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Inleiding

Streefbeelden

1. brede talentontwikkeling: naast kennisoverdracht besteden we veel aandacht aan de sociaal-emotionele,
culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen.

2. professionele leergemeenschap: op school leren we van en met elkaar.

3. Binnen Passend Onderwijs werken we d.m.v. continu verbeteren aan de ontwikkeling van elk kind. Kinderen,
ouders en school zijn daarbij partners van elkaar, o.a. in de leerlingenraad en d.m.v. ouderbetrokkenheid.

4. Taalleesonderwijs: resultaten zijn na vier jaar op niveau van BOOM-norm.
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School & omgeving
Formatieve inzet directie 
Zorg en begeleiding leraren 
Groepen

Directie 2,0 fte (waarvan 1 fte voor lesgevende taken) 
Onderwijsgevend 6 fte 
Interne begeleiding 0.7 fte 
Onderwijsassistent 0.94 fte 
conciërge 0.42 fte

Functies 
Namen 
Taken

directie-leerkracht-onderwijsassistent-onderwijs ondersteunend personeel

Twee sterke kanten Input voor lerende organisatie door nieuwe leerkrachten enerzijds en een
toename in professionalisering anderzijds 
Veel aandacht voor opbrengstgericht werken

Twee zwakke kanten Implementatie passend onderwijs 
Implementatie 21ste eeuwese vaardigheden, inclusief ICT-vaardigheden

Twee kansen Groei van (inhoudelijke) ouderparticipatie 
Veel aandacht voor basisvaardigheden door kleine groepen 1/2

Twee bedreigingen Meer dan drie niveaus in de klas 
Veranderende opvoedingsproblematiek

Opbrengsten [beleidsvoornemens] Beleid formuleren voor doorstroom van leerlingen (o.a. van groep 2 naar
groep 3) 
Opbrengsten voor taal en lezen omhoog brengen
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Leerlingenaantallen per 1 oktober

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal

14 23 23 27 20 19 14 16 156

Opmerkingen en consequenties n.a.v. de
leerlingenaantallen:
Groepen zijn erg klein en zullen hier en daar worden samengevoegd. Er zal een 6/7 en een 7/8 zijn. In schooljaar
2015-2016 zal met de MR een gesprek plaatsvinden ter verkenning van schoolbeleid op het vormen van de
groepen.

Kwantitatieve gegevens personeel
Aantal medewerkers OP 11 (2 mannen en 9 vrouwen)
Aantal medewerkers OOP 2 (1 mannen en 1 vrouwen)
Aantal uitstromers 0
Aantal nieuwkomers 1
Aantal BHV-ers 5
Aantal geplande FG's 12
Aantal geplande BG's 12
Aantal geplande POP's 12
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Gekozen verbeterpunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Verbeterpunt Omvang

Levensbeschouwelijke
identiteit

Binnen de schoolorganisatie ligt onze aandacht op het verwerven
van katholieke normen en waarden

klein

Actief burgerschap De school heeft een visie op burgerschap en integratie, en geeft
daar planmatig invulling aan

groot

Actief burgerschap De leerlingen maken kennis met de verschillende culturen van
leeftijdsgenoten

klein

Actief burgerschap De school besteedt aandacht aan de verscheidenheid aan
godsdiensten, etniciteiten, culturen, opvattingen, leefwijzen en
gewoonten

klein

Taalleesonderwijs Ouders worden betrokken bij de taalleesontwikkeling van hun
kinderen

klein

Taalleesonderwijs De school beschikt over een taalbeleidsplan groot

Taalleesonderwijs De streefdoelen voor taal staan vermeld in de schoolgids klein

ICT De school heeft doelen voor de inzet van ICT geformuleerd
(kwaliteitszorg)

groot

Kunstzinnige vorming Kinderen vinden het belangrijk om iets te weten van kunst en
cultuur

klein

Kunstzinnige vorming Cultuuronderwijs en aanbod actief burgerschap vinden elkaar in
diverse schoolbrede projecten

groot

Engelse taal De school oriënteert zich op software voor het vak Engels vanaf
de middenbouw

klein

Gebruik leertijd De leerkracht zegt er wat van als kinderen te laat komen klein

Gebruik leertijd De school stemt de hoeveelheid tijd voor leren en onderwijzen bij
Nederlandse taal en rekenen en wiskunde af op de
onderwijsbehoeften van de kinderen.

klein

Gebruik leertijd Leerkrachten roosteren veel tijd in voor sociaal-emotionele
ontwikkeling.

klein

Gebruik leertijd Leerkrachten grijpen snel in als kinderen afdwalen. klein

Didactisch handelen De leerkracht laat ons zelf werk kiezen klein

Didactisch handelen De leerkrachten geven aandacht aan evaluatie en reflectie groot

Didactisch handelen De leerkrachten bieden ruimte voor zelf leren en ontdekken. groot

Actieve en zelfstandige
houding

Leerkrachten zorgen ervoor dat kinderen tijdens zelfstandig
werken doelgericht aan het werk blijven

klein

Klassenmanagement De leerkracht maakt gebruik van een toegankelijke instructietafel klein

Klassenmanagement De leerkracht hanteert gemaakte afspraken en routines. klein

Klassenmanagement De leerkracht zorgt dat alle materialen klaarliggen. klein

Zorg en begeleiding De school geeft ouders goede adviezen over hoe hun kind te
helpen

klein

Zorg en begeleiding Leerkracht wordt goed begeleid op het terrein van de zorg en
begeleiding

groot
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Afstemming De leerkrachten evalueren zorgvuldig het groepsplan en
gebruiken de evaluatie voor het nieuwe groepsplan.

klein

Passend onderwijs Het team is op de hoogte van de mogelijke inzet van de
consulent Passend Onderwijs

klein

Opbrengstgericht
werken

De leerkrachten zorgen ervoor dat het doel van de les is
afgestemd op de onderwijsbehoeften van de (groepjes)
leerlingen (zie groepsoverzicht)

groot

Opbrengstgericht
werken

Analyse van tussenresultaten zorgt voor aanpassing van
groepsoverzichten en - plannen

groot

De opbrengsten De school verantwoordt zich intern en extern over de
(tussen)opbrengsten van het onderwijs

klein

Integraal
Personeelsbeleid

Leerkrachten zijn tevreden over de taakverdeling bij ons op
school

klein

Schoolleiding De schoolleider beschermt leraren tegen interne en externe
invloeden die de primaire taak (het lesgeven) onder druk zetten
en zorgt ervoor, dat de leraren de geplande tijd ook
daadwerkelijk kunnen realiseren (beschermen en bewaken)

groot

Schoolleiding De schoolleider gebruikt hard werken, resultaten en prestaties
als basis (primair criterium) voor het uitspreken van erkenning en
waardering (resultaatgerichte waardering)

klein

Professionele cultuur Procesbewakers brengen agendapunten en bijbehorende
werkvormen in voor overleg

klein

Introductie en
begeleiding

Startende leerkrachten krijgen een mentor toegewezen groot

Groepsbezoek Door regelmatig flitsbezoeken uit te voeren, krijgt de directeur
een goed beeld van groepsdynamiek en aanpak door leerkracht

klein

Het
bekwaamheidsdossier

Het bekwaamheidsdossier wordt besproken tijdens de
gesprekkencyclus

klein

Beoordelingsgesprekken De directie maakt een teamfoto en bespreekt de daaruit
voortgekomen verbeterpunten met het team.

klein

Professionalisering Een leerkracht die individuele scholing volgt, deelt kennis en
ervaringen met collega's op school

klein

Teambuilding Tijdens de lunch brengen de directie en teamleden elkaar op de
hoogte van de voortgang van lopende zaken of het laatste
nieuws

klein

Schoolklimaat Leerkrachten nemen verantwoordelijkheid in het betrekken van
ouders bij activiteiten

klein

Schoolklimaat De school heeft inzicht in de veiligheidsbeleving van leerlingen
en personeel en in de incidenten die zich op het gebied van
sociale veiligheid voordoen.

klein

Schoolklimaat De school heeft de uitslagen van de vragenlijsten voorzien van
een analyse, conclusies en interventies.

klein

Gekozen verbeterpunten naar aanleiding van het schoolplan
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Schoolklimaat De school registreert incidenten conform gemaakte afspraken en
zorgt jaarlijks voor analyse van de gegevens (gekoppeld aan
conclusies en interventies).

klein

Interne communicatie Binnen het team is het groeiproces erop gericht om een
boodschap communicatief sterk over te brengen (o.a.
doorvragen en samenvatten)

klein

Interne communicatie Signalen die bij directie binnen komen, hebben altijd een actie tot
gevolg

groot

Interne communicatie Bij het bespreken van een onderwerp in overleg, wordt meteen
datum en acties vastgelegd voor vervolg (+tijdspad)

klein

Interne communicatie We gaan na of informatie klopt (ANNA: altijd nagaan, niet
aannemen)

klein

Contacten met ouders Ouders wordt gevraagd naar inhoudelijke bijdrage bij thema's
en/of workshops, vanuit hun expertise of interesse

klein

Kwaliteitszorg Binnen de school is een duidelijke taak- en
verantwoordelijkheidsverdeling.

klein

Kwaliteitszorg Leerkrachten en andere betrokkenen zijn aanspreekbaar op
gemaakte afspraken.

klein

Publieke verantwoording Uitslagen van quickscan en vragenlijsten worden toegelicht in de
nieuwsbrief

klein

Evaluatieplan 2015-
2019

Afname quickscan 2015-2016 groot

Gekozen verbeterpunten naar aanleiding van het schoolplan
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Uitwerking: De school heeft een visie op burgerschap en integratie, en geeft daar planmatig invulling aan
Thema Actief burgerschap
Resultaatgebied Burgerschap en sociale integratie
Gewenste situatie (doel) De school heeft een visie op burgerschap en integratie, en geeft daar

planmatig invulling aan Cultuuronderwijs en aanbod actief burgerschap
vinden elkaar in diverse schoolbrede projecten

Activiteiten (hoe) Enkele thema’s uitwerken in schoolbrede projecten van een week, afsluitend
met een viering of presentatie/tentoonstelling rondom dit thema. Eventueel te
koppelen aan een goed doel. Opzetten van een stuurgroep voor
burgerschap, cultuur en identiteit die maandelijks bijeenkomsten heeft en
input levert voor teamoverleg, studiedagen, projecten en workshops.
Organiseren van twee workshoprondes per schooljaar.

Consequenties organisatie Twee maal per jaar enkele weken workshops voor kinderen Schoolbrede
projecten rond een thema Gezamenlijke opening van de kinderboekenweek

Consequenties scholing ICC neemt deel aan scholing Cultuur met Kwaliteit
Betrokkenen (wie) daphne (icc) en stuurgroep burgerschap cultuur en identiteit
Periode (wanneer) Week: 37, 38, 41 en 42
Eigenaar (wie) Daphne
Kosten (hoeveel) n.n.b.
Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Tijdens de evaluatiedag en na project tijdens teamoverleg, door stuurgroep

bepaald.
Borging (hoe) Stuurgroep maakt plan van aanpak
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Uitwerking: De school beschikt over een taalbeleidsplan
Thema Taalleesonderwijs
Resultaatgebied taalleesonderwijs
Gewenste situatie (doel) De school beschikt over een taalbeleidsplan De resultaten van

taalleesonderwijs liggen na vier jaar op niveau van de Boomnorm
Activiteiten (hoe) Stuurgroep taalleesonderwijs wordt opgezet met de volgende taken/doelen: -

Begrijpend lezen resultaten verbeteren -Voorbereiden van studiedagdeel over
doorgaande lijn vanuit Kleuterplein, via VLL naar Nieuwsbegrip en Estafette -
Evalueren genoemde methodes -Gebruik van methodes om woordenschat te
vergroten (krijgt nu te weinig aandacht) -Start Nieuwsbegrip na de
Kerstvakantie in groep 4 (tot Kerst de teksten alleen technisch lezen) -
Stimuleren van voorlezen in de klas -Organiseren van dagelijks lezen
(effectief!) -Implementeren Kleuterplein -Activiteiten Kinderboekenweek

Consequenties organisatie opzetten stuurgroep taalleesonderwijs stuurgroep komt maandelijks bijeen
stuurgroep brengt agendapunten in teamoverleg

Consequenties scholing Niet concreet, eventueel begeleiding bij doorgaande lijn
Betrokkenen (wie) stuurgroep, taalcoördinator
Periode (wanneer) Week: 37, 41, 45, 50, 1, 5, 10, 14, 18, 23 en 27
Eigenaar (wie) coördinator van de stuurgroep
Kosten (hoeveel) n.n.b.
Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) tijdens teamoverleg en evaluatiedag door hele team
Borging (hoe) Naast de stuurgroepbijeenkomsten zal er maandelijks een teamoverleg zijn.

Informatie uit de stuurgroepen zal via de interne info gedeeld worden.
Stuurgroepen kunnen agendapunten voor het teamoverleg inbrengen als er
zaken teambreed moeten worden besproken. Elke stuurgroep wijst een
procesbewaker aan die agendapunten inbrengt en aanspreekpunt van de
stuurgroep is. Elke stuurgroep formuleert in de eerste drie weken van het
schooljaar een plan van aanpak met bijbehorende doelen en planning voor
overleg.
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Uitwerking: De school heeft doelen voor de inzet van ICT geformuleerd (kwaliteitszorg)
Thema ICT
Resultaatgebied ICT
Gewenste situatie (doel) De school heeft doelen voor de inzet van ICT geformuleerd
Activiteiten (hoe) -Afspraken maken over gebruik groepsmail, Facebook, groepspagina -

voorbereiden studiedag (o.a. inrichten Mijnklas) -beleidsplan met visie maken
voor school als afgeleide van bestuursbeleidsplan -deelnemen aan
bovenschoolse werkgroep ICT

Consequenties organisatie Opzetten van stuurgroep ICT beantwoorden van enkele vragenlijsten om
zicht te krijgen op kwaliteit van leerkrachtvaardigheden

Consequenties scholing werkgroepbijeenkomsten
Betrokkenen (wie) stuurgroep ict
Periode (wanneer) Week: 37, 41, 45, 50, 1, 5, 10, 14, 18, 23 en 27
Eigenaar (wie) coördinator stuurgroep ICT
Kosten (hoeveel) n.n.b.
Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) tijdens werkgroepbijeenkomsten, stuurgroepbijeenkomsten, teamoverleg en

evaluatiedag
Borging (hoe) Naast de stuurgroepbijeenkomsten zal er maandelijks een teamoverleg zijn.

Informatie uit de stuurgroepen zal via de interne info gedeeld worden.
Stuurgroepen kunnen agendapunten voor het teamoverleg inbrengen als er
zaken teambreed moeten worden besproken. Elke stuurgroep wijst een
procesbewaker aan die agendapunten inbrengt en aanspreekpunt van de
stuurgroep is. Elke stuurgroep formuleert in de eerste drie weken van het
schooljaar een plan van aanpak met bijbehorende doelen en planning voor
overleg.
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Uitwerking: Cultuuronderwijs en aanbod actief burgerschap vinden elkaar in diverse schoolbrede projecten
Thema Kunstzinnige vorming
Gewenste situatie (doel) zie stuurgroep burgerschap, cultuur en identiteit
Periode (wanneer) Week:
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Uitwerking: De leerkrachten geven aandacht aan evaluatie en reflectie
Thema Didactisch handelen
Gerelateerde verbeterpunten - De leerkracht geeft adequate feedback 

- De leerkrachten evalueren met de leerlingen of het doel is gerealiseerd 
Resultaatgebied Didactisch handelen
Gewenste situatie (doel) Leerkrachten besteden aandacht aan adequate evaluatie van en reflectie op

de lesdoelen, zowel individueel als groepsgewijs.
Activiteiten (hoe) benoemen van lesdoelen aan het begin van de les

(laten) benoemen van individuele doelen
aan het eind van de les terugkomen op de lesdoelen en samen met
de kinderen nagaan of de doelen zijn bereikt

Consequenties organisatie Aandacht voor Continu Verbeteren op de agenda van teamoverleg en
stuurgroep houden Flitsbezoeken door directeur gericht op effectieve
instructie

Consequenties scholing -
Betrokkenen (wie) team, stuurgroep
Periode (wanneer) Week: 40, 44, 49, 53, 4, 9, 13, 17, 22, 26 en 30
Eigenaar (wie) directeur
Kosten (hoeveel) -
Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) tijdens gesprekkencyclus, teamoverleg en evaluatiedag
Borging (hoe) gesprekken en afspraken vastleggen in gesprekkencyclus nabespreken met

leerkracht na een aantal flitsbezoeken
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Uitwerking: De leerkrachten bieden ruimte voor zelf leren en ontdekken.
Thema Didactisch handelen
Resultaatgebied didactisch handelen- coöperatief leren
Gewenste situatie (doel) Leerkrachten ontwikkelen zich in coöperatief leren Kinderen maken zich

jaarlijks per groep de basisstructuren van coöperatief leren eigen
Activiteiten (hoe) -Per periode (bijvoorbeeld twee weken) wordt één werkvorm centraal gesteld

(zichtbaar) in de school en gedeeld met ouders via Schoolinfo/website -
Basisaanbod tijdens kennismakingsavond aan ouders uitleggen -Er wordt 1
studiedagdeel ingevuld om CL een boost te geven -Aan het eind van
schooljaar 2015-2016 moet duidelijk worden of SCL (structurele coöperatief
leren) de doorgevoerde vorm van CL wordt op den Akker -Nieuwe
leerkrachten worden extra begeleid -De doorgaande lijn bewaken -Voorstel:
overdrachtsformulier bij groepsoverzicht

Consequenties organisatie stuurgroep coöperatief leren wordt opgesteld studiedagdeel CL
stuurgroepbijeenkomsten

Consequenties scholing eventueel begeleiding bij voorbereiden studiedagdeel
Betrokkenen (wie) team, stuurgroep cl
Periode (wanneer) Week: 38, 42, 46, 51, 2, 6, 11, 15, 19, 24 en 28
Eigenaar (wie) coördinator van de stuurgroep
Kosten (hoeveel) n.n.b.
Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) in juni 2016 tijdens evaluatiedag en tijdens teamoverleg
Borging (hoe) Naast de stuurgroepbijeenkomsten zal er maandelijks een teamoverleg zijn.

Informatie uit de stuurgroepen zal via de interne info gedeeld worden.
Stuurgroepen kunnen agendapunten voor het teamoverleg inbrengen als er
zaken teambreed moeten worden besproken. Elke stuurgroep wijst een
procesbewaker aan die agendapunten inbrengt en aanspreekpunt van de
stuurgroep is. Elke stuurgroep formuleert in de eerste drie weken van het
schooljaar een plan van aanpak met bijbehorende doelen en planning voor
overleg.
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Uitwerking: Leerkracht wordt goed begeleid op het terrein van de zorg en begeleiding
Thema Zorg en begeleiding
Resultaatgebied zorg en begeleiding
Gewenste situatie (doel) Leerkracht wordt goed begeleid op het terrein van de zorg en begeleiding
Activiteiten (hoe) goede groepsoverdracht tussen leerkrachten onder begeleiding van IB

aan het eind van het schooljaar
vierwekelijks contact tussen IB en leerkracht over kinderen
IB legt flitsbezoeken af om zorgleerlingen goed in het oog te houden
inzet consulent passend onderwijs en schakelfunctionaris wordt
tweemaal per jaar geëvalueerd
consulent passend onderwijs en schakelfunctionaris lichten toe waaruit
hun taken bestaan
elke dinsdag is er een zorgoverleg tussen IB en directeur, eventueel
aangevuld met groepsleerkracht

Consequenties organisatie zie activiteiten
Consequenties scholing IB-netwerkbijeenkomsten bijeenkomsten IB'ers en directies binnen

samenwerkingsverband Plein 013
Betrokkenen (wie) team, directeur, ib
Periode (wanneer) Week: 39, 43, 47, 52, 3, 8, 12, 16, 20, 25 en 29
Eigenaar (wie) IB
Kosten (hoeveel) vallen onder samenwerkingsverband
Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) tijdens zorgoverleg en tijdens evaluatiedag
Borging (hoe) Er komt geen rooster voor de flitsbezoeken; nabespreking volgt na een aantal

bezoeken (zowel door Margo als door Henri/Kees) Basis voor de
groepsbezoeken zijn groepsoverzicht/groepsplan/weekplanning. Elke week op
dinsdag een zorgoverleg (max. een uur).
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Uitwerking: De leerkrachten zorgen ervoor dat het doel van de les is afgestemd op de onderwijsbehoeften
van de (groepjes) leerlingen (zie groepsoverzicht)
Thema Opbrengstgericht werken
Resultaatgebied opbrengstgericht werken
Gewenste situatie (doel) De leerkrachten zorgen ervoor dat het doel van de les is afgestemd op de

onderwijsbehoeften van de (groepjes) leerlingen
Activiteiten (hoe) -Meer tijd inruimen voor werken aan eigen leerdoel tijdens zelfstandig werken

-Databord regelmatig evalueren met de klas; variëren om kinderen scherp te
houden -Groeps- en schoolafspraken aan de start van het schooljaar delen -
Meerjarenplanning maken voor koppeling Akkeren/Databorden/CV -
Deelnemen aan bovenschoolse werkgroep continu verbeteren -
Gedachtegoed van continu verbeteren levend houden onder leerkrachten

Consequenties organisatie Opzetten van stuurgroep OGW?continu verbeteren/Akkeren studiedagdeel
maandelijkse bijeenkomsten van stuurgroep

Consequenties scholing geen
Betrokkenen (wie) team, stuurgroep cv/ogw
Periode (wanneer) Week: 37, 41, 45, 50, 1, 5, 10, 14, 18, 23 en 27
Eigenaar (wie) coördinator stuurgroep
Kosten (hoeveel) n.n.b.
Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) tijdens teamoverleg en evaluatiedag door hele team
Borging (hoe) Naast de stuurgroepbijeenkomsten zal er maandelijks een teamoverleg zijn.

Informatie uit de stuurgroepen zal via de interne info gedeeld worden.
Stuurgroepen kunnen agendapunten voor het teamoverleg inbrengen als er
zaken teambreed moeten worden besproken. Elke stuurgroep wijst een
procesbewaker aan die agendapunten inbrengt en aanspreekpunt van de
stuurgroep is. Elke stuurgroep formuleert in de eerste drie weken van het
schooljaar een plan van aanpak met bijbehorende doelen en planning voor
overleg.
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Uitwerking: Analyse van tussenresultaten zorgt voor aanpassing van groepsoverzichten en - plannen
Thema Opbrengstgericht werken
Resultaatgebied opbrengstgericht werken
Gewenste situatie (doel) Analyse van tussenresultaten zorgt voor aanpassing van groepsoverzichten

en - plannen
Activiteiten (hoe) leerkracht analyseert tussenresultaten

n.a.v. analyse worden groepsoverzichten en groepsplannen
aangepast a.d.h.v. 4 X L (leerling, lesstof, leeromgeving en leerkracht)
-analyses worden uitgewisseld tijdens studiedag en plan van aanpak
wordt besproken met team en IB

Consequenties organisatie tweemaal tijdens studiedag
Consequenties scholing geen
Betrokkenen (wie) team
Periode (wanneer) Week: 10 en 27
Eigenaar (wie) IB, team
Kosten (hoeveel) -
Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) tijdens evaluatiedag
Borging (hoe) Jaarlijks tweemaal kijken naar tussenresultaten tijdens studiedag. Hier komen

waardevolle acties uit voor de volgende periode IB monitort zorgleerlingen
tijdens leerlingbespreking en flitsbezoeken

Basisschool Den Akker

Jaarplan 2015 - 2016 16



Uitwerking: De schoolleider beschermt leraren tegen interne en externe invloeden die de primaire taak (het
lesgeven) onder druk zetten en zorgt ervoor, dat de leraren de geplande tijd ook daadwerkelijk kunnen
realiseren (beschermen en bewaken)
Thema Schoolleiding
Resultaatgebied schoolleiding
Gewenste situatie (doel) De schoolleider beschermt leraren tegen interne en externe invloeden die de

primaire taak (het lesgeven) onder druk zetten en zorgt ervoor, dat de leraren
de geplande tijd ook daadwerkelijk kunnen realiseren (beschermen en
bewaken) De schoolleider gebruikt hard werken, resultaten en prestaties als
basis (primair criterium) voor het uitspreken van erkenning en waardering
(resultaatgerichte waardering)

Activiteiten (hoe) duidelijkheid over taakbeleid a.d.h.v. nieuw taakbeleid
goede verdeling van taken over team
stuurgroepen zijn mede verantwoordelijk voor te organiseren
activiteiten
nieuwe leerkrachten worden goed begeleid volgens protocol
duidelijke communicatie over besluitvorming, met tijdspad
binnen het team wordt waardering uitgesproken en is er plaats voor
opbouwende kritiek
teamleden zijn op de hoogte van elkaars werkdrukverhogende
factoren en houden daar rekening mee
ook invallers en stagiaires worden opgenomen in het informatiecircuit
directeur zal in een overleg vaker luisteren en minder input geven

Consequenties organisatie stuurgroepen zullen tijdens de studiedag van 4 november een korte
presentatie geven over de samenwerking
tijdens teamoverleg
uitvoerend bestuurder loopt een dag mee op school

Consequenties scholing eventueel externe begeleider uitnodigen om proces te monitoren
Betrokkenen (wie) team
Periode (wanneer) Week: 40, 44, 45, 49, 53, 4, 9, 13, 17, 22, 26, 27 en 30
Eigenaar (wie) directeur
Kosten (hoeveel) -
Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) tijdens gesprekkencyclus en evaluatiedag
Borging (hoe) koppelen aan gesprekkencyclus bij elk teamoverleg nagaan of aan doel

wordt gewerkt
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Uitwerking: Startende leerkrachten krijgen een mentor toegewezen
Thema Introductie en begeleiding
Resultaatgebied integraal personeelsbeleid
Gewenste situatie (doel) Startende leerkrachten krijgen een mentor toegewezen en kunnen voldoende

ingroeien in de organisatie
Activiteiten (hoe) Inge (Kees), Manon en Meike krijgen een maatje toegewezen binnen

het team
zowel nieuwe leerkrachten als maatjes zijn op de hoogte van het
beleidsstuk Begeleiding nieuwe leerkrachten
de begeleidingsovereenkomst wordt gevolgd:
vooraf.Kennismaking en introductie door de directie
week 1. Dagelijkse gesprekken met de mentor
week 2 – 5. Per week een begeleidings- / instructiegesprek met de
mentor
week 10. Klassenbezoek en beoordelingsgesprek door de directie
maand 2- 8. Per maand een begeleidings- / instructiegesprek met de
mentor
maand 4. Gesprek met mentor + directie over het functioneren van de
begeleiding
week 20 Uitgebreid klassenbezoek door de directie inclusief
beoordelingsgesprek*
maand 6.
Algemene observatie door de mentor inclusief evaluatiegesprek (voor
1 mei)
maand 9. Evaluatie van het begeleidingstraject en vaststellen
vervolgtraject met mentor en directie.

Consequenties organisatie aanstellen mentoren
groepsbezoeken afleggen door directeur
inplannen mentorgesprekken

Consequenties scholing n.v.t.
Betrokkenen (wie) directeur, nieuwe leerkrachten, mentoren
Periode (wanneer) Week: 37, 38, 39, 40, 43, 47, 52, 3, 7, 12, 16, 20, 25 en 29
Eigenaar (wie) directeur
Kosten (hoeveel) -
Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) tijdens gesprekkencyclus en evaluatiedag
Borging (hoe) nauwkeurig volgen van stappenplan in beleidsstuk
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Uitwerking: Signalen die bij directie binnen komen, hebben altijd een actie tot gevolg
Thema Interne communicatie
Resultaatgebied professionele cultuur
Gewenste situatie (doel) Signalen die bij directie binnen komen, blijven daar niet, maar hebben altijd

een actie tot gevolg.
Activiteiten (hoe) creëren van een open sfeer op school

ouders uitnodigen voor koffie-uurtjes
uitnodigen van uitvoerend bestuurder om een dag mee te lopen
als tijdens een gesprek met de directie een signaal wordt afgegeven,
zal de directie aan het eind van het gesprek samenvatten wat de
volgende stap zal zijn

Consequenties organisatie open deurbeleid, laagdrempelig om bij de directie en bij elkaar binnen
te lopen
we praten met elkaar en niet over elkaar

Consequenties scholing -
Betrokkenen (wie) team, directie
Periode (wanneer) Week: 37, 41, 45, 50, 1, 5, 10, 14, 18, 23 en 27
Eigenaar (wie) team, directie
Kosten (hoeveel) -
Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) tijdens teamoverleg en de evaluatiedag
Borging (hoe) navragen m.b.v. vragenlijst wmk
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Uitwerking: Afname quickscan 2015-2016
Thema Evaluatieplan 2015-2019
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Overige verbeterpunten [klein]

Week Wie Kosten

Binnen de schoolorganisatie ligt onze aandacht op het
verwerven van katholieke normen en waarden

39 stuurgroep -

De leerlingen maken kennis met de verschillende culturen van
leeftijdsgenoten

39 stuurgroep -

De school besteedt aandacht aan de verscheidenheid aan
godsdiensten, etniciteiten, culturen, opvattingen, leefwijzen en
gewoonten

39 stuurgroep afhankelijk
van
project

Ouders worden betrokken bij de taalleesontwikkeling van hun
kinderen

39 leerkrachten -

De streefdoelen voor taal staan vermeld in de schoolgids 37 directeur -

Kinderen vinden het belangrijk om iets te weten van kunst en
cultuur

39, 27 stuurgroep -

De school oriënteert zich op software voor het vak Engels vanaf
de middenbouw

39, 12, 27 stuurgroep -

De leerkracht zegt er wat van als kinderen te laat komen 37, 27 leerkracht -

De school stemt de hoeveelheid tijd voor leren en onderwijzen
bij Nederlandse taal en rekenen en wiskunde af op de
onderwijsbehoeften van de kinderen.

40, 13, 27 leerkracht -

Leerkrachten roosteren veel tijd in voor sociaal-emotionele
ontwikkeling.

39 leerkracht -

Leerkrachten grijpen snel in als kinderen afdwalen. 1 leerkracht -

De leerkracht laat ons zelf werk kiezen 10 leerkracht -

Leerkrachten zorgen ervoor dat kinderen tijdens zelfstandig
werken doelgericht aan het werk blijven

1 leerkracht -

De leerkracht maakt gebruik van een toegankelijke
instructietafel

5 leerkracht -

De leerkracht hanteert gemaakte afspraken en routines. 52 leerkracht -

De leerkracht zorgt dat alle materialen klaarliggen. 14 leerkracht -

De school geeft ouders goede adviezen over hoe hun kind te
helpen

10, 27 leerkracht -

De leerkrachten evalueren zorgvuldig het groepsplan en
gebruiken de evaluatie voor het nieuwe groepsplan.

41, 42, 43, 44,
10, 27

IB -

Het team is op de hoogte van de mogelijke inzet van de
consulent Passend Onderwijs

40 IB -

De school verantwoordt zich intern en extern over de
(tussen)opbrengsten van het onderwijs

15, 28 directeur -

Leerkrachten zijn tevreden over de taakverdeling bij ons op
school

36, 27 directeur -

De schoolleider gebruikt hard werken, resultaten en prestaties
als basis (primair criterium) voor het uitspreken van erkenning
en waardering (resultaatgerichte waardering)
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Procesbewakers brengen agendapunten en bijbehorende
werkvormen in voor overleg

39, 43, 47, 52,
4, 8, 12, 16,
20, 25, 29

coördinator van de
stuurgroep

-

Door regelmatig flitsbezoeken uit te voeren, krijgt de directeur
een goed beeld van groepsdynamiek en aanpak door leerkracht

47, 11, 28 directeur -

Het bekwaamheidsdossier wordt besproken tijdens de
gesprekkencyclus

39, 11, 28 leerkracht -

De directie maakt een teamfoto en bespreekt de daaruit
voortgekomen verbeterpunten met het team.

14 directeur -

Een leerkracht die individuele scholing volgt, deelt kennis en
ervaringen met collega's op school

40, 44, 49, 53,
4, 9, 13, 17,
22, 26, 30

team, directie -

Tijdens de lunch brengen de directie en teamleden elkaar op de
hoogte van de voortgang van lopende zaken of het laatste
nieuws

team, directie -

Leerkrachten nemen verantwoordelijkheid in het betrekken van
ouders bij activiteiten

De school heeft inzicht in de veiligheidsbeleving van leerlingen
en personeel en in de incidenten die zich op het gebied van
sociale veiligheid voordoen.

De school heeft de uitslagen van de vragenlijsten voorzien van
een analyse, conclusies en interventies.

4 kwaliteitscoördinator -

De school registreert incidenten conform gemaakte afspraken
en zorgt jaarlijks voor analyse van de gegevens (gekoppeld aan
conclusies en interventies).

interne
vertrouwenspersoon

-

Binnen het team is het groeiproces erop gericht om een
boodschap communicatief sterk over te brengen (o.a.
doorvragen en samenvatten)

team, directie -

Bij het bespreken van een onderwerp in overleg, wordt meteen
datum en acties vastgelegd voor vervolg (+tijdspad)

36, 40, 44, 49,
53, 4, 9, 13,
17, 22, 26, 30

team, directie -

We gaan na of informatie klopt (ANNA: altijd nagaan, niet
aannemen)

team, directie -

Ouders wordt gevraagd naar inhoudelijke bijdrage bij thema's
en/of workshops, vanuit hun expertise of interesse

39 team -

Binnen de school is een duidelijke taak- en
verantwoordelijkheidsverdeling.

36 team, directie -

Leerkrachten en andere betrokkenen zijn aanspreekbaar op
gemaakte afspraken.

team, directie -

Uitslagen van quickscan en vragenlijsten worden toegelicht in
de nieuwsbrief

27 directeur -

Overige verbeterpunten [klein]
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Te volgen scholing

Omschrijving Wie Wanneer Kosten

Opleiding Coördinator meer- en
hoogbegaafdheid (MHB)

Hannie sept-okt 2015 (3 dagen) €675

inspiratiemiddag over de doorgaande lijn
groep 2-3

Manon, Daphne, Hannie,
Inge

9 september € 200

Parwoo Magda 15 sept, 29 sept, 13okt en 3
november

€ 650

BHV Kees, Daphne, Helma,
Audrey, Meike

n.n.b. ?

cultuur met kwaliteit Daphne schooljaar 2015-2016 n.n.b.

anti-pestcoördinator Helma 14 en 28 januari 2016 €495

cursus zwakke rekenaars in de bovenbouw Helma 30 september en 21 oktober
2015

€149

opleiding bewegingsonderwijs Meike schooljaar 2015-2016 € 2850
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Geplande zelfevaluaties

Omschrijving Wie Wanneer Kosten

afname quickscan kwaliteitscoördinator juli 2016 -
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Geplande vragenlijsten

Omschrijving Wie Wanneer Kosten

vragenlijsten sociale veiligheid voor ouders, kinderen en
medewerkers

kwaliteitscoördinator schooljaar 2015-
2016

-

Basisschool Den Akker

Jaarplan 2015 - 2016 25



Algemene werkzaamheden

Omschrijving Wie Wanneer Kosten

sanering dakbedekking externe partij zomervakantie 2015 en zomervakantie 2016 n.n.b.

schilderen buitenkant externe partij schooljaar 2015-2016 n.n.b.

reinigen tapijt JHG herfstvakantie via offerte

Basisschool Den Akker

Jaarplan 2015 - 2016 26



Overige zaken
Sponsoring Jantje Betonloterij 

Rommelmarkt ouderraad
MR Twee nieuwe leerkrachten worden ingewerkt 

Enquête andere schooltijden 
Implementatie nieuwe cao

Overig verwacht inspectiebezoek in schooljaar 2015-2016
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