
Jaarplan 2022/2023

Opgesteld door: Hanneke Vermunt juli 2022

Vastgesteld na overleg met het team
Tussentijdse evaluatie
Eindevaluatie

19  augustus 2022
9 januari 2023
9 juni 2023

Ter instemming naar MR
Eindevaluatie

19 September 2022
21 Juni 2023

Ter informatie naar het bestuur
Eindevaluatie

14 September 2022
21 Juni 2023



Inleiding
Dit is het jaarplan 2022/2023 Het jaarplan is onderverdeeld in de aandachtsgebieden:
1. Identiteit; 2. Onderwijs; 3. Personeel; 4. Kwaliteit; 5.Communicatie; 6. Financiën; 7. Huisvesting en Materiële middelen.

Per aandachtsgebied staat beschreven wat we het komende jaar gaan doen. Er zijn algemene zaken beschreven en er zijn speerpunten voor
het komende schooljaar benoemd. Deze speerpunten worden ook vertaald in een visual en zullen zichtbaar zijn gedurende het schooljaar. De
input voor het jaarplan komt voort uit:

● het schoolplan 2019-2023. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat de ambities vanuit het schoolplan 2019-2023 zijn geschreven alsof
we normale schooljaren tegemoet zouden gaan. De jaren vanaf maart 2020 tot en met eind 2022 hebben echter veelal in het teken van
Corona gestaan;

● de evaluatie van het schooljaar 2021/2022;
● bij de evaluatie van het jaarplan 2021/2022 zijn ook punten gekozen voor het huidige jaarplan die vanuit de werkbeleving monitor zijn

gekomen;
● de evaluatie van de NPO gelden.

Tijdens het schooljaar 2022/2023 zal ook gewerkt worden aan het samenstellen van het nieuwe schoolplan voor de periode 2023-2027.

Hanneke Vermunt.



Speerpunten
Plan
Wat is het doel?

Do
Wat doen we om dat doel te bereiken?

Check
Evaluatie
Januari (tussentijds)
Juni (eind)

Act
Wat nemen we mee naar
2023/2024?

Bewegend leren nog
beter invoeren

Structureel op het programma. 2 collega's zijn
aanjager (Monique en Linda). Er worden afspraken
gemaakt hoeveel je minstens aan bewegend leren
doet.

Feedback training voor
het team volgen

Als een van de gekozen interventies van de
menukaart zijn er twee studiemomenten gepland.
Het is een feedback training die rekening houdt met
TLIM en gericht is op de leerling en het team
onderling.
20 september en 9 januari

Vakken in samenhang,
uitproberen en
definitieve keuze maken

Er is gekozen om volgend schooljaar Naut, Meander
en Brandaan uit te proberen in de volgende groepen:
3A, 5B, 7A en 7/8B. De eerste evaluatie is op 9
januari gepland. Aandachtspunt is kennis versus
vaardigheden.



Plan
Wat is het doel?

Do
Wat doen we om dat doel te bereiken?

Check
Evaluatie
Januari (tussentijds)
Juni (eind)

Act
Wat nemen we mee naar
2023/2024?

Invoering IEP als
leerlingvolgsysteem

Training met het team: 20 september

Afname Hoofd: jan/juni
Afname Hart en Handen: 18/10 en 11/5

Communicatie ouders: voor de herfstvakantie en
tijdens de startbijeenkomsten.

Komen tot een visie op
Burgerschap, helder wat
we er aan doen

Visie bepalen met het team

Jaarkalender maken

Afname vragenlijst 7 en 8

Invoering Onderbouwd De eerste aanzet is gedaan, (scholing en aanschaf
middelen). De rest van de methode komt op de
begroting 2023 en aanschaf vanaf januari 2023.

Op maandag 9 januari een presentatie voor de
collega's over de nieuwe manier van werken

Tot de kerst is de eerste aanzet, na januari wordt de
methode helemaal gestart



Plan
Wat is het doel?

Do
Wat doen we om dat doel te bereiken?

Check
Evaluatie
Januari (tussentijds)
Juni (eind)

Act
Wat nemen we mee naar
2023/2024?

Keuze Begrijpend lezen 12 oktober:
Oriëntatie van de werkgroep op
Begrijpend/studerend/technisch lezen delen met het
team en een keuze maken wat de vervolgstappen
zijn.

Dit schooljaar de vervolgstappen doorlopen, terug
laten komen bij het team met als doel tot een keuze
voor de start 23/24.

Professionalisering van
het team.

Door teamscholing en individuele scholing.
Doel is een actieve houding bij alle teamleden, met
passende opleidingsafspraken bij de
startgesprekken.

Streven naar specialisten, bijvoorbeeld:
Leescoördinator
Rekenen
Gedrag
Taal
HB



1. IDENTITEIT

Plan
Wat is het doel?

Do
Wat doen we om dat doel te bereiken?

Check
Evaluatie
Januari (tussentijds)
Juni (eind)

Act
Wat nemen we mee naar
2023/2024?

Identiteit blijvend
aandacht geven

Op vrijdag 11 november is er een studiedag olv Pim Kalkman
Verus.
Hoe doen we dat, werken aan onze identiteit?

Verdieping TLIM Big Rocks
● informatieavond
● leiderschapsdag
● aandacht voor de communicatie en TLIM en de 7

gewoontes in de nieuwsbrief
● (visuele) jaarplanning op de prikborden

Training Anke, Evita, Linsey en Manon (17/8)

Suc6, 4 bijeenkomsten per jaar

Verbondenheid EBG Openingsdienst 22 augustus 2022
Hosianna Dienst 27 november
Kaarsjes Diensten 21 en 22 december

Comenius Week 13 t/m 17 maart



Themadienst 19 maart
Paasviering 6 april
Sluitingsdienst 7 juli

2. ONDERWIJS

Plan
Wat is het doel?

Do
Wat doen we om dat doel te bereiken?

Check
Evaluatie
Januari (tussentijds)
Juni (eind)

Act
Wat nemen we mee naar
2023/2024?

Het behouden van
een veilig
pedagogisch klimaat

Gouden weken en daarna blijvend aandacht in de
groepen.

Het toepassen van de 7 gewoonten. Nieuwe collega's
volgen scholing.

Voorstelronde Interne vertrouwenspersonen

IEP Hart en Handen afnemen
18/10 en 11/5
Sociogrammen afnemen:
17/10, 20/2, 17/4

Afnemen tevredenheidsenquête Vensters voor
leerlingen, ouders en team

Stamgroepen formeren en activiteiten ondernemen met
de stamgroepen.

IB optimaliseren Tijdens het verlof van Brenda zal een externe, samen
met IB en directie kijken hoe we de IB kunnen
optimaliseren (1 dag vervanging sept-dec)



Plan
Wat is het doel?

Do
Wat doen we om dat doel te bereiken?

Check
Evaluatie
Januari (tussentijds)
Juni (eind)

Act
Wat nemen we mee naar
2023/2024?

Cultuur:
Creatief:
muziek:
Techniek:

Gebruik blijven maken van aanbod Cultuur.
1 dag per week (donderdag) les Beeldende vorming
(juf Roos)
1 dag per week (dinsdag) muziek (juf Ria)
1 dag per week (woensdag) theaterles juf Fleur
Mad Science ingepland



3. PERSONEEL

Plan
Wat is het doel?

Do
Wat doen we om dat doel te bereiken?

Check
Evaluatie
Januari (tussentijds)
Juni (eind)

Act
Wat nemen we mee naar
2023/2024?

Een team dat
leiderschap laat zien

Voorbeeldgedrag, verdieping TLIM

Visual als ondersteuning zichtbaar

Mede invulling geven aan  studiedagen

Portfolio opbouwen

Begeleiding/ Ondersteuning nieuwe collega's

Uitvoeren
gesprekscyclus

Directie voert klassenbezoeken uit en heeft
startgesprekken en functioneringsgesprekken.
Deze worden vastgelegd.

Ziekteverzuim weer
krijgen op het niveau
van voor Corona

Aandacht voor werkdruk/werkbeleving.
Contacten onderhouden met Ardente.

Actieplan alternatieve teamkamer/aandachtspunten
maken en uitvoeren.



Lang en Gelukkig
opvoeren

3e poging! 25 en e26 mei

4. KWALITEIT

Plan
Wat is het doel?

Do
Wat doen we om dat doel te bereiken?

Check
Evaluatie
Januari (tussentijds)
Juni (eind)

Act
Wat nemen we mee naar
2023/2024?

Een kwalitatief goede school
blijven die steeds wil
verbeteren en systematisch
werkt aan evaluatie op de
doelen.

Aan de hand van het schoolplan wordt een
jaarplan opgesteld. Er wordt een (tussentijdse)
evaluatie uitgevoerd en de punten hieruit worden
meegenomen en waar nodig bijgesteld.
Er is een visual van de speerpunten en deze wordt
er alle studiemomenten bijgehaald.

Voorbereidingen schoolplan 2023-2027

(Op de website onder het kopje “onderwijs” zijn de
uitstroomgegevens zichtbaar gemaakt).

Governance wijziging
afronden

Profielschetsen opstellen bestuursleden en
directeur/bestuurder

Toezichtkader opstellen

Directieverslag ontwikkelen

Taakverdeling herzien met behulp van externe

Kwaliteit waarborgen Algemeen



Gesprekscyclus continueren;

Sociale veiligheidsenquête afnemen
(hart en handen IEP)

Tevredenheid
onderzoek afnemen leerlingen/ouders en team via
Vensters

Analyse LOVS met hele team op
Bij start nieuwe jaar in overleg tussen leerkrachten
en IB analyse juni resultaten.
23/2 analyse januari toetsen

Organiseren strategische avond op 9/1

Specifiek IB IB

Jaarlijkse update SOP, link ZOUT
ondersteuningsplan

Flitsbezoeken;

Leerlingbesprekingen;
Groepsbesprekingen;

Coaching leerkrachten/ LIO-ers/ ZIJ instromers/
leerkrachtondersteuners/Stagiaires



5.COMMUNICATIE

Plan
Wat is het doel?

Do
Wat doen we om dat doel te bereiken?

Check
Evaluatie
Januari (tussentijds)
Juni (eind)

Act
Wat nemen we mee naar
2023/2024?

Goede communicatie onderling
binnen het team

Jaarplanner

Feedback geven aan elkaar en elkaar
ondersteunen.

Een kwalitatief goede overdracht

Goede communicatie tussen groepsleerkracht, IB,
plusklas, vakleerkrachten, ondersteuning

Wekelijks op maandag Interne mededelingen
vanuit de directie

Mensen aanspreken als je ergens mee zit, zoals
afgesproken

(Actuele) informatie
beschikbaar voor ouders en
andere belangstellenden

7x per jaar een nieuwsbrief
Donderdag voor de vakantie

Documenten op de website plaatsen



Educatief Partnerschap met
ouders

Implementatie Social Scools
Communicatie met ouders via de afspraken!
Niet via de app
1 Elke vakantie een inhoudelijke mail vanuit de
groep.
2.Klassenpagina op de website up to date houden!

Startbijeenkomsten op 6 en 7 september

Gesprekscyclus:

Kennismakingsgesprekken Week 12 september
10 min

Portfoliogesprekken (met kind in BB)
in de week van 15 februari 15 min
in de week van 26 juni 10  min

NB groep 8 heeft een aangepaste cyclus

Mogelijk nieuwe ouders
ondersteunen bij het maken
van de keuze

5 x per jaar een kennismakingsochtend
16 september
25 november
3 februari
14 april
2 juni

De school als
netwerkorganisatie
positioneren

Communicatie met externe partijen



Bestuursvergaderingen
volgens planning uitvoeren

Bestuurs
vergadering volgens vastgestelde jaarkalender:
14 september, 9 november, 1 februari, 15 maart, 7
juni

2x per jaar met de MR
14 december, 21 juni

9/1 Nieuwjaars Bijeenkomst mogelijk in combinatie
met de strategische avond

24 mei ALV met de oudstenraad

MR vergadering volgens
planning uitvoeren

MR
vergadering volgens vastgestelde jaarkalender:
12 september (opstart), 3 oktober, 21 november, 6
februari, 20 maart, 15 mei

2x per jaar met het bestuur
14 dec, 21 juni

9/1 Nieuwjaars Bijeenkomst mogelijk in combinatie
met de strategische avond



6. FINANCIËN

Plan
Wat is het doel?

Do
Wat doen we om dat doel te
bereiken?

Check
Evaluatie
Januari (tussentijds)
Juni (eind)

Act
Wat nemen we mee naar
2023/2024?

Begroting voor 2023 opstellen en
indienen

Opstellen in oktober, voorleggen MR
en Bestuur ter instemming
vaststelling

MARAP financieel 4x per jaar
analyseren en bespreken om de
financiele situatie te volgen en waar
nodig bij te stellen

Bespreken met OBM,  toelichten in
MR en bestuur

Bestuursjaarverslag en jaarrekening
maken, vaststellen en indienen

Opstellen door directie
Vaststellen van de accountant door
het bestuur in september.

Start januari
Afgerond en goedgekeurd in april
Ingediend voor 1 juli

Updaten Treasurystatuut 1x per jaar bespreken in bestuur
(Vlootschouw van grote contracten)

ERD voortzetten 1x per jaar bespreken in bestuur
Voor 30/10 (ingangsdatum 1/1)

Financiering plusklas herzien Voorstel financiering plusklas
voorleggen aan MR ( 21/11)en
bestuur (9/11)



7. HUISVESTING EN MATERIËLE MIDDELEN

Plan
Wat is het doel?

Do
Wat doen we om dat doel te
bereiken?

Check
Evaluatie
Januari (tussentijds)
Juni (eind)

Act
Wat nemen we mee naar
2023/2024?

Het schoolgebouw wordt blijvend
goed onderhouden

Overleg met directie, adviseur
huisvesting en de bouwkundig
medewerker op

Veelvuldig contact met de
bouwkundig medewerker over
allerhande activiteiten

Uitvoeren van de MOP
Uitvoeren van het Jaarplan

Energiescan is uitgevoerd,
vervolgacties?

Het onderzoek naar de plaatsing van
zonnepanelen is in de tweede fase,
deze afronden en vervolg bepalen

Materiële middelen Binnen de begroting aanschaffen
van leermiddelen, meubilair en ICT
middelen

Alternatief teamkamer uitwerken en
acties uitvoeren die hieraan
verbonden zijn




