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Aanleiding 

Voor u ligt het jaarplan van schooljaar 2022-2023. Hierin beschrijven wij welke 4 doelstellingen wij 

ons voor dit schooljaar hebben gesteld en hoe wij deze willen bereiken. Dit jaarplan is voortgekomen 

uit de doelstellingen die wij in ons schoolplan hebben geformuleerd.  

 

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Punten 

die naar voren kwamen uit deze evaluatie zijn in dit jaarplan verwerkt.  

 

Daarnaast sluiten de doelen aan op het strategisch beleidsplan dat op Stichting niveau is geschreven.  

 

Doelstelling van het jaarplan 

De doelen die we met dit jaarplan willen bereiken zijn: 

Doelstelling 1, Didactisch: EDI en roosterplanning 

Doelstelling 2, Vakinhoudelijk: Leesbevordering 

Doelstelling 3, Pedagogisch: Sociaal emotionele ontwikkeling; kanjertraining en breinhelden 

Doelstelling 4, Talentontwikkeling: Cultuurhelden, muziek en techniek 

 
Naast deze doelstellingen zullen we in dit schooljaar op directieniveau aan de slag gaan met: 

 

Activiteit Wanneer ✓  

Gesprekkencyclus C007 Hele schooljaar  

Reken-en leesinloop monitoren Hele schooljaar  

Implementatie WIG 5 en implementatie Atlantis monitoren Hele schooljaar  

Implementatie Join In (Engels) monitoren Hele schooljaar  

Implementatie Digiwijzer  Hele schooljaar  
Bijwerken PO Vensters Oktober en Mei  

Kwaliteitsmatrix invullen Februari  

Schoolplan schrijven Februari tot juni  

Monitoren L11 functies door directie november en mei  

Midden resultaten analyseren op schoolniveau Februari en juni  

Afname leerling en medewerker tevredenheid januari  

Afname ouderenquête januari  

Meerjarenoverzicht van de eindopbrengsten maken, gekoppeld aan 

een analyse, conclusies en (uitgevoerde) interventies 

Mei/juni  

Het opstellen van het werkverdelingsbeleid-en plan 2023-2024 Mei  

Het opstellen van de formatieplan 2023-2024 Feb/maart  

Het opstellen van de jaarkalender 2023-2024 Mei  

Het opstellen en communiceren van het jaarverslag 2022-2023 September 2023  

Het opstellen van een SMART geformuleerd jaarplan 2023-2024 Juni  

Eindresultaten analyseren met een resultatenanalyse Juni  
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SMART 

Per onderdeel wordt in het jaarplan niet alleen het onderwerp weergegeven, maar ook het specifieke 

doel, de route om het doel te bereiken, het tijdspad waarbinnen het doel bereikt zal worden en wie er 

verantwoordelijk is voor de uitvoering van taken die naar het doel zullen leiden. Ten slotte wordt 

aangegeven hoe uiteindelijk meetbaar is of het doel bereikt is. Aan het eind van het traject zal 

geëvalueerd worden of dit gelukt is. 

 

De doelen worden op deze manier vertaald in een SMART opgesteld uitvoeringsplan.  

SMART staat voor: 

Specifiek 

Meetbaar 

Acceptabel 

Realistisch 

Tijdgebonden 

 

Door ontwikkeltrajecten SMART te formuleren, wordt zowel de uitvoering als de beoordeling van 

resultaten veel gemakkelijker. We weten vooraf specifiek wat we willen bereiken. We formuleren 
onze doelen realistisch. Er is draagvlak voor deze doelen bij de betrokken personen. We kunnen 

achteraf nagaan of het doel bereikt is, binnen een vooraf vastgestelde tijd. Ook stellen we vooraf vast 

welke succescriteria we hanteren om achteraf te kunnen vaststellen of het doel bereikt is. Door deze 

laatste toevoeging wordt het jaarplan niet alleen een instrument om kwaliteit te verbeteren, maar ook 

een instrument om kwaliteit te meten.  

 

Kwaliteitscyclus 

In dit jaarplan werken we bij ieder onderdeel volgens de cyclus Plan-Do-Check-Act. 

 

In de eerste fase (Plan) bepalen we de kwaliteit die we willen bereiken, meten we de kwaliteiten die 

we nu hebben en maken we plannen hoe we van de huidige situatie naar de gewenste situatie kunnen 

komen. Deze plannen komen tot stand door de huidige situatie te vergelijken met de geformuleerde 

missie en visie van de school. Waar dagelijkse praktijk en visie op onderwijs nog niet met elkaar in 

overeenstemming zijn, worden beleidsvoornemens geformuleerd. Deze plannen worden in het jaarplan 

SMART opgesteld, waarbij we er goed op letten ook tussentijdse evaluaties in te plannen en 

mogelijkheden tot eventuele bijstelling, mocht de tussentijdse evaluatie daar aanleiding toe geven. 

 

In de tweede fase (Do) voeren we de gemaakte planning uit. Tijdens dit uitvoeringsproces vindt 

voortdurend trajectbewaking plaats, veelal door de directie of het managementteam van de school. 

Ook de medezeggenschapsraad speelt hier een belangrijke rol in. Trajectbewaking betekent dat er 

voortdurend bewaakt wordt dat de verschillende fases van de kwaliteitsbewaking continu en cyclisch 

uitgevoerd worden.  

 

In de derde fase (Check) controleren we, via een tussentijdse evaluatie, of we met onze planning nog 

wel op de goede weg zitten. Wij evalueren de voortgang van het jaarplan aan het eind van iedere 

maand. 

  

Bij de vierde fase (Act) volgt eventueel (afhankelijk van de uitkomst van de Check-fase) een 

bijstelling in de planning.  

 

Daarmee zijn we dus automatisch weer uitgekomen bij fase 1 (de Plan-fase) en wordt de cyclus 

opnieuw doorlopen. 

 

Vastlegging en borging 

Om ervoor te zorgen dat, ook na uitvoering van het jaarplan, de behaalde kwaliteit gewaarborgd blijft, 

zal elke definitief vastgestelde beleidsregel worden vastgelegd in een kwaliteitsdocument. Hierin staat, 

na afloop van het proces, weergegeven welke werkwijzen de school volgt om de onderwijskwaliteit te 

behalen en te behouden. 
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Betrokkenheid van team en ouders 

Het is specifiek de bedoeling dat het team in hoge mate (mede) verantwoordelijk wordt voor het 

behalen van de gestelde doelen. Waar mogelijk zal daarom per onderdeel een kwaliteitspanel ingesteld 

worden die, onder leiding en begeleiding van één of meerdere coördinatoren/specialisten, ervoor zorg 

zullen dragen dat de gestelde doelen binnen de gestelde termijn behaald gaan worden. De directeur 

zorgt voor supervisie (trajectbewaking). 

 

Ook zullen de ouders, middels de medezeggenschapsraad, betrokken worden. Zij zullen het jaarplan 

beoordelen en zo nodig verbeteringen voordragen. Uiteraard zullen zij steeds goed op de hoogte 

gehouden worden van de stand van zaken tijdens de uitvoering het jaarplan door berichtgeving in de 

nieuwsbrief en op de MR vergaderingen.  

 

Verantwoording 

In het jaarverslag leggen wij aan het eind van het jaar verantwoording af over het door ons gevoerde 

beleid en de door ons behaalde resultaten. Deze verantwoording wordt jaarlijks opgenomen in de 

schoolgids. 

 
Monitoring door bestuur 

Het bestuur meet tweejaarlijks de voortgang van het jaarplan door middel van het Dashboard gesprek. 

Daarnaast worden de midden-eind –en eindtoets resultaten gedeeld met de afdeling onderwijs en 

kwaliteit. 

 
 
Inzet NPO gelden IKC Bernadette Maria  

  

Voor het inhalen van de Corona achterstanden ontvangt elke basisschool €701,16,- per leerling. Er 

wordt uitgegaan van de peildatum 1-10-2021 dus 242 leerlingen. Dat is in totaal €169.681,- .Daarnaast 

ontvangen wij een extra NPO achterstandssubsidie van €251,16 per leerling dat is €23.526,-. Er gaat 

een afdracht van 3% af, dus voor 2021-2022 hebben wij een bedrag ontvangen van €187.411,-. We 

hebben nu nog over €113.172,- (dit bedrag verandert per maand door gemaakte kosten). Voor het 

schooljaar 2022-2023 ontvangen wij nogmaals €500,- per leerling dus in totaal €121.500,- en een extra 

achterstandssubsidie van €43.500,-. Min de afdracht van 3% houden we hier €164.316,17 over. In 

totaal hebben we nog te besteden €277.488,17. (dit verandert wel maandelijks omdat we hier 

personeel in extra begeleiding voor inkopen). 

Wij geven dit geld uit aan: 

• 2 Onderwijsassistenten die pabo volgen. 

• 1 zij instromer. 

• Extra uitbreiding/ambulante leerkrachten om zo leerkrachten vrij te spelen voor extra 

instructie. 

• Externe RT voor rekenbegeleiding en leesondersteuning. 

 

Daarnaast besteden wij het geld aan: 

• Schoolkracht subsidie: mediawijsheid en verbeteren ICT basisvaardigheden (zie het 

document). 

• Sociaal emotionele methode: verbeteren welbevinden kinderen (Kanjertraining) 

• Executieve functies: kinderen leren effectiever omgaan met hun leertijd (Breinhelden). 

 

Door de nieuwbouw in de Bomenwijk komen wij komend jaar zo’n 20 kinderen tekort. Deze 

nieuwbouw wordt opgeleverd eind 2022/begin 2023. Wij verwachten hier nieuwe leerlingen voor onze 

school van. Om de tussentijdse klap op te vangen van dit tekort en niet personeel te hoeven afstoten 

gebruiken we ook een deel van de NPO subsidie hiervoor.   
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OAB gemeente Delft 

 

De gemeente Delft hanteert ook een Onderwijs achterstandenbeleid. Onze achterstandsscore gebaseerd 

op de peildatum 1-10-2021 is 92,32. Hiermee zitten wij voor het 2e schooljaar onder de 100 grens van 

de gemeente Delft. Dit mag maximaal 3 jaar achtereenvolgens zijn anders zijn wij geen achterstanden 

school meer.  

Wij hebben tijdens het jaar 2022 meerdere subsidies aan kunnen vragen en toegekend gekregen. Dit 

resulteert in een extra subsidie van €70.000,-. Deze wordt voornamelijk ingezet voor dubbele bezetting 

in de kleutergroepen en VVE activiteiten.  

We hebben ook een Vindplaats toegekend gekregen die in het schooljaar 2022-2023 van start zal gaan. 

Wij sluiten hier nauw op aan door de doelstelling in het jaarplan met leesbevordering.  

 

 

NPO gemeente Delft 

 

De gemeente Delft heeft ook NPO geld van het Rijk ontvangen. Het budget voor onze school is 

€24.200,-. We konden dit geld niet vrij besteden maar keuzes maken in een aangeboden menukaart.  

Wij hebben gekozen voor activiteiten die passend zijn bij onze visie en schoolplan: 

• Voedingsjuf, pakket C (€5588,-); project van 6 maanden waarbij de doelstelling is om de 

bewustwording omtrent voedingskeuzes bij leerlingen, ouders en leerkrachten te vergroten. 

Pakket C bestaat uit 18 lessen voor meerdere groepen, boodschappen/materialen die daarbij 

horen, presentatie lesprogramma om het voort te zetten, voorlichting schoolteam, voorlichting 

ouders, ondersteuning school, opstellen stappenplan en eindevaluatie.  

• Muzieklessen; een gekwalificeerde muziekdocent verzorgt 6 weken lang een dagdeel (3 uur) 

per week muziekles. Dit is voor 4 klassen 45 minuten muziekles per week. Kosten €1860,-, 

wij hebben dit 2x aangevraagd dus totaal €3720,- 

• Beweegcoach; invulling sport-en spelaanbod tijdens de gymles. De beweegcoaches worden 

ingezet als alternatief voor een reguliere gymles ter inspiratie van de gymdocent. Daarbij 

willen we een stormbanenrace als extra onderdeel op de sportdag inhuren. Totale kosten 

€11.250,- 

• Urban Sports; voor het bedrag wat over is, afhankelijk van wat hierboven is toegekend willen 

we na schooltijd een aantal sportworkshops aanbieden. Het gaat om 5 workshops per 

sportonderdeel (hoeveel onderdelen weten we dus nog niet). We hebben gekozen voor 

freerunning, stuntsteppen, breakdance en inline skaten. €4632,-  
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Verslag coördinatoren  
Hieronder leest u een kort verslag van de coördinatoren die geen vaste doelstelling hebben in dit 

jaarplan: 

 

Onderbouwcoördinator september t/m december: 

 

Middenbouwcoördinator september t/m december: 
 

Bovenbouwcoördinator september t/m december: 

 

Rekencoördinator september t/m december: 

 
Onderwijsspecialist: 
 

Meer-en Hoogbegaafden specialist september t/m december: 

 

Preventiemedewerker september t/m december:  
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Doelstelling 1 Didactisch: Expliciete Directe Instructie Model (EDI) en 

roosterplanning 

Leerkrachten leren: 

• EDI effectief toe te passen bij, ten minste, de vakgebieden taal en rekenen; 

• kinderen te activeren tijdens de lessen; 

• een taakgerichte werksfeer te realiseren; 

• de didactiek af te stemmen op de onderwijsbehoeften en huidige leerontwikkeling van de 

kinderen. 

• hoe leerlingen effectief gevolgd kunnen worden in hun ontwikkeling; 

• hoe de analyse van CITO toetsen, methodetoetsen en lessen vertaald kan worden in een 

roosterplanning (blokplanning) en daarmee naar de daadwerkelijke lespraktijk; 
 

Achtergrond: 

De afgelopen zes jaar hebben we een verdiepingsslag gemaakt in de manier waarop we instructie 

geven aan de leerlingen. We gebruiken daarvoor het Expliciete Directe Instructie Model (EDI). Door 

het gebruik van een roosterplanning kunnen wij nóg beter aansluiten bij de doelen van de les en de 

leerbehoeften van de leerlingen. Gedurende corona heeft het activiteitenschema geen doorgang kunnen 

vinden waardoor wij de keuze hebben gemaakt dit schooljaar opnieuw expliciete aandacht te geven 

aan EDI en de roosterplanning.  

Activiteitenschema:   

Activiteit  Door wie  Wanneer  ✓   

Toepassen en perfectioneren van het geleerde 

(leerdoelen) in de eigen dagelijkse 

lespraktijk. 

Team  September - juli  
 

Het uitvoeren van de roosterplanning tijdens 

de dagelijkse lessen. 

Team September - juli 
 

Zorgen dat de nieuwe leerkrachten op de 

hoogte zijn van de schoolafspraken omtrent 

EDI en roosterplanning en -waar nodig- 

bijscholen. 

MT  

Nieuwe leerkrachten 

September     

Lesobservaties en feedbackgesprekken   Team  

MT  

Gedurende het 

schooljaar  

(o.a. door flitsbezoeken 

en de klokken C007)  

  

Lesson Study:  

• Samen een les voorbereiden en die 

daadwerkelijk geven. 

• De les wordt gefilmd. 

• De les wordt samen nabesproken. 

• Met als doel: van elkaar leren.  

Team 

 

Na de herfstvakantie  

Collegiale consultaties: 

• Leren van elkaars lespraktijk. 

• Geven van feedback aan elkaar.  

• Schriftelijk noteren van leerpunten. 

Team   Na de herfstvakantie 

Na de 

voorjaarsvakantie  

 

Na de M toetsen en de E toetsen zijn er 

presentatievergaderingen waarin de bouwen 

aan elkaar hun resultaten presenteren en tips 

en tops over de manier waarop de resultaten 

zijn behaald delen. 

Per bouw Na de M en E toetsen 

opgenomen in de 

jaarplanner 
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Succescriteria: 

• EDI wordt, dagelijks waarneembaar, bij ten minste alle rekenlessen en waar mogelijk de 

taallessen succesvol toegepast. 
• Kinderen zijn actief en betrokken tijdens alle lessen.  
• In alle groepen wordt succesvol gewerkt met het vooruitplannen van de lessen en leerdoelen 

(de roosterplanning). 
• Waar mogelijk worden leerdoelen zichtbaar gemaakt door en voor de leerlingen. 

• De leerinhouden worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van de individuele leerlingen.  

• De nieuw ingestroomde leerkrachten zijn op de hoogte van de afspraken omtrent EDI en de 

roosterplanning en kunnen het toepassen. 
• De leerkrachten, ouders en kinderen weten waar eventuele hiaten van het kind zitten. 

Beheerders: Dionne van der Helm-Wilmer en Lidwien Wijtenburg 

Budget: €500,- bijscholing EDI (NPO) 

Evaluatie september: 

Evaluatie december: 

Evaluatie januari: 

Evaluatie april: 

Evaluatie juli: 

Eindevaluatie: 
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Doelstelling 2 Pedagogisch: Sociaal emotionele ontwikkeling en relaties en 

seksualiteit 

De school wil bereiken dat er door de Kanjertraining een doorgaande leerlijn op school is, die past bij 

onze de visie én waarvan uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat deze effectief blijkt te zijn. 

Deze methode zal gebruikt worden naast Breinhelden (executieve functies) en Rots en Water 

(bovenbouw).  

• Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is 

de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een 

prettig schoolklimaat.  

• De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de 

klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief).  

• Met de Kanjertraining leren kinderen, leerkrachten en ouders zich op een positieve manier te 

handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden. Onder het motto: wat je meemaakt is 

interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je. Reageer 

daarom niet met haat, wraak, gezeur, onverschilligheid of cynisme op problemen die zich 

voordoen in jouw leven. Doe je best er iets van te maken. Zoek oplossingen waarmee je elkaar 

en de situatie recht doet. Oplossingen die in de toekomst houdbaar zijn. 

Er wordt één keer in het schooljaar in alle groepen een week lang aandacht besteed aan het thema 

Relaties & Seksualiteit. 

- Door al op jonge leeftijd te starten met seksuele en relationele vorming raken leerlingen 

vertrouwd met het thema.  

- Ze krijgen betrouwbare informatie, durven eerder vragen te stellen over seksualiteit, 

ontwikkelen waarden en normen, worden weerbaarder en leren respectvol met elkaar om te 

gaan.  

Executieve functies: 

Onder executieve functies (EF) worden de hogere controlefuncties van de hersenen verstaan. Ze 

besturen het handelen en gedrag, helpen bij het stellen van doelen en het verwerkelijken daarvan. Ze 

helpen ook bij het in balans houden van eisen, behoeften en plichten. Dit is bepalend voor 

(school)succes. 

Volgens Dawson en Guare (2009) zijn er elf soorten, te weten: 

• - Respons-inhibitie: nadenken voordat je iets doet. 

• - Werkgeheugen. 

• - Emotieregulatie. 

• - Volgehouden aandacht. 

• - Taakinitiatie. 

• - Planning/prioritering. 

• - Organisatie. 

• - Timemanagement: tijd inschatten, verdelen en deadlines halen. 

• - Doelgericht gedrag. 

• - Flexibiliteit: flexibel omgaan met veranderingen en tegenslag. 

• - Metacognitie: een stapje terug doen om jezelf en de situatie te overzien en te evalueren 

Om de ontwikkeling van deze executieve functies te steunen, maken wij gebruik van het programma 

Breinhelden. Dit is een programma dat gebruik maakt van twee Breinhelden, Effi en Furon. Zij hebben 

breinkrachten die ze de kinderen ook willen leren. Door te werken met Breinhelden als doorlopend 
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programma van groep 1 t/m 8, is er een doorgaande lijn waarbij kinderen door middel van oefeningen 

en herhaling de krachten eigen maken. 

 

Achtergrond:    

We hebben in november 2019 op eigen verzoek een interne audit gehad. Ook hebben we de leerling, 

leerkracht en oudertevredenheidsonderzoeken in februari 2020 afgenomen. Hier was steeds de vraag 

of we als team nog wel dezelfde taal spreken op sociaal emotioneel gebied. De gebruikte methode 

(SoEmokaarten) is sterk verouderd en is gericht op curatief handelen. Het veiligheidsplan is gebaseerd 

op de schijf van 4 met bijbehorend stappenplan zijn ook voornamelijk curatief en er wordt geen 

gewenst gedrag aangeleerd en geoefend. 

De subsidie voor relaties en seksualiteit (gezonde school) is aangevraagd en toegekend. Hier is in het 

schooljaar 20-21 een beleid op gemaakt. 

Activiteitenschema:     

Activiteit    Door wie    Wanneer    
✓  

Organisatie en beleid Gouden 

weken  
Lidwien augustus 2022  

Gouden weken + startweken 

Kanjertraining  
Alle groepen Aug/ sep 2022  

Startgesprekken: vergroten 

vertrouwensband leerkracht – 

leerling - ouder 

Team 
7 en 12 

september 2022 
 

Bepalen welke leerlingen in 

aanmerking komen voor Rots en 

Water trainingen 

Leerkrachten 

groepen 6, 7 en 8 

+ IB + Lara 

Op basis van 

groepsoverdracht

en 

 

Rots en Water trainingen op dinsdag 

voor selecte groep kinderen 

 

   

Laatste team studiedag 

Kanjertraining 

Team onderwijs 

en opvang 
12 oktober 2022  

Combinatie breinhelden en 

Kanjertraining zoeken 

Linda + Femke 

kwaliteitspanel  

Oktober/novemb

er 
 

Uitzoeken vervanging LOVS sociaal 

emotionele ontwikkeling (Kanjer of 

leerling in beeld cito) 

Linda + 

kwaliteitspanel 

Voor 

kerstvakantie 
 

“Pitch je klas” MBV/BBV; gedrag 
van leerlingen bespreken, casussen 

voorleggen aan elkaar. 

Team   

Aanpassen Veiligheidsplan naar 

kwaliteitskaarten en Kanjertraining 

Linda + 

Kwaliteitspanel 
Hele schooljaar  

Organisatie en beleid Zilveren 

weken 
Lidwien Na kerstvakantie  

Zilveren weken Alle groepen 
9 – 20 januari 

2023 
 

Bepalen welke leerlingen in 

aanmerking komen voor Rots en 

Water trainingen 

Leerkrachten 

groepen 6, 7 en 8 

+ IB + Lara 

Tijdens 

groepsbesprekin

g januari 2023 

 

Rots en Water trainingen op dinsdag 

voor selecte groep kinderen 

Lara 

 
Jan – juni 2023  
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“Pitch je klas” MBV/BBV; gedrag 

van leerlingen bespreken, casussen 

voorleggen aan elkaar. 

 

Team   

“Pitch je klas” MBV/BBV; 

Kanjertraining bespreken 
Team   

 

    

Succescriteria:    

• De week van de zomerkriebels is succesvol uitgevoerd. 

• Het gezonde school vignet met themacertificaat ‘relaties en seksualiteit’ is uitgereikt. 

• Er zijn twee Kanjertrainingsdagen geweest. 

• Na de tweede trainingsdag werken alle groepen met Kanjertraining. 

• Er worden structureel Rots en Water trainingen in de school ingezet door een interne Rots en 

Water trainer (Lara) 

 

Beheerders: Linda Rijpstra en Lara Verstraaten-Kölgen 

Budget: €6000,- sociaal emotionele ontwikkeling (NPO)  + Executieve functies €500,- (NPO) €6000,- 

lichte ondersteuning Samenwerkingsverband voor Rots en Water training (ambulant maken lkr).  

Evaluatie september: 

 
Evaluatie december: 

Evaluatie januari: 

 

Evaluatie april: 

Evaluatie juli: 

 

Eindevaluatie: 
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Doelstelling 3 Talentontwikkeling: creativiteit 
 

De school wil bereiken dat er een verbinding ontstaat tussen onderwijsthema’s en kunstvakken met de 

nadruk op creativiteit (21ste -eeuwse vaardigheden).    

• Breder inzetten van creatieve werkwijzen vraagt een lesmodel dat altijd ingezet kan worden. 

• De 21ste -eeuwse vaardigheden worden als kapstok gebruikt.     

• Belangrijk uitgangspunt is te werken vanuit de talentontwikkeling van zowel de leerlingen als 

de leerkrachten.  

• Leerlingen leren zich op verschillende manieren presenteren. Dit komt aan de orde bij de 

verschillende methodes en de bijbehorende thema’s. Ook wordt er 2 keer per 

jaar een schoolbreed project georganiseerd waarbij dit ingezet wordt.   

• We organiseren 2 schoolbrede projecten.  

• De nieuwe methode Creëer en leer komt vast op het rooster te staan.  
 
 

Achtergrond:   

Onze school vindt een brede ontwikkeling belangrijk, daar valt ook talentontwikkeling onder.  

Er gebeurt al veel op dit gebied in de school, zowel binnen als buiten schooltijd.  

De ICC’ers hebben vorig schooljaar de cursus succesvol afgerond. Doormiddel van een digitale krant 

hebben zij het team meegenomen in het proces. Via een enquête in de krant hebben zij samen met het 

team gekeken naar wat de BMS nog nodig heeft. Er was behoefte aan een doorgaande lijn zodat ieder 

kind aan het eind van zijn schoolloopbaan hetzelfde heeft meegemaakt, ervaren en beleefd. 

Uiteindelijk is besloten dat een methode voor Cultuuronderwijs handvatten biedt en zorgt voor meer 

verbinding.  
Het kwaliteitspanel heeft onder leiding van de ICC’ers een drietal digitale methodes bekeken en 

uitgeprobeerd. De ervaringen zijn geëvalueerd en hieruit is de methode creëer en leer gekozen. Deze 

methode sluit aan bij de visie van de school. In het schooljaar 2022-2023 gaat de hele school hiermee 

aan het werk.  

 
 

Activiteitenschema:   

 

Activiteit:  Gecoördineerd door:    Datum:   

Schoolbreed project ‘gi-ga-groen' in 

combinatie met de 

Kinderboekenweek  

Kwaliteitspanel Talentontwikkeling in 

samenwerking met het kwaliteitspanel 

leesbevordering  

Maandag 3 

oktober t/m 

vrijdag 14 

oktober  

Kwaliteitskaart talentontwikkeling 

opstellen 

Kwaliteitspanel talentontwikkeling   Schooljaar 2022-

2023 

Schoolbreedproject voorbereiden 

thema Helemaal het einde: nog in te 

vullen met het team.    

Kwaliteitspanel talentontwikkeling 

  

 

  

  

Implementeren van de nieuwe 

cultuuronderwijs methode  

Kwaliteitspanel talentontwikkeling  Start augustus 

2022 

Evalueren ervaringen nieuwe 

methode cultuuronderwijs 

Kwaliteitspanel talentontwikkeling  Eind november 

Eind maart 

Eind juni  
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Succescriteria:    

• Cultuuronderwijs staat vast op het rooster en wordt structureel aangeboden binnen alle 

groepen.  

• Er is een kwaliteitskaart Talentontwikkeling.  

• Er zijn 2 schoolbrede projecten gehouden in het kader van Cultuurhelden.   

• De methodes Schatkist, lijn 3, Staal en Blink worden ingezet met creativiteit en 

21ste eeuwse vaardigheden.  

• Er wordt gebruik gemaakt van de talenten van leerlingen en leerkrachten.  

• Het creatief proces z’n beloop laten gaan is iets wat nog in ontwikkeling is. Nog meer 

vanuit het kind en leerkracht als begeleider. 

 

 

Evaluatie september/ oktober: 

Evaluatie november: 

 
Evaluatie januari:  

 

Evaluatie april: 

Evaluatie juli: 

E0indevaluatie: 
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Deeldoelstelling 3B: Talentontwikkeling: Wetenschap en Techniek 

Onderwijs  

Doelstelling  

In het schooljaar 2022– 2023 zijn er structureel technieklessen op de BMS en verbeteren we het 

onderzoekend en ontdekkend leren, zodat de kinderen zelf mogen experimenteren, onderzoeken en 

oplossingen kunnen bedenken.  

Algemeen  

Vanaf 1998 zijn er natuur-en techniek kerndoelen (40 t/m 46) opgenomen in het basisonderwijs, 

waarbij de kerndoelen 42, 44 en 45 specifiek over techniek gaan. Al jaren blijk in onze maatschappij 

dat er veel meer nodig is, omdat de samenleving een steeds grotere kennis van wetenschap en 

technologie vraagt. Daarom moeten alle Nederlandse basisscholen in 2020 aandacht hebben voor 

Wetenschap en Techniek (W&T) in het curriculum (Techniekpact 2018). De verwachting is dat dit 

schooljaar 2022-2023 de overheid komt met concretere eisen wat betreft W&T voor het 

basisonderwijs. 

Beginsituatie  

Op de Bernadette Maria School wordt er geen structureel techniekonderwijs gegeven. Techniek is als 

vak niet opgenomen in het jaarplan, noch in de roosters van de groepen. In de bovenbouw worden er 

lessen natuur gegeven en zijn er practicumopdrachten bij. Daarnaast worden er in alle groepen wel 

techniekopdrachten gedaan, die vallen onder W&T. Vanuit de projecten van Kunst en Cultuurhelden 

dagen we onze kinderen uit om te onderzoeken en te ontdekken en die informatie te verwerken in 

creatieve werkjes.  

De BMS heeft geen technieklokaal, wel is een er techniekkast, maar die wordt nauwelijks, of eigenlijk 

helemaal niet gebruikt.   

Binnen de Laurentius Stichting is afgelopen schooljaar een netwerkwerkgroep Wetenschap en 

Technologie opgericht. Ronald is daar (mede)coördinator. Eén van de taken van de netwerkgroep zal 

zijn om de eisen vanuit de overheid duidelijk te hebben. Ook is dit een goed platform om informatie te 

delen. 

 

Helaas is onze school het afgelopen schooljaar getroffen door ziekte (o.a. door Corona) en daardoor 

zijn vernieuwende W&T activiteiten tijdelijk uitgesteld.  

 

Activiteiten:  

Een vervolg stap in het schooljaar 2022-2023 zal zijn hoe we technieklessen gaan organiseren in de 

groepen. Dit kunnen losse lessen zijn, of lessen als onderdeel van een project. In deze fase ligt de 

nadruk van de lessen nog op het ontdekken van de eigenschappen van materialen en er een beetje mee 

experimenteren. Maar een les over ontdekkend en onderzoekend leren zal zeker niet ontbreken.  

Een belangrijk punt hierbij is betrekken van het team van de BMS. Gaan we de technieklessen als 

onderdeel van handvaardigheid onderwijs geven, of wordt het afhankelijk van bv. een taalthema 

toegepast of wordt het een vast onderdeel van onze Kunst- en Cultuurprojecten? Het belangrijkste is 

dat het team achter de aanpak van het techniekonderwijs staat.  

De leerkracht wordt ondersteund door de techniekcoördinator. Die zal zorgen voor verschillende 

uitgewerkte lessen en kan in overleg, zeker in deze fase helpen met het geven van een les. Ook zal er 

gezorgd worden voor voldoende materialen (voor de kleuterhoeken, voor de praktische lessen van 

onze natuurmethode en voor eenvoudige andere lessen, zoals het bouwen van een vogelhokje, een les 
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over elektriciteit, etc.). In de bovenbouw zullen we voldoen aan de onderwijskerndoelen door 

minimaal de praktische natuurlessen van onze methode uit te voeren. 

Samenwerking met andere scholen van de Laurentius Stichting zal ook uitgewerkt worden in deze 

periode. En tenslotte, in samenwerking met de Laurentius Stichting zullen de eerste stapjes gezet 

worden naar een eventuele ondersteuning van externe contacten (onderwijsinstellingen, (semi-

)overheidsinstellingen, technische bedrijven).  

In een vervolgfase zal de focus vooral op het verbeteren (en borgen) van het techniekonderwijs zijn. 

Punten die eventueel aangepakt worden zijn: 

• Meer keuzes uit basislessen, technieklessen worden regelmatig gegeven 
• Meer materialen 
• Techniek aspecten vast onderdeel van Kunst en Cultuuractiviteiten 
• NSO technieklessen 
• Thematische lessen met Ontdekken en Onderzoekend leren 
• Bovenschoolse samenwerking 
• Veel externe contacten (onderwijs, bedrijfsleven, overheid), maar ook ouders. 

 

Activiteit (fase 1) Door wie Wanneer  Status (juni 2021) 

Onderzoek naar 

eisen/verwachtingen: 

Overheid 

(Laurentius Stichting) 

Ronald 
 

 

Onduidelijk nog wanneer de 

overheid met concrete 

plannen/eisen komt. 

 

Wat gebeurt er binnen 

de stichting? Andere 

techniek coördinatoren 

Ronald 
Gehele schooljaar 

2022-2023  

Eerst volgende NW 

bijeenkomst is septemebr 

2022. 

 

Wat gebeurt er op de 

BMS? 
Ronald/team  

Onderbouw: 

Middenbouw: 

Bovenbouw 

Onderzoek 

verwachtingen BMS 
Ronald/team Bouwverg-en  

Te bespreken met midden-

/bovenbouw coördinator. 

Te bespreken met team 

Aanwezigheid 

lessen/materialen? 
Ronald/temam   

Externe contacten Ronald  
Dit is ook een onderdeel van 

de NW W&T.  

Concept techniekplan Ronald (+team) Juni 2023  

 

Succescriteria:  

• Concept jaarplan voor techniek aanwezig en besproken met team (en eventueel Laurentius 

stichting).  

Beheerder: Ronald Smit 

Budget: 0 
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Doelstelling 4 Vakinhoudelijk: Leesbevordering 

 
Inhoud; wat willen we bereiken? 
Uit de inventarisatie blijkt dat leerkrachten behoefte hebben aan de verdieping op het 
enthousiasmeren van het technisch lezen, waarbij gebruikmakend van kinderboeken. We willen de 
leesbevordering verhogen door de leerkrachten handvatten te geven op het gebied van 
leesbeleving, -plezier, -begrip door gebruik te maken van verschillende bevorderende werkvormen 
(tijdens leesinloop, de leeslessen, de spelling- en taallessen en de WO vakken). Dit zullen wij doen 
tijdens de ingeplande vergaderingen. We gebruiken leerkrachtobservaties, methodegebonden 
toetsen en Cito AVI/DMT om in kaart te brengen waar de onderwijsbehoeften liggen en om hier 
doelgericht aan te kunnen werken. 

 
Dagelijks is er een leesinloop in alle groepen. De kinderen komen uit de pauze, pakken een boek en 
gaan 15 a 20 minuten stil vrij lezen. Het is bevorderend dat alle groepen dit op dezelfde manier 
doen. Echter werkt dit niet voor alle groepen. Hoe kiest een kind het goede boek? Hoe kan een boek 
gepromoot worden? Hoe kan je het leesplezier en de leesbeleving vergroten? De leesinloop wordt 
tijdens elke teamvergadering geëvalueerd. (Bijna) dagelijks wordt er in de groepen voorgelezen. We 
gaan met elkaar in gesprek over hoe je dit voorlezen kan verdiepen. 

 
We gaan werker met een rijker aanbod d.m.v. de Vindplaats. Wordt nog aangevuld. 

 

Ons team heeft behoefte aan handvatten bij het enthousiasmeren van de leerlingen. Tijdens de 
studiedag zullen verschillende werkvormen aan bod komen. Tijdens de teamvergaderingen (zie 
activiteitenschema) zal het leesonderwijs geëvalueerd worden, waarbij werkvormen worden 
aangereikt en waarbij de leescoördinator het team zal inlichten over hoe teksten tot leven gebracht 
kunnen worden. 
 

Achtergrond 
De huidige situatie toont aan dat de resultaten van ons leesonderwijs dalen. We zijn in 2020 begonnen 

met het implementeren van de integrale methode Atlantis. De implementatie van deze methode heeft 

nog enkele verdieping nodig. In het schooljaar 2022 – 2023 krijgt de Bernadette Mariaschool een 

Vindplaats (in samenwerking met Dok Delft). 
 

Beheerder: Lara en Maaike 

Budget:  

Activiteitenschema (jaarplanning 2022-2023) 

Activiteiten Door Wanneer Gedaan? 

Volgen cursus tot lees 

coördinator 

Maaike en Lara April 2022 – sept. 

2022 

 

Lezen evalueren 

tijdens vergadering 

- Gebruik PT en 

Plusboeken 

- Leesinloop 

- Leesbevordering 

- Cijfers technisch 

lezen rapport 

Leerkrachten MB en BB April 2022  
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Bestellen 

Kinderboekenweek 

materialen 

Lara  Mei 2022  

Overleg met 

cultuurcoordinatoren 

over KBW 2022 

Lara, Maaike, Suzan en 

Petra 

Mei 2022  

Analyseren Cito 

resultaten 

Lidwien en Lara Juni 2022  

Analyses 

communiceren naar 

team 

Lidwien Juni 2022  

Inrichting Vindplaats Leesconsulent DOK Juli/Aug. 2022  

Overleg Vindplaats Maaike, Lara, Lidwien, 

leesconsulent 

Sept. 2022  

Bepaling 

leesondersteuning 

door leesconsultent 

Lara en Lidwien Sept. 2022  

Inlichten team KBW 

2022 

Maaike, Lara, Suzan en 

Petra 

16 sept. 2022 

(bouwvergadering) 

 

Evaluatie lezen 

- Hoe gaat het nu? 

   

Kinderboekenweek 

‘Gi-ga-groen’ 

(apart draaiboek) 

Team 5 oktober 2022 – 16 

oktober 2022 

 

Officiële opening 

Vindplaats 

Linda en Maaike 5 oktober 2022  

Voorleeswedstrijd Bovenbouwleerkrachte

n 

16 oktober 2022  

Doorgeven winnaar 

2022 

Lara 16 oktober 2022  

Analyseren Cito 

resultaten 

Lidwien en Lara Januari 2023  

Evalueren lezen 

resultaten en 

leesonderwijs 

Team 12 januari 2023 

(bouwergadering) 
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Nationaal 

voorleesontbijt 

Team 25 jan. 2023  

Nationale 

voorleesdagen 2023 

 25 jan. t/m 4 feb. 

2023 

 

Kinderjury Midden- en bovenbouw Januari 2023 – April 

2023 

 

Stemmen Kinderjury  April 2023  

Evalueren 

leesonderwijs en 

aanbieden 

werkvormen 

Team 11 april 2023 

(bouwvergadering) 

 

Evalueren 

leesonderwijs en 

aanbieden 

werkvormen 

Team 5 juni 2023 

(bouwvergadering) 

 

 

Succescriteria: 

•  

Evaluatie september: 

 

Evaluatie januari: 

Evaluatie april: 

 

Evaluatie juli: 

 

Eindevaluatie: 

 


