenschat 
• verhogen van de woordenschat 

van de leerlingen (welke 
woorden moeten ze kennen) 
 

• gedichtenposters in de gangen/ 
lokalen 

• contacten onderhouden 
bibliotheek op school 
 

Bewustwording belang 
van woordenschat 
uitbreiding 
 
Afstemmen aanbod 
woordenschat 
 
leesplezier vergroten 
 

Werkgroep woordenschat 
neemt het voortouw en komt 
met opzet: aanbod en wijze 
waarop we woordenschat 
aanbieden in de school 
 
Leescoördinator 
 
Iedereen (uitvoering) 
 

Observaties (a.d.h.v. kijkwijzer) 
Delen van good practice (tijdens 
werkoverleggen)  
Collegiale consultatie 
 
Agendapunt werkoverleggen. 
 

 

Evaluatie (af voor DB 8-2): 
 
Aanpassingen/meenemen volgende periode: 
 

Periode Wat is de activiteit? Wat is het doel? Wie is verantwoordelijk? Hoe gaan we het meten? Wat is de 
status? 

Februari tot 
mei 

• afstemmen inhoud, werken aan 
een doorgaande lijn (wijze van 
presenteren, aanbod, 
frequentie) 

• verhogen van de woordenschat 
van de leerlingen (welke 
woorden moeten ze kennen) 

• klassenbezoek & collegiale 
consultatie voor doorgaande 
lijn 

• activiteiten ondernemen om 
kinderen meer te boeien voor 
boeken & verschillende vormen 
van kinderliteratuur (poëzie) 

• contacten onderhouden 
bibliotheek op school 

 

Bewustwording belang 
van woordenschat 
uitbreiding 
 
Afstemmen aanbod 
woordenschat 
 
leesplezier vergroten 
 
kinderen in aanraking 
brengen met 
verschillende vormen van 
jeugdliteratuur: 
prentenboeken, poëzie, 
strips, informatieve 
boeken 
 

Werkgroep woordenschat 
neemt het voortouw en ziet toe 
op implementatie en 
doorgaande lijn. 
 
Leescoördinator 
 
Iedereen (uitvoering) 
 

Opbrengsten M toetsen technisch lezen,  
Observaties (a.d.h.v. kijkwijzer) 
Delen van good practice (tijdens 
werkoverleggen)  
Collegiale consultatie 
 
Agendapunt werkoverleggen. 
 

 

Evaluatie (af voor DB 18-5): 
 
Aanpassingen/meenemen volgende periode: 
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Periode Wat is de activiteit? Wat is het doel? Wie is verantwoordelijk? Hoe gaan we het meten? Wat is de 
status? 

Mei tot 
augustus 

• er is een programma (aanbod) 
en een doorgaande lijn voor 
woordenschat in de school 

• vergroten van de actieve 
woordenschat van kinderen 

• verhogen van het leesplezier 
van kinderen en daarmee ook 
de technische 
leesvaardigheden. 

• contacten onderhouden 
bibliotheek op school 

• evalueren effect aanpak 
woordenschat 

• evalueren bibliotheek in de 
school 

• analyseren leesopbrengsten 
• analyseren opbrengsten 

woordenschat 
 

Doorgaande lijn in de 
school qua aanbieden 
woordenschat (van 
concreet naar abstract) 
 
leesplezier vergroten 
 
 

Werkgroep woordenschat 
neemt het voortouw en ziet toe 
op implementatie en 
doorgaande lijn. 
 
Leecoordinator 
 
Iedereen (uitvoering) 
 

Opbrengsten E toetsen technisch lezen, 
woordenschat 
 
Observaties (a.d.h.v. kijkwijzer) 
Delen van good practice (tijdens 
werkoverleggen)  
Collegiale consultatie 
 
Agendapunt werkoverleggen. 

 

Evaluatie (af voor DB 13-7): 
 
 
Aanpassingen/meenemen volgende kwartaal: 
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Thema 4: Cyclisch werken, zicht op ontwikkeling & monitoren kwaliteit. Op Ontdekrijk weten we wat de leerbehoeften zijn van de kinderen en handelen we daar naar (differentiëren in 
leertijd, wijze van instructie & verwerking). Op ontdekrijk bespreken en analyseren we min. 2x per jaar de CITO opbrengsten en stellen we onze doelen/ werkwijzen bij. Op Ontdekrijk geven 
we kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Relatie met thema 2 & thema 5 

Periode Wat is de activiteit? Wat is het doel? Wie is verantwoordelijk? Hoe gaan we het meten? Wat is de 
status? 

Augustus tot 
november 
2021 

Welke activiteiten heb je gepland om je 
eerste kwartaaldoel te behalen? 

• Afspraken OBW: wat en hoe we  
dat vastleggen, volgen en 
evalueren 

• Afspraken mbt rijke 
leeromgeving 

• afspraken maken rondom: 
- klassenmanagement, 
- groepsmap 
-  weekplanning 
- voorbereide omgeving, 
- differentiatie 

• kijkwijzer opstellen OBW  
 

Wat is je doel voor het 
eerste kwartaal? 
 
OBW: de norm op 
Ontdekrijk 
 
Leren zichtbaar maken 
Rijke leeromgeving 
 

Beschrijf wie verantwoordelijk is 
voor dit doel? 
 
MT maakt beleid (uitleggen, 
afspraken maken, begeleiden – 
nalopen afspraken) 
 
Leerkrachten: cyclisch werken 
 
MT: cyclisch werken aan de 
kwaliteit/ leeropbrengsten van 
de school 

Welke instrumenten/observaties etc. ga je 
gebruiken om erachter te komen of je doel is 
behaald? 
 
Inhoud groepsmap is vastgesteld (nalopen) 
Observaties, kijkwijzers, feedback 
 
Tussentijdse analyse resultaten 

Op orde, 
ingezet en 
continu 
proces 

Evaluatie (af voor DB 17-11): 
Denk aan de volgende vragen voor de evaluatie: 
Zijn de processtappen goed doorlopen? Wat is de kwaliteit van de bereikte resultaten? Wat vinden we ervan? Wat moeten we in de komende periode bijstellen (evt ook in de 
beoogde resultaten).  
Aanpassingen/meenemen volgende periode: 
 

Periode Wat is de activiteit? Wat is het doel? Wie is verantwoordelijk? Hoe gaan we het meten? Wat is de 
status? 

November 
tot februari 
2021-2022 

• d.m.v. klassenbezoeken en 
collegiale consultatie worden 
leerkrachten meegenomen en 
meer ervaren in het cyclisch 
werken (mbv de kijkwijzer) 
-  

O.B.W. is de norm op 
Ontdekrijk 
OpbrengstBewust werken 
 
leerkrachten hebben zicht 
op hun groep; en op de  
leerbehoefte 
 
vaststellen leerdoelen: op 
schoolniveau, 

MT maakt beleid; (uitleggen, 
afspraken maken, begeleiden – 
nalopen afspraken) 
 
Leerkrachten: cyclisch werken 
 
MT: cyclisch werken aan de 
kwaliteit/ leeropbrengsten van 
de school 

Klassenbezoeken en nabesprekingen hebben 
plaats gevonden 
 
 
 
Borgen: Leerdoelen zijn zichtbaar in de klas 
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groepsniveau, individueel 
niveau 

Evaluatie (af voor DB 8-2): 
 
Aanpassingen/meenemen volgende periode: 
 

Periode Wat is de activiteit? Wat is het doel? Wie is verantwoordelijk? Hoe gaan we het meten? Wat is de 
status? 

Februari tot 
mei 
2022 

• leerkrachten passen 
activiteiten/ strategieën toe om 
leerachterstanden in te lopen 

• leerkrachten leggen de "lat" 
hoog, hebben hoge 
verwachtingen 

• analyseren & bespreken 
leeropbrengsten M toetsen 

 

O.B.W. is de norm op 
Ontdekrijk 
 
leerkrachten werken  
vanuit de leerbehoefte 
van elk kind.  
 
Leerlijnen zijn leidend 
boven de methode 
 
Stellen van hoge doelen 

I.B.-ers – directie in voortouw 
(uitleggen, afspraken maken, 
begeleiden – nalopen afspraken) 
 
Leerkrachten: cyclisch werken 
 
MT: cyclisch werken aan de 
kwaliteit/ leeropbrengsten van 
de school 

Afspraken voor rekenen/wiskunde zijn 
uitgewerkt (school- & groepsniveau) 
 
Er zijn hoge leerdoelen opgesteld (zijn zichtbaar 
in de klas) 
 
Trendanalyse M toetsen is gemaakt en 
besproken/ geanalyseerd , vertaald in 
aandachts- & verbeterpunten 

 

Evaluatie (af voor DB 18-5): 
 
Aanpassingen/meenemen volgende periode: 
 

Periode Wat is de activiteit? Wat is het doel? Wie is verantwoordelijk? Hoe gaan we het meten? Wat is de 
status? 

Mei tot 
augustus 

•  uitwerken verschillende 
zorgniveaus 

• analyseren & bespreken 
leeropbrengsten E toetsen 

• evalueren OBW werken: wat 
gaat goed, waar lopen we tegen 
aan, welke behoefte is er qua 
ondersteuning volgend 
schooljaar (training – vanuit 
basisondersteuning) 

• Groepsplannen en IHP’s maken 
en overdracht aan nieuwe 
leerkracht (doorgaande lijn) 

O.B.W is de norm op 
Ontdekrijk 
 
leerkrachten hebben zicht 
op de ontwikkeling van 
hun groep en handelen 
daar (proactief) naar 
 
leerkrachten kennen de 
verschillende zorgniveaus 
 
Leerkrachten evalueren  
en reflecteren dagelijks  

MT maakt beleid (uitleggen, 
afspraken maken, begeleiden – 
nalopen afspraken) 
 
Leerkrachten: cyclisch werken 
 
MT: cyclisch werken aan de 
kwaliteit/ leeropbrengsten van 
de school 

 
 
Trendanalyse E toetsen is gemaakt en 
besproken/ geanalyseerd , vertaald in 
aandachts- & verbeterpunten 
 
HGW is geëvalueerd: vertaald in actie- en 
aandachtspunten 
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hun lessen op hun 
handelen. 

Evaluatie (af voor DB 13-7): 
 
 
Aanpassingen/meenemen volgende kwartaal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thema 5: Lerende Organisatie. Op Ontdekrijk is een professionele leercultuur. We leren van en met elkaar (leerteams – collegiale consultatie), bespreken de dingen waar die horen en geven 
elkaar op de juiste wijze feedback.  

Periode Wat is de activiteit? Wat is het doel? Wie is verantwoordelijk? Hoe gaan we het meten? Wat is de status? 
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Augustus tot 
november 
2021 

Welke activiteiten heb je gepland om je 
eerste kwartaaldoel te behalen? 

• POP 
• Maatjes 
• Ondersteunen nieuwe 

collega’s 
• samenwerken, ieder vanuit 

z'n eigen rol en eigen 
verantwoordelijkheden 

• opstellen & bespreken 
schoolhandboek  

• voeren taakbeleidgesprekken 
• Opstarten/continueren 

werkgroepen 
 

Wat is je doel voor het 
eerste kwartaal? 
 
 
Nieuwe 
overlegstructuur 
Start Lerende 
Organisatie 
 
Hoge betrokkenheid 
genereren 

Beschrijf wie 
verantwoordelijk is voor dit 
doel? 
 
Gezamenlijke 
verantwoordelijkheid 
 
MT neemt het voortouw, 
bewaakt het proces. 
 
 
 
 
 
 

Welke instrumenten/observaties etc. ga je 
gebruiken om erachter te komen of je doel 
is behaald? 
  
Studieochtend (5/10) 
Werkoverleggen – Inhoudelijke workshops 
Inhoudelijk op de Thee 
Bouwoverleg 
Consultaties 
Schoolhandboek   

Alles ingezet, 
gezamenlijke 
verantwoordelijkheid, 
eigenaarschap, 
professionele cultuur is 
deel van het 
permanenten 
schoolontwikkelproces. 

Evaluatie (af voor DB 17-11): 
Denk aan de volgende vragen voor de evaluatie: 
Zijn de processtappen goed doorlopen? Wat is de kwaliteit van de bereikte resultaten? Wat vinden we ervan? Wat moeten we in de komende periode bijstellen (evt ook in de 
beoogde resultaten).  
Aanpassingen/meenemen volgende periode: 
 

Periode Wat is de activiteit? Wat is het doel? Wie is verantwoordelijk? Hoe gaan we het meten? Wat is de status? 

November 
tot februari 
2021-2022 

• bespreken schoolhandboek  
• Feedback geven 
• eigenaarschap &  

gezamenlijke 
verantwoordelijkheid 

• Werkgroepen zijn goed 
opgestart 

•  
 

Weten wat onder 
feedback wordt 
verstaan en toepassen 
 
Lerende Organisatie 

Gezamenlijke 
verantwoordelijkheid 
 
MT neemt het voortouw, 
bewaakt het proces. 
 

 
Werkoverleggen 
Schoolhandboek (aangevuld/ aangepast, 
breed gedragen) 
Werkgroepen 
 

 

Evaluatie (af voor DB 8-2): 
 
Aanpassingen/meenemen volgende periode: 
 

Periode Wat is de activiteit? Wat is het doel? Wie is verantwoordelijk? Hoe gaan we het meten? Wat is de status? 
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Februari tot 
mei 
2022 

• eigenaarschap & gezamenlijke 
verantwoordelijkheid 

• samen lessen voorbereiden, 
evalueren 

• werken aan fijn positief 
werkklimaat 

• werkgroepen voor diverse 
workshops/inhoudelijke 
werkbijeenkomsten 

• organiseren teamactiviteiten 
(teamuitje) 

 

Werken/ bouwen aan 
een professionele 
leergemeenschap 
 
Lerende Organisatie 
Teambuilding: 
vertrouwen, plezier 

Gezamenlijke 
verantwoordelijkheid 
 
MT neemt het voortouw, 
bewaakt het proces. 
 
 
 

Studiedagen 
Werkoverleggen 
Schoolhandboek (aangevuld/ aangepast, 
breed gedragen) 

 

Evaluatie (af voor DB 18-5): 
 
Aanpassingen/meenemen volgende periode: 
 

Periode Wat is de activiteit? Wat is het doel? Wie is verantwoordelijk? Hoe gaan we het meten? Wat is de status? 

Mei tot 
augustus 
2022 
 
 
 
 
 
 
 

• Talentontwikkeling team 
• Evaluatie en vooruitblikken 
 

 

  
 
Basis gelegd Lerende 
Organisatie 
 
 
Teambuilding: 
vertrouwen, plezier 

Gezamenlijke 
verantwoordelijkheid 
 
MT neemt het voortouw, 
bewaakt het proces. 
 
 

Studiedagen 
Werkoverleggen 
Schoolhandboek (aangevuld/ aangepast, 
breed gedragen) 
Verder met inhoudelijke bijeenkomsten en 
evaluaties 
Vertrekpunt nieuwe schooljaar 
 

 

Evaluatie (af voor DB 13-7): 
 
 
Aanpassingen/meenemen volgende kwartaal: 
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Reflectie: 

Wat vind je van de bereikte ontwikkeling en wat kan je daaruit afleiden voor het vervolg? 
 
 

 

Beschrijf hier de volgende punten 
voor het jaarverslag:

Thema afgerond ja/nee

Per resultaat: % bereikt; 
verklaringen en implicaties voor het 

vervolg

Welk doel formuleren we op het 
thema voor het nieuwe jaarplan? 

Wat zijn de beoogde 
tussenresultaten?

Aanpassingen/aandachtspunten 
voor het nieuwe schooljaar? 

Tekst Tekst Tekst Tekst

Jaarverslag 
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N.b. 

Vul de status met kleur in. 

Gehaald, nog mee bezig, niet gehaald of verplaatst naar een andere periode.     

 

Bijlage handtekeningenblad t.a.v. instemmingen vaststelling Jaarplan 2021-2022 

 School   : Kindcentrum Ontdekrijk 

__________________________________________________________________________________________________________  

Namens de directie  a.i. 

 

Handtekening :  

  

  

  

Verklaring van instemming namens de MR   

Naam :   

Functie : voorzitter MR  

  

Handtekening : 

 


