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JAARPLAN 2017 - 2018

Schoolnaam Basisschool Den Akker

Datum 15-08-2017

Inleiding Naast de algemene streefbeelden uit het schoolplan, staan in dit jaarplan
specifieke verbeterpunten benoemd voor schooljaar 2017-2018

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

10 
directie: 2 
IB: 0.6 
OA: 0.8 
LKR: 6.6

Groepen groep 1/2/3, groep 4, groep 5, groep 6, groep 7, groep 8

Twee sterke kanten leeropbrengsten waren eind 2016-2017 op gewenst niveau 
visie op onderbouw is uitgewerkt in een plan

Twee zwakke kanten beheer en exploitatie van gebouw kost veel geld 
kleine school met veel taken

Twee kansen Talentklas in school brengt expertise hoogbegaafdheid met zich mee 
enthousiast team wil gaan voor onderwijsontwikkeling

Twee bedreigingen kosten voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften lopen op 
de rek is uit de beheersbare werkdruk

Opbrengsten [beleidsvoornemens] beleid formuleren op gebied van hoogbegaafdheid 
resultaten op niveau houden door borging van didactisch handelen 
implementatie Kijk! leerlingvolgsysteem 
aanvraag subsidie muziekimpuls
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Leerlingenaantallen per 1 oktober

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal

9 21 26 19 23 28 19 19 164

Opmerkingen en consequenties n.a.v. de
leerlingenaantallen:

Kwantitatieve gegevens personeel

Aantal medewerkers OP 10 (1 mannen en 9 vrouwen)

Aantal medewerkers OOP 2 (1 mannen en 1 vrouwen)

Aantal uitstromers 0

Aantal nieuwkomers 1

Aantal BHV-ers 4

Aantal geplande FG's 11

Aantal geplande BG's 10

Aantal geplande POP's 11
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Gekozen verbeterpunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Verbeterpunt Omvang

Rekenen en
wiskunde

De school behaalt goede resultaten ten aanzien van Rekenen en
wiskunde; de school groeit in 4 jaar toe naar de schoolnorm

groot

Kunstzinnige
vorming

Cultuuronderwijs en aanbod actief burgerschap vinden elkaar in diverse
schoolbrede projecten

groot

Pedagogisch
handelen

De leerkrachten hebben oog voor de eigenheid van de kinderen, zien
alle kinderen als individu met eigen behoeften.

klein

Didactisch
handelen

De leerkrachten geven aandacht aan evaluatie en reflectie groot

Didactisch
handelen

De leerkrachten bieden ruimte voor zelf leren en ontdekken. groot

Zorg en
begeleiding

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

groot

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

klein

Talentontwikkeling Onze school beschikt over een schoolbeleid hoogbegaafdheid. groot

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

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)

klein

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

klein

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

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.

groot

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

klein

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
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Evaluatieplan
2015-2019

Afname quickscan 2017-2018 klein
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Uitwerking: De school behaalt goede resultaten ten aanzien van Rekenen en wiskunde; de school groeit in
4 jaar toe naar de schoolnorm

Thema Rekenen en wiskunde

Resultaatgebied rekenen

Gewenste situatie (doel) Resultaten bij M- en E-toetsen blijven op niveau.

Activiteiten (hoe) Borgen van EDI. Investeren in professionele dialoog om zoveel mogelijk
diepgang en effect te bereiken bij het samen voorbereiden van lessen.

Consequenties organisatie nagaan op andere scholen hoe dit soort ontwikkelingen geborgd kan worden;
groepsbezoeken (door zorgteam, maar ook door leerkrachten bij elkaar);
handhaven van afspraakvrije middagen.

Consequenties scholing mogelijk plannen van groepsbezoek of verdieping door Edux (studiedagdeel)
wanneer gewenst.

Betrokkenen (wie) team

Periode (wanneer) wk

Eigenaar (wie) zorgteam

Kosten (hoeveel) n.v.t., mogelijk dagdeel Edux

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) bij de M- en E-toetsen tijdens betreffende studiedagen
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Uitwerking: Cultuuronderwijs en aanbod actief burgerschap vinden elkaar in diverse schoolbrede projecten

Thema Kunstzinnige vorming

Resultaatgebied cultuur- muziekonderwijs

Gewenste situatie (doel) de school beschikt over een doorgaande lijn voor muziekonderwijs voor alle
groepen

Activiteiten (hoe) 1. aanvraag subsidie muziekimpuls
2. studie vakdocent muziek
3. dagdeel tijdens studiedag over voortgang CMK-traject in relatie tot

muziekonderwijs

Consequenties organisatie instellen stuurgroep cultuur/identiteit/burgerschap (20 uur) bijwonen
bijeenkomsten (ICC) overleg met externe partij over teamscholing

Consequenties scholing studie vakdocent muziek implementatie muziekonderwijs (startmoment nog
niet bekend) teamscholing CMK

Betrokkenen (wie) team, icc, externe partij (asterius, combinatiefunctionaris cultuur, ??)

Periode (wanneer) wk

Eigenaar (wie) ICC

Kosten (hoeveel) afhankelijk van toekenning subsidie

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) tijdens studiedagen

Borging (hoe) vastleggen in beleid (meerjarenplan) afspraak maken wanneer te starten
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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. Borging van de afspraken
die m.b.t. EDI gemaakt zijn.

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 Er is een mogelijkheid om Edux in te zetten voor verdieping of borging op dit
gebied (1 dagdeel).

Betrokkenen (wie) team, stuurgroep

Periode (wanneer) wk

Eigenaar (wie) directeur

Kosten (hoeveel) Er is nog een dagdeel over van de vorige begeleiding.

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 onderbouwontwikkeling

Gewenste situatie (doel) Het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen in de onderbouw is
vergroot, waardoor ze zich ontwikkelen volgens hun eigen leerlijn.

Activiteiten (hoe) Inrichten van een aantrekkelijke en leerzame speel-leeromgeving Creëren en
grijpen van kansen.

Consequenties organisatie zie onderbouwontwikkeling

Consequenties scholing begeleiding door Edux

Betrokkenen (wie) team, stuurgroep

Periode (wanneer) wk

Eigenaar (wie) coördinator van de stuurgroep

Kosten (hoeveel) offerte Edux

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) tijdens begeleidingstraject; tijdens studiedagen (om team mee te blijven
nemen)
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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
goede afstemming over takenpakket IB binnen het team
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
onderbouwspecialist van Edux begeleidt leerkrachten onderbouw bij
beredeneerd aanbod

Consequenties organisatie zie activiteiten

Consequenties scholing IB-netwerkbijeenkomsten bijeenkomsten IB'ers en directies binnen
samenwerkingsverband Plein 013

Betrokkenen (wie) team, directeur, ib

Periode (wanneer) wk

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: Onze school beschikt over een schoolbeleid hoogbegaafdheid.

Thema Talentontwikkeling

Resultaatgebied talentontwikkeling

Gewenste situatie (doel) de school heeft in schooljaar 2018-2019 een eigen voorziening voor meer- en
hoogbegaafde kinderen, of kan gebruik maken van een Oisterwijkse
voorziening.

Activiteiten (hoe) 1. vormen van een stuurgroep hoogbegaafdheid
2. deelname aan onderzoek POINT
3. contact met werkgroep HB binnen stg. Boom
4. opstellen van een visie op hoogbegaafdheid
5. koppelen van deze visie aan beleid m.b.t. afstemmen op

onderwijsbehoeften
6. afstemmen met MR

Consequenties organisatie vormen van stuurgroep HB (20 uur) overleg met externen

Consequenties scholing deelname aan POINT

Betrokkenen (wie) team, stuurgroep hb, point, ingeniq, talent (in de school)

Periode (wanneer) wk

Eigenaar (wie) stuurgroep HB

Kosten (hoeveel) -

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Juni – Teamvergadering – met het gehele team

Borging (hoe) vastleggen van beleid, door MR
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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 (afstemming)

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

Activiteiten (hoe) Voortbordurend op enkele initiatieven binnen de rekenlessen en in lijn met
onze visie dat kinderen niet moeten worden tegengehouden door het
leerstofjaarklassensysteem, lijkt het een logisch gevolg om in de toekomst te
investeren in het groepsdoorbrekend werken/eigen leerdoelen.

Beleid maken voor de doorgaande lijn na groep 1/2/3 Starten met één
vakgebied (bijv. rekenen) Bepalen van startmoment

Consequenties organisatie overleg in bovenbouwgroep tijdens afspraakvrije middagen en/of wanneer de
onderbouw begeleiding krijgt door Edux afstemming tijdens studiedagen met
team onderbouw

Consequenties scholing Parwoo

Betrokkenen (wie) team

Periode (wanneer) wk

Eigenaar (wie) directie

Kosten (hoeveel) n.n.b.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) tijdens teamoverleg en evaluatiedag door hele team
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Uitwerking: De school heeft inzicht in de veiligheidsbeleving van leerlingen en personeel en in de
incidenten die zich op het gebied van sociale veiligheid voordoen.

Thema Schoolklimaat

Resultaatgebied sociale veiligheid

Gewenste situatie (doel) Leerlingen en personeel voelen zich sociaal veilig op onze school

Activiteiten (hoe) Inzicht krijgen van de sociale veiligheidsbeleving doen we door: - afnemen
van vragenlijsten wmkpo bij kinderen, ouders en leerkrachten - n.a.v. de
vragenlijsten in gesprek met kinderen (leerlingenraad), ouders (koffie-uurtjes)
en team (teamoverleg en gesprekkencyclus) - borgen van afspraken over de
incidentenregistratie en absentie-registratie

Consequenties organisatie Tijdens teamoverleg afspraken afstemmen over vragenlijsten,
incidentenregistratie en absentie-registratie Inplannen van leerlingenraad,
koffie-uurtjes en teamoverleg

Consequenties scholing Geen externe scholing nodig; kennis is aanwezig.

Betrokkenen (wie) team, ouders en kinderen

Periode (wanneer) wk

Eigenaar (wie) kwaliteitsteam

Kosten (hoeveel) -

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) N.a.v. de afgenomen vragenlijsten worden de uitslagen besproken.
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Overige verbeterpunten [klein]

Verbeterpunt Doel Wanneer Wie Kosten

De leerkrachten hebben oog voor de
eigenheid van de kinderen, zien alle
kinderen als individu met eigen behoeften.

Kinderen gaan niet op in de massa,
maar zijn in beeld als individu.
Onderwijsaanbod past bij de manier
waarop kinderen goed leren.

wk

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

Zowel periodeplanningen als de
themaplanningen (onderbouw) worden
cyclisch geëvalueerd en aangepast aan
de onderwijsbehoeften van de kinderen
(binnen de mogelijkheden van de
klassenorganisatie).

wk IB -

Analyse van tussenresultaten zorgt voor
aanpassing van groepsoverzichten en -
plannen

Analyse van tussenresultaten zorgt
voor aanpassing van
groepsoverzichten en - plannen tijdens
studiedagen

wk IB, team -

Leerkrachten zijn tevreden over de
taakverdeling bij ons op school

Er is een duidelijke taakverdeling
waarbij rekening gehouden is met
verschillen tussen leerkrachten.
Taakbeleid van stg. Boom en het
overlegmodel binnen de CAO zijn
hierbij uitgangspunt.

wk directeur -

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)

Teamafspraken worden geborgd.
Leerkrachten voelen zich beschermd
door de directie en kunnen op een
prettige manier hun vak uitoefenen.

wk directeur -

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

Leerkrachten voelen zich gewaardeerd
om het werk dat ze laten zien. Directie
heeft een voorbeeldfunctie in het
uitspreken van erkenning en
waardering.

wk directie

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

Directeur is op de hoogte van de
groepsdynamiek en daarbij horende
onderwijsbehoeften van kinderen en
begeleidingsbehoeften van
leerkrachten.

wk directeur -

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

Door het borgen van de teamafspraken
zorgt het team ervoor dat een
boodschap op een prettige manier
overgebracht wordt.

wk team,
directie

-

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

Signalen die bij directie binnen komen,
blijven daar niet, maar hebben altijd
een actie tot gevolg.

wk team,
directie

-

Basisschool Den Akker

Jaarplan 2017 - 2018 15



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

Besproken onderwerpen worden
afgewerkt en blijven niet liggen met
een open einde. Afspraken worden
opgenomen in het daarvoor bestemde
afsprakendocument dat na elk overleg
wordt aangepast.

wk team,
directie

-

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

We voorkomen misverstanden die
gebaseerd zijn op onjuiste informatie.
Daarmee beperken we de negatieve
invloeden van roddel- en
wandelgangenpraat.

wk team,
directie

-

Afname quickscan 2017-2018 Om snel een beeld te krijgen van
mogelijke verbeterpunten op enkele
beleidsterreinen, wordt jaarlijks een
quickscan afgenomen.

wk
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Te volgen scholing

Omschrijving Wie Wanneer Kosten

opleiding muziekdocent Daphne schooljaar 2017-2018 offerte

Parwoo Magda schooljaar 2017-2018 offerte

vakdocent bewegingsonderwijs Milou schooljaar 2017-2018 offerte

Master SEN Mariëtte vervolg in schooljaar 2017-2018 vervanging valt onder lerarenbeurs

POINT Manon vervolg in schooljaar 2017-2018 vervanging valt onder subsidie

Algemene werkzaamheden

Omschrijving Wie Wanneer Kosten

aanpassen rapporten werkgroep voor einde
schooljaar

-

invoeren en evalueren van nieuwe methodiek
bewegingsonderwijs

team en
Beweegbureau

schooljaar
2017-2018

jaarlijks abonnement en
eenmalige opstartkosten

gesprekkencyclus splitsen in POP-gesprekken a.d.h.v.
nieuw formulier en groepsbesprekingen

team schooljaar
2017-2018

-

nieuwe methode sociaal-emotionele ontwikkeling werkgroep schooljaar
2017-2018

n.n.b.
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Overige zaken

Huisvesting Nieuw schoonmaakbedrijf heeft grote schoonmaak verzorgd en start op 28-
08-2017. Eerste maand op proef, dus evaluatie voor 27-9-2017; Talentklas
maakt gebruik van twee klaslokalen

TSO-BSO Afstemming van overblijven (gedrag)

Sponsoring De ouderraad gaat een sponsorloop organiseren om geld op te halen voor
nieuwe T-shirts.

MR Nieuwe leden; verkiezing voor (deels) nieuwe oudergeleding
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