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JAARPLAN 2019 - 2020 JAARVERSLAG 2019 - 2020

School Prins Mauritsschool School Prins Mauritsschool

Datum 09-09-2019 Datum

Inleiding In ons jaarplan geven we aan:

1. welke zelfevaluaties we hebben uitgevoerd
2. welke vragenlijst(en) we hebben ingezet
3. welke voornemens we hebben i.r.t. het schoolplan
4. welke actuele ontwikkelingen van belang zijn

We geven per onderdeel de verbeterpunten en onze
keuzes. Daarna werken we de belangrijkste
aandachtspunten nader uit.

Inleiding

Streefbeelden Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1. Onze school ontwikkelt zich tot een integraal kindcentrum IKC)

2. Op onze school besteden we extra tijd aan taalonderwijs

3. Op onze school werken we volgens "data, duiden, doelen, doen"

4. De kinderen op onze school hebben een actieve en zelfstandige leer/werkhouding
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School & omgeving Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Formatieve inzet directie, Zorg en
begeleiding leraren

formatieve inzet: 12,8267 
directie: 1,000 
IB: 0,6954 
leraren: 8,5 
arrangementen en ondersteuning: 0,2950 
OOP: 1,5

Groepen 9 groepen waarvan 3 kleutergroepen 1/2 en verder van
iedere jaargroep 1

Functies [namen / taken] Functies: Directeur, leraar, onderwijsassistent, conciërge,
administratief medewerkster 
Namen: Directeur, IB-ers, 2x vakspecialisten 
Taken: Directeur Tineke Deunk-Joldersma,
eindverantwoordelijk 
IB-ers: Inge Heutink, Leanne Roerade, Marieke Peereboom
Rekenspecialist: Matthijs Thijssen 
Gedragsspecialist: Marieke Peereboom, 
Leesspecialist: Christel Donders 
Taalspecialist: vacant 
VVE: Jilke Verweij 
ICT-ers: René Schonenberg, Matthijs Thijssen

Twee sterke kanten -jong en enthousiast team 
-sterke zorg en begeleiding

Twee zwakke kanten -lage (eind) opbrengsten 
-aandacht voor techniek, werken met je handen

Twee kansen -toenemende ouderbetrokkenheid 
-inzet van specialisten

Twee bedreigingen -financiën, met als gevolg grotere groepen en minder
management 
-lage woordenschat bij instroom
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Opbrengsten [beleidsvoornemens] -verbeteren van de eindopbrengsten 
-verhogen van de tussenresultaten bij begrijpend lezen,
rekenen 
-bezinning op het rekenonderwijs 
-invoeren nieuwe methode Veilig leren lezen (Kim versie) 
-leren analyseren: data, duiden, doelen, doen
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Leerlingenaantallen per 1 oktober Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal

21 44 28 25 30 23 26 30 227

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

Kwantitatieve gegevens personeel Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Aantal medewerkers OP 14 (2 mannen en 12 vrouwen)

Aantal medewerkers OOP 4 (1 mannen en 3 vrouwen)

Aantal uitstromers 4

Aantal nieuwkomers 3

Aantal BHV-ers 6

Aantal geplande FG's 19 Aantal uitgevoerde FG's

Aantal geplande BG's 19 Aantal uitgevoerde BG's

Aantal geplande POP's 16 Aantal uitgevoerde POP's
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Gekozen aandachtspunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Aandachtspunt Omvang

GD1 Streefbeeld Onze school ontwikkelt zich tot een integraal kindcentrum IKC) groot

GD2 Streefbeeld Op onze school besteden we extra tijd aan taalonderwijs groot

GD3 Streefbeeld Op onze school werken we volgens "data, duiden, doelen, doen" groot

GD4 Streefbeeld De kinderen op onze school hebben een actieve en zelfstandige leer/werkhouding groot

GD5 Taalleesonderwijs De Bibliotheek Op School wordt verbouwd groot

GD6 Rekenen en wiskunde Vernieuwen visie rekenonderwijs en oriëntatie nieuwe methode groot

GD7 Les- en leertijd We moeten investeren in het verbeteren van de effectieve leertijd op het leerplein groot

GD8 Didactisch handelen De afstemming is gericht op zowel ondersteuning als uitdaging, afhankelijk van de behoeften van de
leerlingen

groot

GD9 Zorg en begeleiding De leraren betrekken ouders direct bij de (extra) zorg voor hun kind groot

GD10 Zorg en begeleiding De leraren ontwikkelen een positieve grondhouding ten opzichte van passend onderwijs groot

GD11 Organisatorische doelen Teamontwikkeling in verband met een aantal nieuwe teamleden groot

GD12 Het schoolklimaat Voorkomen dat systeemproblematiek, ernstige problemen in de thuissituaties, de veiligheid van kinderen,
personeel en ouders op school aantast

groot

GD13 Veiligheid De IB-ers analyseren jaarlijks de gegevens en stellen, in overleg met de directie, verbeterpunten vast groot

GD14 Kwaliteitszorg Borgen van ingezette verbeteringen van de afgelopen vier jaren m.b.t. kwaliteitszorg groot

GD15 Kwaliteitscultuur Het doorontwikkelen van de professionele cultuur groot

GD16 Didactisch handelen De leraren stemmen de opdrachten af op de behoeften van de groep en individuele leerlingen groot

KD1 Vakken, methodes en
toetsinstrumenten

We onderzoeken de ontwikkeling van de fijne motoriek. De methode sluit niet aan bij het niveau van
onze populatie

klein

KD2 Vakken, methodes en
toetsinstrumenten

We onderzoeken of de methode van de Vreedzame school nog voldoende aansluit klein

KD3 Vakken, methodes en
toetsinstrumenten

We bespreken onze visie m.b.t. de methode Engels klein

KD4 Interne communicatie Het team voelt zich meer verantwoordelijk om afwezige collega's (duo collega's) te informeren klein
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Uitwerking GD1: Onze school ontwikkelt zich tot een integraal kindcentrum IKC) Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Thema Streefbeeld

Gerelateerde verbeterpunten Komen tot een eenhoofdige/gezamenlijke aansturing
passend bij de doorontwikkeling van brede school naar
IKC
Leraren worden gestimuleerd zich verantwoordelijk te
voelen voor de resultaten en welbevinden van alle
leerlingen van de brede school
Op onze school werken we volgens doorlopende leer-
en ontwikkelingslijnen van 0-13 jaar

Huidige situatie + aanleiding De Brede school ontwikkelt zicht steeds verder tot een
Integraal Kindcentrum (IKC). Er zijn doorlopende
ontwikkelings- en leerlijnen. De teams van de verschillende
kernpartners vormen samen het brede schoolteam. Er zijn
gezamenlijke studiemomenten. De directeur heeft de
opleiding "directeur IKC" afgerond.

Gewenste situatie (doel) Er is een één/tweehoofdige leiding (management). Het
management is verantwoordelijk voor de aansturing van de
hele brede school/het IKC. De mede werkers voelen zich
verantwoordelijk voor alle kinderen in de brede school.

Activiteiten (hoe) -Onderzoeken of er bij de kernpartners en besturen
committent gevonden kan worden om te komen tot een
éénhoofdige/tweehoofdige leiding 
-Management statuut ontwikkelen waarin duidelijk wordt
wie waar voor verantwoordelijk is 
-Stimuleren om medewerkers te motiveren zich
verantwoordelijk te voelen voor alle kinderen binnen de
Brede School.

Consequenties organisatie -Formatieve inzet bepalen voor beide kernpartners 
-Tijdens studiemomenten maar ook bij 'walking around',
medewerkers te stimuleren zich verantwoordelijk te voelen
voor alle kinderen.

Consequenties scholing -Mogelijk scholing voor het andere managementlid
(directeur IKC)
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Betrokkenen (wie) bestuur van beide partners (kion, conexus), clustermanager
kion, directeur basisschool, kernteam, mr, ouderraad kion
en medewerkers brede school

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Kernteam

Kosten (hoeveel) n.v.t.

Meetbaar resultaat Er is een IKC

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Tussenevaluatie in februari 2020 met kernteam,
eindevaluatie juni 2020 met het kernteam

Borging (hoe) Afspraken vastleggen in managementstatuut
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Uitwerking GD2: Op onze school besteden we extra tijd aan taalonderwijs Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Thema Streefbeeld

Gerelateerde verbeterpunten De kinderen komen met een achterstand op
woordenschat en taal binnen
De methode Veilig leren lezen wordt vervangen in
schooljaar 2019-2020
Borging van de methode Staal

Resultaatgebied Taal

Huidige situatie + aanleiding Bij binnenkomst in gr 1 blijkt 90% van de kinderen een
taalachterstand te hebben van 1 1/2 jaar. Het afgelopen
jaar is de methode Staal ingevoerd. Dit schooljaar wordt de
methode Veilig leren lezen ingevoerd.

Gewenste situatie (doel) De achterstanden bij woordenschat/taal worden kleiner.

Activiteiten (hoe) -er worden gezamenlijke thema's aangeboden bij de
peuters en de kleuters 
-de map fonemisch bewustzijn wordt ingezet (kleuters) 
-er wordt gewerkt aan de executieve functies bij de kleuters
-er wordt extra tijd ingeroosterd voor taal/leesactiviteiten 
-de afspraken die gemaakt zijn rondom de invoering van
Staal worden vastgelegd/geborgd 
-de biebexperts motiveren de kinderen om te lezen 
-ouders assisteren bij het lezen in groepjes 
-iedere dag wordt er begonnen met een kwartier lezen in de
hele school 
-op het rooster wordt extra tijd ingepland

Consequenties organisatie -afstemming tussen P.M.-ers en leerkrachten groep 1/2
betreffende de thema's, woordclusters, de verteltafel 
-in bouwoverleggen wordt besproken welke afspraken
worden vastgelegd en op welke manier ze worden
uitgevoerd 
-de leescoördinator stuurt de bieb experts aan 
-ruimte reserveren op het leerplein om met groepjes
kinderen te lezen 
-ouders inschakelen om groepjes kinderen te begeleiden
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Consequenties scholing Voor de leerkrachten van groep 1/2 scholing voor het
'beredeneerd aanbod' 
Voor de leerkracht van groep 3 begeleiding bij de invoering
van Veilig leren lezen

Betrokkenen (wie) leescoördinator, leerkrachten en pedagogisch
medewerkers

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Leescoördinator, IB-er en directeur

Kosten (hoeveel) €500,- begeleiding leerkracht gr 3, € 5000,- voor de
leerkrachten van groep 1/2

Meetbaar resultaat De resultaten voor taal/lezen gaan omhoog (hoeveel?)

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Tijdens de groepsbesprekingen, 2x per jaar. Tijdens
bouw/teamvergaderingen in februari en juni.

Borging (hoe) De IB-er zorgt dat de afspraken worden geborgd.
Resultaten worden verwerkt in het groepsplan.
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Uitwerking GD3: Op onze school werken we volgens "data, duiden, doelen, doen" Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Thema Streefbeeld

Gerelateerde verbeterpunten De school heeft op basis van de kenmerken reële
verwachtingen vastgesteld over het niveau dat de
leerlingen kunnen bereiken
De leerresultaten voor taal, lezen en rekenen moeten in
een aantal leerjaren hoger
We investeren in Data, duiden, doelen, doen om via
diepgaande analyses onze leerresultaten te verbeteren.
Het team leert verdiepende analyses te maken met
behulp van het CITO LOVS
Het team leert op basis van verdiepende analyses de
juiste interventies toe te passen

Resultaatgebied Kwaliteitszorg

Huidige situatie + aanleiding Na alle interventies in de afgelopen jaren blijken de
tussenresultaten in bepaalde groepen maar ook de
eindresultaten nog steeds (net) onder het niveau passend
bij de populatie. Het team heeft leren analyseren, het CITO
LOVS is ingevoerd.

Gewenste situatie (doel) De leraren kunnen via diepgaande analyse het aanbod
aanpassen en differentiëren zodat de leerresultaten in een
aantal groepen omhoog gaan. In alle groepen voldoen de
resultaten aan de schoolnormen.

Activiteiten (hoe) Groepjes leerkrachten gaan samen oefenen met data,
duiden, doelen, doen (volgens planning) 
Er worden analyses gemaakt n.a.v. de M- en de E-meting 
De consequenties van de analyse worden verwerkt in het
groepsplan

Consequenties organisatie Momenten plannen om te oefenen 
Studiemomenten beleggen 
Klassenbezoeken door IB-er gericht op het beredeneerde
aanbod en de differentiatie
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Consequenties scholing Teamscholing o.l.v. bureau Wolters: data, duiden, doelen,
doen

Betrokkenen (wie) intern begeleider, leerkrachten en sjoerd (bureau wolters)

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Intern begeleider

Kosten (hoeveel) € 5000,-

Meetbaar resultaat De resultaten voor rekenen, taal en lezen vertonen een
stijgende lijn. Ze voldoen aan de schoolnorm

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Tijdens de groepsbesprekingen door de IB-er samen met
de leerkrachten, bij het maken van de trendanalyse door de
IB-er en de directeur na de midden meting

Borging (hoe) Gemaakte afspraken worden vast gelegd.
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Uitwerking GD4: De kinderen op onze school hebben een actieve en zelfstandige
leer/werkhouding

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
actief

Thema Streefbeeld

Gerelateerde verbeterpunten

Huidige situatie + aanleiding De kinderen zijn(te) afhankelijk van de leerkracht. Door
middel van kindgesprekken bespreken we met de kinderen
waarin/wat/hoe ze willen leren en wat ze daarbij nodig
hebben. We willen graag tijd vrij maken om individuele
kinderen of groepjes kinderen extra te begeleiden.
Daarvoor moet de rest van de klas zelfstandig aan hun taak
kunnen werken

Gewenste situatie (doel) Kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor hun leren.
Zelfstandig werken ze aan hun taken

Activiteiten (hoe) -pilot met blokjes waarop verschillende kleuren te zien zijn 
-werken met het stoplicht waarbij we de afspraken
afstemmen met elkaar 
-we voeren kindgesprekken

Consequenties organisatie -tijdens teamvergaderingen tijd inruimen om afspraken met
elkaar te bespreken en vast te leggen 
-invoeren van dag/weektaken 
-tijd inruimen leerkrachten te faciliteren om kindgesprekken
te voeren

Consequenties scholing tijdens studiedag wordt besproken met het hele team hoe
we de pilot vormgeven 
-eventueel externe hulp inkopen om het zelfstandig werk te
begeleiden 
-dit haakt aan bij de scholing van de VVE betreffende
executieve functies

Betrokkenen (wie) het team, de ib-ers en externe

Plan periode wk

Eigenaar (wie) IB-er

Kosten (hoeveel) aanschaf van de blokjes: € ?
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Meetbaar resultaat -leerkrachten ervaren ruimte om individueel of in groepjes
te werken met kinderen 
-kinderen kunnen gedurende een bepaalde tijd zelfstandig
werken zonder dat ze daarbij de leerkracht nodig hebben.
Kinderen weten welke stappen ze moeten zetten.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Middels klassenbezoeken wordt geobserveerd of de
kinderen zelfstandig kunnen werken door de IB-ers,
directeur. ook krijgen leerkrachten de gelegenheid om bij
elkaar te gaan kijken met een kijkwijzer.

Borging (hoe) Afspraken worden vastgelegd
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Uitwerking GD5: De Bibliotheek Op School wordt verbouwd Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Thema Taalleesonderwijs

Resultaatgebied taal/lezen

Huidige situatie + aanleiding Kinderen kunnen bij de Bibliotheek op school (BOS)
boeken lenen. Volgens rooster gaan groepjes leerlingen
naar de ruimte waar de BOS is. Deze ruimte is erg klein en
biedt weinig gelegenheid om boeken uit te kiezen of
leespromotieactiviteiten te organiseren. Bovendien geeft
het bezoek aan de BOS veel overlast voor de groepen die
zich in de buurt van de BOS bevinden. Omdat we lezen en
leesactiverende activiteiten heel belangrijk vinden om het
leesplezier bij onze leerlingen te bevorderen gaan we de
BOS vergroten en aantrekkelijker inrichten.

Gewenste situatie (doel) Een BOS die voldoende ruimte biedt om: 
-leespromotieactiviteiten te kunnen organiseren o.a. door
de biebexperts, leerkrachten 
-om de boekencollectie uit te breiden 
-kinderen uit te nodigen om er in alle rust te kunnen lezen

Activiteiten (hoe) -er is een plan opgesteld voor de verbouwing van de BOS 
-volgens planning zal deze verbouwing worden uitgevoerd 
-voor de inrichting van de nieuwe ruimte wordt een plan
gemaakt 
-er worden afspraken gemaakt voor het gebruik van de
ruimte

Consequenties organisatie -de BOS zal een aantal weken gesloten zijn tijdens de
verbouwing 
-de werkgroep lezen bespreekt en regelt allerlei praktische
zaken 
-een nieuwe (aanvullende) collectie zal worden besteld 
-er wordt een moment gepland waarop de BOS zal worden
geopend (streeftijd bij de start van de kinderboekenweek)

Consequenties scholing n.v.t.

Betrokkenen (wie) leescoördinator, directeur, leerkrachten, pedagogisch
medewerkers en vrijwilligers
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Plan periode wk

Eigenaar (wie) Leescoordinator

Kosten (hoeveel) Verbouwing €17.000,- 
Inrichting € 5000,-

Meetbaar resultaat Er is een goed ingerichte bibliotheek in de verbouwde
ruimte waar kinderen van de hele brede school gebruik van
maken

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Na de verbouwing zal de leescoördinator samen met de
directeur het proces en product evalueren

Borging (hoe) Er worden afspraken gemaakt en vastgelegd over het
gebruik van de ruimte
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Uitwerking GD6: Vernieuwen visie rekenonderwijs en oriëntatie nieuwe methode Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Thema Rekenen en wiskunde

Gerelateerde verbeterpunten Het rekenonderwijs in gr 1/2 voldoet niet. We gaan
opzoek naar aanvullend materiaal
De doorgaande lijn van groep 1/2 tot en met groep 5
staat nog onvoldoende stevig.
We oriënteren ons op een nieuwe methode en
ontwikkelen visie op realistisch/traditioneel onderwijs

Resultaatgebied rekenen

Huidige situatie + aanleiding De afgelopen jaren is er veel aandacht uit gegaan naar het
taal/leesonderwijs en het goed neerzetten van het directe
instructiemodel. 
We zien nu dat de tussen- en eindresultaten bij rekenen
achterblijven in een aantal groepen. Met name in de
onderbouw zien we hiaten ontstaan die moeilijk zijn in te
lopen gedurende de schoolperiode. dit jaar gaan we
middels het scholingstraject 'Data, duiden, doelen, doen"
ons scholen in het nog beter analyseren van de data om zo
goed te kunnen aansluiten bij dat wat de kinderen nodig
hebben. De laatste jaren zijn er incidenteel een aantal
zaken uitgeprobeerd om de rekenresultaten te verhogen. 
We vragen ons daarbij af of onze rekenmethode aansluit bij
onze populatie. we willen met elkaar in gesprek over onze
visie op het rekenonderwijs.

Gewenste situatie (doel) Er is een gezamenlijke visie geformuleerd. De resultaten
voor rekenen voldoen aan onze schoolnorm. Voor kinderen
die meer kunnen is er voldoende en uitdagend aanbod. er
is een beslissing genomen over het mogelijk vervangen van
de rekenmethode.
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Activiteiten (hoe) -de werkgroep rekenen stelt een plan op om aan het
gewenste doel te werken 
-tijdens bouw- en teamvergaderingen wordt er ruimte
ingericht om over 'rekenen' te spreken, hier vindt ook de
terugkoppeling plaats van de bevindingen van de cursus
'Met sprongen vooruit'. 
-voor groep 1/2 wordt de map gecijferdheid aangeschaft

Consequenties organisatie -rekencoördinator gaat klassenbezoeken afleggen om de
situatie goed in beeld te brengen, om gerichte feedback te
geven 
-er moet voor de begroting 2020-2021 geld gereserveerd
worden voor de mogelijke aanschaf van een nieuwe
rekenmethode 
-er worden scholingsmomenten gepland

Consequenties scholing Een aantal leerkrachten doet de cursus 'met sprongen
vooruit' 
Het team volgt de scholing 'Data, duiden, doelen, doen'

Betrokkenen (wie) rekencoördinator, directeur, ib-er en leerkrachten

Plan periode wk

Eigenaar (wie) rekencoördinator

Kosten (hoeveel) scholing 'data duiden, doelen, doen: € 5000,- 
cursus 'met Sprongen vooruit' € 1500,-

Meetbaar resultaat Er is een beslissing genomen of de rekenmethode
vervangen moet worden. 
De resultaten van rekenen vertonen een stijgende lijn

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Na de tussen- en eindmeting van Cito, door de IB-er met
het team 
-trendanalyse 2019-2020, door de IB-er, directeur en het
team 
-tijdens de bijeenkomsten van de rekenwerkgroep o.l.v. de
rekencoördinator
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Borging (hoe) Afspraken worden vastgelegd
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Uitwerking GD7: We moeten investeren in het verbeteren van de effectieve leertijd
op het leerplein

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
actief

Thema Les- en leertijd

Resultaatgebied Zelfstandig werken

Huidige situatie + aanleiding We zien dat onze kinderen het moeilijk vinden om
zelfstandig individueel of in groepjes op het leerplein te
werken. Daarmee lekt effectieve leertijd weg. 
Zie ook het plan bij 'streefbeelden zelfstandig werken'.

Gewenste situatie (doel) Kinderen kunnen zelfstandig aan hun taken werken op het
leerplein waarbij er geen effectieve leertijd verloren gaat.

Activiteiten (hoe) -We maken gezamenlijke afspraken over het zelfstandig
werken in de groep maar ook voor het leerplein
(doorgaande leerlijn van zelfstandig verwerken naar
zelfstandig werken) 
-Tijdens bouw- en teamvergaderingen wordt er ruimte
ingericht voor dit onderwerp 
-We oefenen met de kinderen deze houding zowel in de
klas als op het leerplein 
-Directeur legt klassenbezoeken af waarbij er gericht wordt
gekeken naar de zelfstandige werkhouding van de
kinderen.

Consequenties organisatie - De leerkrachten zijn samen verantwoordelijk voor het
gedrag van de kinderen op het leerplein en spreken
kinderen hierop aan.

Consequenties scholing Eventueel wordt een externe ingeschakeld om ons te
begeleiden bij het vormgeven van het zelfstandig werken.

Betrokkenen (wie) ib-ers, leerkrachten, pedagogisch medewerkers en
onderwijsassistenten

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Interne begeleiders

Kosten (hoeveel) n.v.t eventueel kosten voor scholing ‘2000,- is gereserveerd
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Meetbaar resultaat De kinderen laten een zelfstandige werkhouding zien op het
leerplein. Er lekt geen geen effectieve leertijd weg.
Kinderen hebben hun opdrachten af.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Tijdens observaties door de interne begeleiders, tijdens de
groepsbesprekingen met de leerkrachten.

Borging (hoe) Afspraken worden vastgelegd
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Uitwerking GD8: De afstemming is gericht op zowel ondersteuning als uitdaging,
afhankelijk van de behoeften van de leerlingen

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
actief

Thema Didactisch handelen

Gerelateerde verbeterpunten De leraren stemmen de spelbegeleiding af op de
behoeften van de groep en individuele leerlingen

Resultaatgebied Kwaliteitszorg

Huidige situatie + aanleiding We zien dat de afstemming van de instructie en het aanbod
vooral gericht is op de leerlingen die extra ondersteuning
behoeven. Kinderen die meer uitdaging nodig hebben
worden snel losgelaten terwijl ook deze kinderen
begeleiding nodig hebben. 
Middels het traject 'Data, duiden, doelen, doen' krijgen
leerkrachten meer oog voor dat wat er nodig is voor ieder
kind. Er is afgelopen jaar een pilotgroepje gestart o.l.v. de
onderwijsassistent om meer- en bovenbegaafde kinderen te
begeleiden. Stagiaires van de universiteit hebben een
leerlijn opgesteld.

Gewenste situatie (doel) Leerkrachten zijn voldoende toegerust om alle kinderen
voldoende uit te dagen om te werken aan hun doelen.
Leerkrachten hebben hoge verwachtingen.

Activiteiten (hoe) Leerkrachten oefenen samen in het analyseren van
gegevens om te bepalen wat er nodig is om kinderen
voldoende uit te dagen. Zowel wat betreft aanbod als
begeleiding. 
Er worden groepjes meer/hoogbegaafden geformeerd.

Consequenties organisatie Oefenmomenten in plannen 
studiemomenten in plannen 
een aantal keren op een teamvergadering 
onderwijsassistent beschikbaar stellen voor het begeleiden
van de meer/hoogbegaafdengroepjes

Consequenties scholing Teamscholing 'Data, duiden, doelen, doen

Betrokkenen (wie) leerkrachten, ib-ers en onderwijsasistenten
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Plan periode wk

Eigenaar (wie) IB-er

Kosten (hoeveel) Scholing 'Data, duiden, doelen, doen'€ 5000,-

Meetbaar resultaat Er zijn groepjes geformeerd waarin kinderen worden
uitgedaagd om aan hun talenten/doelen te werken. 
In de klassen worden kinderen uitgedaagd en begeleid naar
hun mogelijkheden. Kinderen weten er wat van ze wordt
verwacht. 
De resultaten vertonen een stijgende lijn.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Tijdens de groepsbesprekingen n.a.v. de midden- en
eindresultaten door de intern begeleiders.

Borging (hoe) Afspraken worden vastgelegd
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Uitwerking GD9: De leraren betrekken ouders direct bij de (extra) zorg voor hun
kind

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
niet meer van toepassing

Thema Zorg en begeleiding

Plan periode wk
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Uitwerking GD10: De leraren ontwikkelen een positieve grondhouding ten
opzichte van passend onderwijs

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
actief

Thema Zorg en begeleiding

Resultaatgebied Passend onderwijs

Huidige situatie + aanleiding Na een periode van ontwikkeling, het op orde brengen, het
in kaart brengen, kinderen verwijzen naar de juiste
onderwijsvorm, het scholen van leerkrachtvaardigheden
zien we dat we nog steeds een hoge verwijzing naar het
speciaal basisonderwijs hebben. Sommige leerkrachten
vinden het moeilijk om inclusief onderwijs te verzorgen. Het
aansluiten bij de leerbehoeften en het ontwikkelingsniveau
is voor een aantal leerkrachten moeilijk vorm te geven
binnen de groep. 
We zijn in ontwikkeling met de scholen in Dukenburg om
samen te werken aan de doelstelling "geen kind de wijk uit".
We inventariseren daarbij wat de mogelijkheden zijn op de
diverse scholen en hoe we de expertise kunnen inzetten
zowel op de eigen school als ten gunste van een andere
school uit de wijk.

Gewenste situatie (doel) -Op de Prins Mauritsschool bieden we passend onderwijs
aan alle kinderen en in het bijzonder aan de kinderen met
een cognitief probleem. De leerkrachten zijn gemotiveerd
om te zoeken naar mogelijkheden om de kinderen met
extra zorg te begeleiden binnen en soms buiten de groep.
De leerkrachten zijn daartoe voldoende toegerust. 
-Samen met de wijkscholen zorgen we ervoor dat er geen
kind de wijk uit gaat.

Activiteiten (hoe) -Leerkrachten analyseren samen data en bespreken welk
aanbod daarbij hoort 
-Leerkrachten werken individueel aan hun competenties om
passend onderwijs te kunnen verzorgen in hun groep 
-
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Consequenties organisatie -Er is een werkgroep geformeerd met alle scholen uit
Dukenburg waarbij directeuren en IB-ers samen werken
aan het plan 'geen kind de wijk uit'. Regelmatig zijn er
bijeenkomsten voor IB-ers en/of directeuren. (6x per jaar) 
-2x een deel van een teamvergadering

Consequenties scholing Teamscholing 'Data, duiden, doelen, doen' 
Individuele scholing.

Betrokkenen (wie) directeur, ib-ers, leerkrachten en onderwijsassistenten

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Directeur, IB-ers

Kosten (hoeveel) traject teamscholing € 5000,- 
individuele scholing ? 
scholing begeleiding passend onderwijs Dukenburg ?

Meetbaar resultaat Er zijn procentueel minder verwijzingen naar het SBO 
Er vindt samenwerking/afstemming plaats tussen de
verschillende scholen uit de wijk waarbij het doel is om
geen kind de wijk uit te laten gaan.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) 2x per jaar 
Eindevaluatie in juni teamvergadering 
Project Dukenburg evaluatiemomenten nog niet bekend

Borging (hoe) Afspraken worden vastgelegd en gekoppeld aan
groepsbezoeken.
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Uitwerking GD11: Teamontwikkeling in verband met een aantal nieuwe teamleden Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Thema Organisatorische doelen

Resultaatgebied Personeelsbeleid

Huidige situatie + aanleiding Er starten 3 nieuwe leerkrachten. Eén startende leerkracht
en twee ervaren leerkrachten.

Gewenste situatie (doel) De nieuwe leerkrachten zijn bekend met de school en haar
werkwijze. Leerkrachten zijn opgenomen in het team.

Activiteiten (hoe) Startende leerkracht krijgt een mentor en wordt begeleid
door de I.B.-er. 
Twee ervaren leerkrachten worden begeleidt door hun
mentor.

Consequenties organisatie Er worden overleg momenten ingepland door de mentoren
en begeleiders met de (startende) leerkrachten.

Consequenties scholing n.v.t.

Betrokkenen (wie) directeur, ib-er en leerkrachten (gr 7 en 6 en 5)

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Intern begeleider

Kosten (hoeveel) n.v.t.

Meetbaar resultaat Leerkrachten zijn ingewerkt en op de hoogte van de
afspraken en werkwijze binnen de school.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Tijdens SMT en overleg Directie-IB in december door de
directie en de intern begeleider.

Borging (hoe) Middels klassenbezoeken en functioneringsgesprekken.
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Uitwerking GD12: Voorkomen dat systeemproblematiek, ernstige problemen in de
thuissituaties, de veiligheid van kinderen, personeel en ouders op school aantast

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
actief

Thema Het schoolklimaat

Resultaatgebied sociaal emotionele ontwikkeling

Huidige situatie + aanleiding We zien regelmatig dat bij een gedeelte van de ouders de
problemen in de thuissituatie zo complex zijn dat de
problemen op school doorwerken. Ouders komen hun
verhaal halen op school waarbij de emotie hoog zit. Door dit
emotionele, onberekenbare gedrag kan de veiligheid van
kinderen, personeel en overige betrokkenen bij de school in
gevaar komen.

Gewenste situatie (doel) Een veilige school voor alle betrokkenen bij de school.

Activiteiten (hoe) Afspraken zijn eenduidig en worden consequent
gehanteerd. Ouders worden aangesproken op
ontoelaatbaar gedrag. Iedere week worden ouders via een
weekbericht op de hoogte gesteld van alles wat van belang
is voor de goede gang van zaken op school. 
In het Brede School Ondersteuningsteam worden
zorgsignalen besproken. Twee keer per jaar is er overleg
met het sociaal wijkteam en de politie (wijkagent). Zo nodig
vaker. 
personeelsleden zijn alert en ondersteunen elkaar bij
dreigende situaties. 
Het deurbeleid wordt gehanteerd.

Consequenties organisatie De hekken en de deuren zijn gesloten onder schooltijd. 
Ouders worden aangesproken wanneer zij zich niet aan de
afspraken houden. 
Onveilige situaties worden gemeld bij het bestuur.

Consequenties scholing n.v.t.

Betrokkenen (wie) leerkrachten, intern begeleiders en directie

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Directeur
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Kosten (hoeveel) n.v.t.

Meetbaar resultaat Er zijn weinig tot geen incidenten

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) In het Smt van februari en de teamvergadering van juni.

Borging (hoe) Middels vragenlijsten "veiligheid"
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Uitwerking GD13: De IB-ers analyseren jaarlijks de gegevens en stellen, in overleg
met de directie, verbeterpunten vast

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
actief

Thema Veiligheid

Plan periode wk
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Uitwerking GD14: Borgen van ingezette verbeteringen van de afgelopen vier jaren
m.b.t. kwaliteitszorg

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
actief

Thema Kwaliteitszorg

Resultaatgebied kwaliteitszorg

Huidige situatie + aanleiding De afgelopen jaren is flink geïnvesteerd in het verhogen
van de resultaten en het verhogen van de
leerkrachtvaardigheden.

Gewenste situatie (doel) Vasthouden van de ingezette ontwikkelingen.

Activiteiten (hoe) Middels klassenbezoeken leerkrachtvaardigheden
observeren. Tijdens POP-gesprekken en
functioneringsgesprekken is dit een bespreekpunt. 
Leerkrachten worden gestimuleerd en bevestigd door IB en
directie 
In het overleg tussen IB en directie is dit regelmatig punt
van overleg.

Consequenties organisatie Inplannen in de agenda van het directie-IB overleg.
Agenderen tijdens de POP-/functioneringsgesprekken. 
Leerkrachten zijn verantwoordelijk voor hun eigen
ontwikkeling

Consequenties scholing nog niet bekend

Betrokkenen (wie) directeur, intern begeleiders en leerkrachten

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Directeur

Kosten (hoeveel) n.v.t.

Meetbaar resultaat De resultaten voldoen aan de school- en inspectienormen

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Na de middenmeting in maart evalueren de leerkrachten,
de interne begeleiders en de directeur de resultaten. De
eindresultaten worden geëvalueerd in de teamvergadering
van juni.
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Borging (hoe) De resultaten worden opgenomen in een trendanalyse. Op
grond van de uitkomsten van de analyse worden afspraken
bevestigd en nieuwe speerpunten benoemd.
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Uitwerking GD15: Het doorontwikkelen van de professionele cultuur Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Thema Kwaliteitscultuur

Gerelateerde verbeterpunten Begeleiden en coachen van nieuw personeel.
In kaart brengen van competenties van teamleden

Resultaatgebied Personeelsbeleid

Huidige situatie + aanleiding Na de inhaalslag die we de afgelopen jaren gepleegd
hebben is het zaak om nu te werken aan het verder door
ontwikkelen van de professionele cultuur. Aandacht
behoeven het nemen van verantwoordelijkheid voor eigen
ontwikkeling en handelen, het aanspreken van elkaar
(geven van professionele feedback), het verantwoordelijk
voelen voor de resultaten van de eigen groep met
betrekking tot de eigen vaardigheden, het zien van
mogelijkheden en kansen en daar actie op ondernemen.

Gewenste situatie (doel) De leerkrachten laten een professionele houding zien. Ze
tonen zich verantwoordelijk voor hun eigen handelen en de
resultaten van hun eigen groep. Leerkrachten werken
continu aan het verhogen van hun eigen vaardigheden, zij
laten een lerende houding zien. Leerkrachten geven elkaar
feedback. Ze bereiden samen lessen voor, stellen samen
doelen op en reflecteren op hun handelen. e voelen zich
samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het team
en de kinderen. Leerkrachten tonen initiatieven ten gunste
van het schoolbelang. Leraren doen en ervaren dat het
werkt. Zij maken het verschil voor de leerling.

Activiteiten (hoe) Leerkrachten gaan met elkaar in gesprek. Ze bespreken
samen de resultaten en wat dit betekent voor het aanbod.
(data duiden, doelen, doen) 
De specialisten gaan bij de leerkrachten op klassenbezoek
en geven feedback. 
De directeur en IB-ers complimenteren gewenst gedrag.
Directie en IB-ers gaan op klassenbezoek.
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Consequenties organisatie Leerkrachten faciliteren in tijd om met elkaar lessen voor te
bereiden en te bespreken. 
Directie en IB-ers maken planning voor klassenbezoeken
en feedbackgesprekken. 
Het onderwerp op de agenda zetten van de
teamvergaderingen.

Consequenties scholing Data, duiden, doelen, doen.

Betrokkenen (wie) leerkrachten, intern begeleiders en directie

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Directie

Kosten (hoeveel) € 5000,-

Meetbaar resultaat Leerkrachten hebben plezier in hun werk. Ze laten zien dat
ze continu in ontwikkeling zijn. De resultaten van de
leerlingen gaan omhoog.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Teamvergadering in juni

Borging (hoe) Regelmatig als bespreekpunt opnemen in de
teamvergadering.
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Uitwerking GD16: De leraren stemmen de opdrachten af op de behoeften van de
groep en individuele leerlingen

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
actief

Thema Didactisch handelen

Gerelateerde verbeterpunten
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Uitwerking KD1: We onderzoeken de ontwikkeling van de fijne motoriek. De
methode sluit niet aan bij het niveau van onze populatie

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
actief

Thema Vakken, methodes en toetsinstrumenten

Resultaatgebied fijne motoriek

Gewenste situatie (doel) de kinderen komen in groep 3 binnen met een goede
penhouding en beheersen de fijne motoriek om goed te
kunnen starten met het schrijfproces

Activiteiten (hoe) We hebben voorlichtingsbijeenkomsten van een externe
voor gr 1,2 en 3. 
We denken samen na of we de methode Pennenstreken
blijven gebruiken. 
We bezinnen ons op het gebruik van vloeiend- of
blokschrift.

Betrokkenen (wie) leerkrachten gr 1, 2, 3 en intern begeleider en externe

Plan periode wk

Eigenaar (wie) interne begeleider

Kosten (hoeveel) nog niet bekend
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Uitwerking KD2: We onderzoeken of de methode van de Vreedzame school nog
voldoende aansluit

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
actief

Thema Vakken, methodes en toetsinstrumenten

Resultaatgebied Sociaal emotionele ontwikkeling

Gewenste situatie (doel) Er is een keuze gemaakt voor een methode voor sociaal
emotionele ontwikkeling in samenhang met een methode
voor godsdienstige vorming

Activiteiten (hoe) 1. de methode de Vreedzame school wordt geëvalueerd 
2. we formuleren een vernieuwde visie op de sociaal
emotionele ontwikkeling in samenhang met godsdienstige
vorming 
3. zo nodig proberen we een aantal methodes uit 
4. we maken een keuze voor een methode 
5. we proberen lessen uit. 
6. besluit tot aanschaf methode

Betrokkenen (wie) werkgroep seo en team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Voorzitter van de werkgroep

Kosten (hoeveel) €1500,-
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Uitwerking KD3: We bespreken onze visie m.b.t. de methode Engels Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Thema Vakken, methodes en toetsinstrumenten

Resultaatgebied Engels

Gewenste situatie (doel) Aanschaffen van een methode voor Engels

Activiteiten (hoe) 1.Wat is er mis gegaan in de keuze van 2 jaar geleden 
2. Oriëntatie op enkele methodes 
2. Kiezen van drie methodes uit het totaalaanbod 
3. Presentatie van de methodes in het team 
4. Kiezen van een methode 
5. Uitproberen van lessen + evaluatie 
6. Besluit: aanschaf methode

Betrokkenen (wie) werkgroep, team, leerkrachten gr 7+8 en intern begeleider

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Directeur

Kosten (hoeveel) Nog niet bekend

Prins Mauritsschool

Jaarplan - jaarverslag 2019 - 2020 38



Uitwerking KD4: Het team voelt zich meer verantwoordelijk om afwezige collega's
(duo collega's) te informeren

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
actief

Thema Interne communicatie

Resultaatgebied Professionele houding

Gewenste situatie (doel) Leerkrachten stellen hun duo's adequaat op de hoogte.

Activiteiten (hoe) -Er is een schriftelijke overdracht (map of ia de mail) 
-Leerkrachten spreken elkaar aan bij onvoldoende
informatieoverdracht 
-Leerkrachten verschuilen zich niet achter het 'niet weten'
maar gaan actief op zoek naar de informatie 
-Teamvergadering waarbij het onderwerp 'de professionele
cultuur' op de agenda staat.

Betrokkenen (wie) leerkrachten (duo's) en directeur

Plan periode wk

Eigenaar (wie) de leerkracht

Kosten (hoeveel) n.v.t.
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Kengetallen - Opbrengsten

Omschrijving Waardering

Score Eindtoets

LOVS Taal voor kleuters groep 2M

LOVS Taal voor kleuters groep2E

LOVS Rekenen voor kleuters groep 2M

LOVS Rekenen voor kleuters groep2E

LOVS DMT groep 3M

LOVS DMT groep 3E

LOVS DMT groep 4M

LOVS DMT groep 4E

LOVS Rekenen groep 4M

LOVS Rekenen groep 4E

LOVS DMT groep 5M

LOVS DMT groep 5E

LOVS Rekenen groep 5M

LOVS Rekenen groep 5E

LOVS Begrijpend lezen groep 5M

LOVS Begrijpend lezen groep 5E

LOVS Rekenen groep 6M

LOVS Rekenen groep 6E

LOVS Begrijpend lezen groep 6M

LOVS Rekenen groep 7M

LOVS Rekenen groep 7E

LOVS Begrijpend lezen groep 7M
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LOVS Rekenen groep 8M

LOVS Begrijpend lezen groep 8M

Adviezen VSO

Adviezen Praktijkonderwijs

Adviezen VMBO

Adviezen havo

Adviezen vwo

Adviezen gymnasium
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Te volgen scholing Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Aanbieder Kosten

Data, duiden, doelen,
doen

Sjoerd Verheijen 10
december,

Bureau
Wolters

€ 5000,-

Rekenen in
combinatie met data,
duiden, doelen, doen

Onbekend Marant € 2000,-

VVE executieve
functies

team onderbouw volgens
planning

Kim Freriks € 4000,-

Behalen certificaat
Eco schools jaar 2

Team samen met
BuitenSchoolseOpvang
en Activiteiten Plein

Volgens
planning

De Bastei € 2000,-

WMK Directeur en Intern
Begeleider

Volgens
planning

Cees Bos € 625,- (2
personen)

BHV Matthijs, René, Jeel, Volgens
planning

€ 300,-

Spelend leren in gr 3
In combinatie met
nieuwe methode VLL

Lieke Smits Volgens
planning

Onderwijs
Maak je
Samen

€ 500,-

doorgaande lijn van
kleuters naar groep 3

Chantal Uijen Volgens
planning

€ 400,-

Met Sprongen vooruit René, Matthijs, Leanne Volgens
planning

Menne
Instituut

€ 525 x
3=
€1575,-

opleiding Intern
begeleider

Marieke Peereboom Volgens
planning

In company
Stromenland
IB 2.0

€ 5450,-
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Geplande vragenlijsten Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten

vragenlijst voor sociale veiligheid leerlingen interne
begeleider
i.s.m. directeur
i.o.

november
2019

n.v.t.

Quick scan beroepshouding, informatie-
communicatietechnologie en wetenschap en
techniek, rekenen en wiskunde

interne
begeleider
i.s.m. directeur
i.o.

januari
2020

n.v.t.

diagnose opbrengsten interne
begeleider
i.s.m. directeur
i.o.

april 2020 n.v.t.
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Overige zaken Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Sponsoring De oudervereniging maakt gebruik van sponsoring bij
activiteiten

MR De MR heeft een vergaderschema opgesteld en komt
komend jaar 4 x bijeen.

Prins Mauritsschool

Jaarplan - jaarverslag 2019 - 2020 44


