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Inleiding 
 

Centrale ambitie 
Waar staan we voor en waar gaan we voor.  
Hieronder geven we weer hoe de strategische koers, de missie en de visie zijn verwoord door onze school.  

 
Strategische koers (vanuit schoolplan 2015-2019) 
Vanuit een positief leer- en leefklimaat bieden we christelijk onderwijs vanuit onze gereformeerde grondslag. We werken vanuit een professionele 
grondhouding aan de ononderbroken ontwikkeling van iedere individuele leerling, met oog voor ieders talenten.  
 

Missie (opgesteld voorjaar 2017) 
Op de Triangel geven we onderwijs vorm vanuit ons christelijk geloof. We zien kinderen als unieke schepselen van God met hun eigen gaven en talenten. 
We willen een school zijn voor al deze kinderen en bieden daarom passend onderwijs voor ieder kind. Hierbij gaan we uit van ‘inclusief waar mogelijk, 
passend waar nodig’. We begeleiden kinderen in hun persoonlijke ontwikkeling en rusten hen toe voor hun plek in de maatschappij. Hierbij streven we naar 
een goede relatie tussen ouder, kind en school.  
We werken dagelijks hard aan de ontwikkeling van alle kinderen op onze school en willen dat de kinderen een realistisch positief zelfbeeld ontwikkelen en 
inzicht hebben in hun eigen vaardigheden en ontwikkeling. Met behulp van Positive Behaviour Support (PBS) creëren we een veilige omgeving voor de 
kinderen. Respect, veiligheid en verantwoordelijkheid staan hierbij centraal. Bij de hoofdvakken werken we gedifferentieerd naar niveau en tempo. Hierin 
volgen we de leerlingen systematisch.  
 

Visie (opgesteld voorjaar 2017) 
In 2022 bieden wij gepersonaliseerd onderwijs waarbij ieder kind (in overleg met de leerkracht) met behulp van ICT en een portfolio zijn eigen leerproces op 
de hoofdvakken kan vormgeven.  
Ook voor het ontwikkelen van andere talenten van de leerlingen hebben we een goed georganiseerd aanbod. Iedere leerling heeft een lerende houding 
ontwikkeld waarbinnen zij kritisch kijken naar alles wat om hen heen gebeurt en hen bezig houdt.  
 
Concreet betekent dit dat in 2022:  
· het eigenaarschap van het leerproces bij met name de leerling ligt.  
· de leerlingen een zelfstandige houding hebben ontwikkeld waarbinnen zij kritisch kijken en reflecteren op hun eigen werk en gedrag.  
· iedere leerling vanaf groep 1 een eigen digitale leeromgeving heeft.  
· iedere leerling vanaf groep 3 een device heeft.  



 

· het team een identiteitstraject heeft doorlopen en de identiteit opnieuw heeft gedefinieerd.  
· het team coachingsvaardigheden heeft ontwikkeld om de leerlingen goed te kunnen begeleiden in hun leerproces.  
· we een positief klimaat neerzetten met behulp van PBS.  
· het team structureel werkt aan het vergroten van de vakkennis.  
· binnen een bepaalde structuur door het team een professionele dialoog gevoerd wordt. 
· we volgens een beleid rondom talentontwikkeling in brede zin (tekenen, handvaardigheid, gym, techniek, etc.) werken.  
· het beleid rondom hoog- en meerbegaafdheid is geïmplementeerd.  
· we gecertificeerd kwadraatonderwijs bieden.  
· een aanbod rondom burgerschapsvorming is georganiseerd wat past bij onze identiteit.  
 

Ontwikkelpunten n.a.v. analyses 
Tevredenheidspeilingen (LTP/OTP/PTP) 
Vanuit de tevredenheidspeilingen komt het volgende naar voren: 
 
Leerlingtevredenheidspeiling 
Niet afgenomen in het afgelopen schooljaar. Staat gepland voor het schooljaar 2017-2018. 
 
Personeelstevredenheidspeiling 
In mei 2017 is de personeelstevredenheidspeiling afgenomen. Alle collega’s zijn benaderd en 23 van de 25 collega’s hebben de peiling ingevuld. Op de 
hoofdonderdelen scoren we voldoende behalve bij het basisprofiel. Binnen dit profiel zijn er twee gebieden met een matige score. Dit zijn beleid en 
organisatie (2,9) en communicatie (2,9).  
Tijdens een teamvergadering hebben we in groepjes gekeken naar de stellingen die onder de 3 scoorden of stellingen met een grote standaarddeviatie. 
Klik hier voor een uitwerking van deze bespreking (bijlage 1). 
 
Binnen het gebied beleid en organisatie zijn er een heel aantal stellingen die niet bekend zijn bij het personeel. Doordat men hier geen ervaring mee heeft 
wordt het laag gescoord. Op deze vragen is ook een grote standaarddeviatie.  
Binnen het gebied communicatie valt op dat op dit moment de ouders en leerlingen niet altijd bij een handelingsplan worden betrokken. Meestal is het de 
leerkracht die dit opstelt. Als leerkrachten zien we wel de kansen liggen en zullen we er ook rondom het werken met portfolio’s op terug komen.  
 
 
 
 
 



 

Oudertevredenheidspeiling 
In mei 2017 is de oudertevredenheidspeiling afgenomen. Alle ouders zijn benaderd en van 32% van de gezinnen heeft in ieder geval één van de ouders de 
peiling ingevuld.  
Kijkend naar het resultaat zijn ouders erg positief over de school. Alle gemiddelden van de onderdelen zijn voldoende of goed. Kijkend naar de individuele 
stellingen is er één stelling waarop ouders gemiddeld matig hebben gescoord. Het gaat om de stelling ‘op school leren kinderen goed om te gaan met de 
sociale media’. Er is ook een redelijk grote standaarddeviatie (0,8).  
Binnen het team hebben we hier kort over gesproken en ontdekt dat het belangrijk is om hier als school een standpunt over in te nemen. Hierbij denken we 
aan bij wie de taak ligt om dit te doen (thuis of school) en vanaf welke leeftijd je kinderen hier in gaat begeleiden. In het komende schooljaar zullen we hier 
op terug komen in een personeelsvergadering.  
Verder is er één stelling waar een grote standaarddeviatie op zit (1,0). Dat gaat om de stelling ‘de leerkracht komt direct in actie wanneer kinderen extra 
begeleiding nodig hebben’. Bij deze laatste stelling zijn we achteraf benieuwd of deze deviatie komt doordat ouders echt grote verschillen zien in leerkracht 
of doordat ze het niet weten en daardoor een gemiddeld antwoord hebben gegeven.  
Het gevoel binnen het team is dat met name de ouders die iets hebben meegemaakt hier duidelijk op reageren. Veel ouders zullen hier niet mee te maken 
hebben en daarom gemiddeld invullen. Wel is het belangrijk om eens te kijken naar wat wij doen met zorgleerlingen. Dit in combinatie met de vragen die 
opvielen in de personeelstevredenheidspeiling over het betrekken van ouders bij het opstellen van plannen. 
 
RI&E 
In juni 2017 is een RI&E afgenomen. De resultaten zijn nog niet bekend bij het schrijven van dit jaarplan. Hiervoor zal een apart plan van aanpak worden 
opgesteld.  
 
Evaluatie vorig jaarplan 
Het afgelopen schooljaar hebben we gewerkt aan de volgende thema’s. In het kort schetsen we hieronder hoe de thema’s dit jaar zijn verlopen.  
 
Identiteit 
We werken samen met Driestar Educatief in een traject om samen (bestuur, team, ouders, andere stakeholders) onze identiteit te ‘herijken’. We zien 
binnen de school de verschillen tussen kinderen qua levensbeschouwelijke achtergrond steeds groter worden. Anderzijds zien we dat de maatschappij 
veranderd. Hervormde school in de context van Rouveen zijn vraagt dan ook iets anders dan 25 jaar geleden.  
Binnen team en bestuur is hier verschillende keren over gesproken en zijn er teamdagen geweest rondom dit traject. Het traject loopt volgend jaar verder, 
met als doel om dit in 2018 af te ronden.  
 
Hoeken in groep 1-3 
Het team van de onderbouw heeft hard gewerkt aan het beter inzetten van hoeken tijdens de werklessen en op andere momenten. Het traject is gedaan 
onder begeleiding van ‘juf Bianca’. Zij heeft een aantal momenten teamscholing verzorgd en daarin met collega’s nagedacht over het inzetten van hoeken. 



 

De gesprekken en ontwikkelde speelsituaties hebben al veel mooie leermomenten opgeleverd. Het traject is met een evaluatie afgerond. Hiervoor is een 
kwaliteitskaart opgesteld.  
 
Begrijpend lezen 
Het team van groep 4-8 heeft een traject begrijpend lezen doorlopen. Doelstelling was het vergroten van kennis van begrijpend lezen en het inzetten van de 
kennis in de praktijk. Het CPS heeft dit traject begeleid. We zijn tevreden over de opbrengsten hiervan. Het traject is afgerond met een evaluatie en ook hier 
heeft het team een kwaliteitskaart over opgesteld.  
 
ICT 
Op het vlak van ICT is in de praktijk nog weinig veranderd. Doelstelling is om met ICT meer maatwerk te kunnen leveren in het onderwijs. Voor nu zijn we 
nog bezig met het verbeteren van de internetsnelheid, het aan laten leggen van een professioneel WIFI-netwerk en daarna eventuele aanschaf van 
hardware en het inrichten van een office 365 omgeving.  
Onderwijskundig gezien hebben we het afgelopen jaar Snappet weer verkend. De nieuwe mogelijkheden binnen het programma zorgen dat het nu wel 
aansluit bij onze visie (in tegenstelling tot een eerdere pilot, zo’n 2 jaar geleden). We hebben na een traject met informatiebijeenkomsten (2x), een pilot en 
groepsbezoeken besloten om met Snappet te starten in september 2017. Dit zal dan ook een belangrijk onderdeel vormen van het jaarplan.  
 
Implementatie Staal 
De methode voor taal en spelling voldeed niet meer aan de eisen die we stelden aan een taalmethode. In 2015-2016 is dan ook een traject doorlopen 
waarbij we uiteindelijk een keuze hebben gemaakt voor de methodiek van Staal. Dit is het afgelopen jaar ingevoerd. De doorlopende spellingleerlijnen van 
José Schraven, gecombineerd met een aanbod in grammatica maken dat de technische kant van taal compact en frequent wordt aangeboden. De 
‘belevingskant’ van taal komt op een mooie manier aan bod in de andere taallessen. Leerlingen werken binnen een thema toe naar een eindproduct en zijn 
een stuk positiever over taal dan voorheen. Ook leerkrachten zijn positief over deze nieuwe methode.  
 
Inspectiebezoek 
Vanuit het inspectiebezoek wat in 2014 plaats heeft gevonden kwam naar voren dat de Triangel op het gebied van kwaliteitszorg nog een verbeterslag kon 
maken. Daarnaast was het onderdeel planmatige leerlingzorg voor verbetering vatbaar. Op beide punten zijn concrete acties ondernomen, waardoor er 
meer cyclisch gewerkt wordt, problemen of stagnatie in leerling- of schoolontwikkeling eerder wordt herkend en er eerder actie wordt ondernomen. Het 
cyclisch werken blijft een aandachtspunt, maar het is voldoende geborgd om te zorgen dat deze cycli goed worden doorlopen.  
Naast deze twee punten werd ook burgerschap als aandachtspunt benoemd. Hierin ontbrak het cyclisch werken. Dit is opgevangen met een beknopt 
beleidsstuk. Dit willen we omzetten naar een kwaliteitskaart.  
 
Audit Scope 
Vanuit de audit van Scope (samenwerkingsverband rond de Pabo van VIAA) in september 2016 worden we als volgt getypeerd. 



 

 
De auditoren geven aan dat kenmerken van de school zijn:  
- Rust, structuur, regelmaat  
- Netheid, duidelijke structuur en helderheid voor de kinderen  
- Betrokken en actieve leerkrachten  
- Kinderen weten wat er van hen verwacht wordt  
- Sterk sturende leerkrachten  
- Leerstofjaarklassensysteem  
Aandachtspunten:  
- Werkhouding van de kinderen (zie ook schoolplan)  
- Bevorderen van de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van kinderen (zie ook schoolplan)  
 
Audit Kwadraat 
De Triangel is een gecertificeerde kwadraatschool. Het beleid, de plusgroep, de kennis van leerkrachten en de aanpak in de klas zijn van goed niveau en dus 
kunnen we naar buiten treden als kwadraatschool.  
Actie- en aandachtspunten op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid voor de Triangel zijn op dit moment: 
Plusgroep onderbouw 
Aanbod uitdagend materiaal 
 
Verder zijn we op zoek naar een ander protocol om de juiste leerlingen te signaleren. Nu gebruiken we SIDI-3, volgend jaar gaan we waarschijnlijk werken 
met het Digitaal handelingsprotocol begaafdheid (DHH)  
 
Bezoek algemeen directeur 
In december 2016 heeft de algemeen directeur een schoolbezoek afgelegd. Een korte opsomming van de bevindingen: 
 
Kansen en aandachtspunten: 
- Leerlingen persoonlijk nog meer uitdagen en betrokken maken, met persoonlijke doelen koppel dit aan het zichtbaar maken leerlingen 
- Zet in op aanleren zelfstandigheid.  
- Afstemming is zichtbaar, maar kan tijdens instructie nadrukkelijker 
- Leren gebeurt vrij klassikaal, afstemming is zichtbaar, maar snelle leervormen die betrokkenheid verhogend werken worden minder ingezet. 

Leerkrachten werken hard, laat de leerlingen meer werken door wisbordjes, lollystokjes, pittenzakjes.  
- Zet de doorgaande lijn van groep 2 naar groep 3 steviger neer.   
- Kinderen benoemen dat er soms gepest wordt. Heb hier nadrukkelijk aandacht voor.   



 

- Doelgericht werken met persoonlijke leerdoelen. 
 
Mooi: 
- Dorr; bewust bezig volgen leerlingen. 
- Kleuters letters en cijfers, leren zichtbaar maken.  
- Afstemmen binnen team met rekencoördinator. 
- Structuur en netheid binnen de school 
- Kidsteam, maak hem belangrijk. Koppel de LTP hier ook aan.  
- Staal, kinderen vinden taal leuk. 
- Tutorlezen; interventie Bouw  
- Werken in de hoeken groep 1-3, kans naar bovenbouw in relatie tot brede aandacht voor talenten. 
 
Tussentoetsen, eindtoetsen,  
De toetsresultaten zijn over het algemeen voldoende tot goed. Over de resultaten van de eindtoets zijn we de laatste 3 jaar heel tevreden. De tussentoetsen 
geven een wat wisselender beeld. Steeds meer individuele leerlijnen maken het ook lastiger om de kinderen de juiste toets te laten maken.  
 
 
  



 

Ontwikkelpunten voor de school 
Samengevat zien we de volgende ontwikkelpunten voor onze school: 
 
Leerlingbetrokkenheid verder verhogen 
We willen ons ontwikkelen van leerkrachtgestuurd naar leerlinggestuurd en leerlingen meer eigenaar maken van hun ontwikkeling. Daarnaast kunnen de 
lessen nog meer afgestemd worden op verschillen in de groep. Hierin willen we ons graag ontwikkelen richting gepersonaliseerd onderwijs.  
 
Meer aandacht hebben voor brede talenten 
Binnen het lesaanbod mag meer aandacht komen voor andere zaken dan de hoofdvakken. Het atelier op vrijdag in de bovenbouw is een succes en ook in de 
hoeken in de onderbouw wordt veel geleerd. Zaken als programmeren, robotica, techniek en technologie, maar ook bouwen, handvaardigheid, tekenen en 
sport mogen een wat steviger plek in het aanbod krijgen.  
 
Naast deze twee onderwerpen zijn er nog heel veel andere zaken die onze aandacht vragen. Om te zorgen dat deze onderwerpen ook voldoende aandacht 
krijgen willen we het teamleren in onze school goed benutten.  

 
 
  



 

Keuze ontwikkelthema’s 
 
In 2017-2018 werken we aan een drietal thema’s.  
 
1. Snappet  
We gaan Snappet invoeren van groep 4-8. Doelstelling is om ons onderwijs te personaliseren, sneller te kunnen reageren op leerlingen en door 
automatisering leerkrachten meer vrij te spelen waardoor de leerkracht meer tijd heeft om met individuele leerlingen of kleine groepjes te werken.  
 
2. Portfolio’s 
Om de individuele ontwikkeling van leerlingen meer tot zijn recht te laten komen, de kinderen te betrekken bij hun eigen ontwikkeling, inzicht te geven in de 
ontwikkeling van de hoofdvakken en recht te doen aan talenten van leerlingen in de brede zin van het woord gaan we schoolbreed werken met portfolio’s.  
 
3. Identiteitstraject 
We vervolgen het identiteitstraject en voeren nog een aantal acties uit waaronder het opstellen van een ‘Triangel-DNA’, in gesprek gaan met ouders op een 
ouderavond, het ontwikkelen van een motto en het presenteren van de opbrengsten van het traject naar alle betrokkenen rondom de school. Dit 
ontwikkelthema wordt niet in dit plan uitgeschreven omdat er al een plan ligt vanuit Driestar Educatief. Hiernaar verwijzen we dan ook.   
 
Teamleren 
We gaan, naast het nascholingsplan met teamscholing rondom ‘leren zichtbaar maken’ en individuele scholing n.a.v. het persoonlijk ontwikkelplan van 
collega’s, nog twee zaken oppakken. Dit hebben we ook in dit jaarplan uitgeschreven. Doelstelling is om teambreed bezig te zijn met het ontwikkelen van 
goed onderwijs. Dit is de kern van ons vak.  
 
  



 

1. Ontwikkelthema Snappet 
In onze visie hebben we uitgesproken dat we gepersonaliseerd onderwijs willen bieden aan de leerlingen. Om dit te kunnen realiseren gaan we het 
hulpmiddel Snappet inzetten. In dit schooljaar gaan we binnen het rekenonderwijs over op de verwerking van de lesstof middels Snappet. We gaan de 
methode los laten en werken rondom leerdoelen. De leerlingen zullen dan op hun eigen niveau werken en krijgen lesstof aangeboden vanuit de zone van 
naaste ontwikkeling.  
Doordat de tablet direct feedback geeft op wat de leerling doet heeft de leerkracht sneller zicht op waar de leerling hulp bij nodig heeft en kan zij gericht 
hulp bieden aan de leerling.  
Ook voor andere vakken en onderdelen van vakken zullen we Snappet inzetten.  
Snappet zal worden ingezet vanaf groep 4.  
 
Ambitie ten aanzien van het ontwikkelthema en streefbeelden 
Aan het eind van dit schooljaar werken we met rekenen volledig volgens leerdoelen. Ieder kind kan zijn eigen leerdoelen benoemen en weet waar aan 
gewerkt moet worden en kan hier zelfstandig of met hulp van de leerkracht eigen verantwoordelijkheid in nemen.  
 
De leerkrachten hebben inzicht in de ontwikkeling van de leerlingen rondom het werken met leerdoelen bij rekenen en weten hoe zij deze bij kunnen sturen 
als dat nodig is.  
 
Planning van interventies 

 
Interventie Planning Streefbeeld Wie stuurt aan? Tussenevaluatie per kwartaal: Eindevaluatie 4e kwartaal 

Verhogen internetsnelheid Juli 2017 De snelheid is minimaal 80 
mbit downloadsnelheid 

Harold i.s.m. Koster 
IT en VWC 

  

Bestellen materialen Juli 2017 Voor alle leerlingen vanaf 
groep 4 wordt een 
Snappettablet besteld.  

Harold i.o.m. 
Snappet 

  

Basisafspraken maken en 
opstarten.  

Teambijeenkomst 1  
6 september 2017 

Alle tablets worden ingesteld 
en klaargemaakt. Daarnaast 
worden basisafspraken 
gemaakt.  

Hele team (groep 4-
8) 

  

Starten met Snappet 7 september 2017 Alle kinderen vanaf groep 4 
rekenen op hun Snappet-
tablet. 
Er wordt gewerkt vanuit 
leerdoelen. De planning van 

Team (groep 4-8)   



 

Snappet wordt 
aangehouden. 

Startbijeenkomst 12 oktober 2017 Alle leerkrachten die met 
Snappet werken zijn bij dit 
nascholingsmoment om 
vragen te beantwoorden, 
problemen op te lossen en 
de effectiviteit van het 
werken met Snappet te 
vergroten.  

Colinda i.o.m 
Snappet (team 
Driester wordt ook 
uitgenodigd) 

  

Evaluatiemomenten Geheel 2017-2018 Bij ieder bouwoverleg (BB) 
wordt tijd ingeruimd om 
over dit onderwerp van 
gedachten te wisselen.  

JM en team   

Borging Laatste kwartaal 2017-2018 We evalueren de werkwijze 
en stellen een 
kwaliteitskaart op.  

Harold en team   



 

Financiële consequenties 
In de begroting is gerekend met een investering van € 40.000 aan clients dit schooljaar. In 2018 en 
2019 is circa 15.000 euro aan afschrijvingen gerekend, die deels verband houden met de geplande 
investering. Daarnaast besparen we op de aanschaf van werkboekjes van in ieder geval rekenen, maar 
ook veel extra werk zit geïntegreerd in het programma van Snappet. De kosten worden niet volledig 
gedekt door de begroting van 2017. Daardoor zullen de uitgaven t.a.v. digitale leermiddelen in 2017 
hoger zijn dan begroot. De meerkosten zullen vanaf 2018 in de begroting worden opgenomen.  

 

De kosten voor het pakket zijn als volgt: 

 
 
 
Overige consequenties 

• Wifi 

• Verdiepingstraining (in tweede helft van het schooljaar) voor collega’s die daar al aan toe zijn. 

• Individuele contacten mogelijk met de mensen van Snappet naar aanleiding van je eigen 
vragen. 

• Nadenken over de functie van onze rekentoetsen; hoe monitoren we? Wat heeft dit voor 
consequentie over verantwoording rondom rekenen richting leerlingen en ouders? Hoe zit het dan met de cijfers voor het rapport? 

• Nadenken over hoe we omgaan met leerlingen die nu rekenen in een ander leerjaar? 

• Hoe gaan we ouders informeren? 
 

  



 

2. Ontwikkelthema leren zichtbaar maken met behulp van portfolio’s  
We willen meer met kinderen in gesprek om ze bewust te maken van hun ontwikkeling en samen doelen te stellen. Om het leren zichtbaar nog concreter en 
betekenisvoller neer te zetten gaan we een doorgaande lijn opzetten voor het gebruik van leerling portfolio’s. Een leerling bouwt ieder jaar verder aan het 
portfolio. In combinatie met geplande gesprekken maken we hierin het leerproces van de leerling zichtbaar.   
  
Ambitie ten aanzien van het ontwikkelthema en streefbeelden  
Iedere leerling heeft een portfolio. Dit wordt door de leerkracht een aantal keer per jaar besproken met de leerling. Deels zal dit gebeuren tijdens 
spreekavonden, deels in portfoliogesprekken. Met de leerling worden dan ook afspraken gemaakt over de periode die eraan komt. In het portfolio hebben 
we aandacht voor de ‘hoofdvakken’, maar zeker ook voor de bredere ontwikkeling van de leerling.   
  
Planning van interventies  
Interventie  Planning  Streefbeeld  Wie stuurt aan?  Tussenevaluatie per kwartaal:  Eindevaluatie 4e kwartaal  
Doel en functie ‘leren zichtbaar 
maken’ bespreken  

Startvergadering 1 september We hebben duidelijk wat we  
willen bereiken op het gebied 
van leerlinggedrag en 
leerkrachtgedrag.  
 
We stellen vast welke kennis 
en vaardigheden we komend 
jaar moeten ontwikkelen en 
bespreken hoe we dit kunnen 
doen.  

Colinda   

Startgesprekken voeren met 
leerlingen en ouders; hier 
concrete doelen aan hangen 

18, 25, 26 september Na het gesprek is er een 
formulier ingevuld, met de 
doelen voor de leerling, wat in 
een map/portfolio wordt 
bewaard. Hier wordt 
regelmatig op teruggekomen. 

Colinda   

Teamtraining Hele schooljaar Gedurende 3 a 4 
bijeenkomsten worden we als 
team geschoold in het praten 
met kinderen over hun 
ontwikkeling. De werking van 
het brein en termen als 
metacognitie en executieve 
functies krijgen betekenis in 
de praktijk. Zo kan de 

Colinda   



 

leerkracht kinderen bewust 
maken van hun gedrag, in 
relatie tot het spelen, leren en 
werken, zowel zelfstandig als 
samen met andere kinderen.  

Discussie over hoe we het 
‘leren zichtbaar maken’ in de 
klas gaan vormgeven met 
behulp van portfolio’s 

Najaar 2017 We besluiten hoe de inhoud 
van ons portfolio er uit ziet. 
Wat moet er in ieder geval in 
en hoe houden we dit bij? 
Er wordt een document 
ontwikkeld waarop 
bespreekpunten van 
portfoliogesprekken worden 
vermeld.  

Colinda   

Voeren van 
portfoliogesprekken 

Hele schooljaar Één keer per vijf á zes weken 
wordt er een gesprek gevoerd 
met iedere leerling over de 
voortgang in zijn/haar 
portfolio. 

Colinda   

Verhouding 
rapporten/portfolio  

Najaar 2017 We besluiten wat we met het 
rapport doen. Mogelijk krijgen 
we een summier rapport in 
het portfolio (2x per jaar een 
overzichtje van het LVS en een 
kort geschreven stukje 
feedback van de leerkracht 
voor de leerling).   

Colinda   

Rapportgesprekken voeren 
met leerlingen en ouders 

12 en 13 februari Na het gesprek is het 
formulier wat besproken is bij 
het startgesprek en bij 
portfoliogesprekken 
bijgewerkt.  

Colinda   

Discussie over hoe we het 
‘leren zichtbaar maken’ in de 
klas nu vormgeven  

Voorjaar 2018 Hoe wordt er nu gewerkt met 
portfolio’s? Zijn we tevreden 
over de inhoud? Waar moeten 
we gaan wijzigen? 
Hebben we het idee dat 
leerlingen meer betrokken 
zijn? 

Colinda   



 

Opstellen kwaliteitskaart  Mei/juni 2018  Borging teamafspraken door 
opstellen van een beknopte 
kwaliteitskaart.  

Colinda     

  
  
Financiële consequenties 

Aan de teamscholing zijn kosten verbonden. Dit valt onder het nascholingsplan. Verder zijn er geen kosten.  
 
Overige consequenties  
Het werken met portfolio’s en Snappet, in combinatie met weektaken, gaat leiden tot een andere inzet van de tijd van de leerkracht. Minder klassikale 
instructies, meer individuele begeleiding. Meer sturen op de betrokkenheid en motivatie van de leerling. Dit heeft tijd nodig en zal regelmatig onderwerp 
van gesprek zijn.   
Het zou mooi zijn wanneer 2 leerkrachten uit ons team zich aansluiten bij de expertgroep ‘leren zichtbaar maken’. Eventueel is er nog de mogelijkheid om 
samen een keer teamscholing te volgen op dit thema. Mogelijk is dat een vervolg voor schooljaar 2018-2019.  In de jaarkalender zullen een aantal 
momenten worden opgenomen waarop we als team de portfolio’s zullen gaan opzetten en ontwikkelen.  

  



 

3. Ontwikkelthema identiteitstraject 
Zoals gezegd verwijzen we voor dit thema naar de opgestelde offerte vanuit Driestar Educatief. Hierin zijn doelstellingen, financiële consequenties, een 
tijdspad en overige consequenties opgenomen.  
 
De offerte is opgenomen bij dit plan als bijlage 2.  

 

 
  



 

Teamleren 
Naast de voorgenomen teamscholing en individuele nascholing (zie nascholingsplan) willen we als team meer samen bezig zijn met ons vak. Dit doen we 
komend jaar op twee manieren.  
 

Leerteams  
In leerteams werken leerkrachten een jaar lang (bij voorkeur langer) samen aan een leervraag t.a.v. een bepaald onderwerp. Deze onderwerpen zijn 
hieronder weergegeven. We werken in deze leerteams niet met een vooropgezet plan, maar werken onderzoeksmatig. Het leerteam stelt een 
onderzoeksvraag op en ontwikkelt vervolgens, al lerende, een deel van het onderwijs binnen de school. Aan het einde van het jaar wordt het geborgd door 
het bijstellen van bestaand beleid of het opstellen van een kwaliteitskaart t.a.v. het onderwerp.  
  

onderwerp  Leervraag/wat ga je doen  wie  

Rekenen  - Ontwikkelen kwaliteitskaart rekenen 
- Relevante laatste ontwikkelingen delen met collega’s 
- Hoe werken we met Bareka 
- Borgen van de doorgaande leerlijn 
- Welke toets/ welk instrument (in plaats van Cito) kan je gebruiken, bij kleuters die uitvallen in Dorr, 

om goed te monitoren waar leerlingen op uitvallen? 

Jan-Matthijs, Geerke, Joanne, 
Dianne, Gera, Marrie 

Technisch lezen  - Ontwikkelen kwaliteitskaart technisch lezen 
- Relevante laatste ontwikkelingen delen met collega’s 
- Invoeren en implementeren ICT-hulpmiddel dyslectische leerlingen (L2s) 
- Borgen van de doorgaande leerlijn 
- Welke toets/ welk instrument (in plaats van Cito) kan je gebruiken, bij kleuters die uitvallen in Dorr, 

om goed te monitoren waar leerlingen op uitvallen? 

Colinda, Anette, Henriët, 
Jetty, Dries-Jan 

Begrijpend lezen  - Kwaliteitskaart bewaken 
- Studiemomenten begrijpend lezen in de onderbouw organiseren met behulp van CPS 
- Evt. studiemoment begrijpend lezen organiseren in de bovenbouw met behulp van CPS 
- Borgen van de doorgaande leerlijn 

Janny, Mirjam, Hanneke, 
Linda, Marijke 

Atelier  - Hoe gaan we om met talentontwikkeling? Brede zin van het woord: gym, crea, programmeren, 
techniek 

Jacomijn, Harold, Ronald, 
Suzanne, Arend, Klaasje 

  
 
  



 

Lesson study 
 
Doel: openheid in het team bevorderen, oefenen van reflecteren op eigen gedrag en feedback geven op leerkrachtgedrag van een ander, leren van en met 
elkaar en het geven van een fantastische les.  
 
Hoe organiseren we dit? 
 
Er worden duo’s gevormd die komend jaar 2 keer een verkorte vorm van lesson study doen. We doen dit in 2017-2018 als volgt. 
 

1. Er worden, voorafgaand aan het schooljaar, duo’s gevormd, het MT bepaald hoe dit tot stand komt.  
2. Een duo gaat op 2 momenten in het jaar (zie jaarkalender) samen een les voorbereiden. In het najaar voor de groep van collega 1, in het voorjaar 

van 2018 voor de groep van collega 2.  
3. De les die samen ontwikkeld is wordt door één van de collega’s gegeven. De les wordt daarbij opgenomen op de Swivl.  
4. Na de les komt het duo weer bij elkaar en wordt gekeken hoe de les ging. Hierbij worden mooie momenten en aandachtspunten geformuleerd en 

opgeschreven. 
5. Na een ronde lesson study worden in een PV de resultaten gedeeld.  

 
Na de tweede keer zullen we als team de lesson study evalueren op 14 mei 2018 en een vervolg afspreken.  
 
  



 

Bijlage 1, Stellingen PTP 
 
Stellingen personeelstevredenheidspeiling: 
Hieronder de stellingen met de score en daaronder de opmerkingen die gemaakt zijn: 
Er is veel aandacht voor leren van en met elkaar (2,7): 

- We gaan werken met lesson study en leerteams dus dit heeft nu al onze aandacht. 
- Gaan we nu meer tijd aan besteden. 

Het is op school gewoon om elkaar aan te spreken op afspraken en verantwoordelijkheden (2,6): 
- Het blijft lastig om elkaar feedback te geven (met name opbouwende feedback), ook na de training van Erik Faassen.  
- We moeten aandacht voor elkaar blijven houden en elkaar aansporen. 
- Hier moeten we ons van bewust blijven! 

Tijdens overleg spreken vrijwel alle personeelsleden hun mening uit (2,7): 
- Waarschijnlijk is dit niet snel te veranderen; dit is ook vaak een karaktertrek. 
- Voor startende leerkrachten is dit soms ook lastig. 
- Voelt iedereen zich veilig genoeg om te durven delen? 
- Er is vaak een gedeelde mening; moet iedereen zich dan uitspreken? 

De taakverdeling binnen het team is evenwichtig (2,9): 
- Door taakbeleid is het wel meer evenwichtig maar het blijft een jurysport. 
- Vraag is lastig in te schatten; wat is de norm? 

Personeelsleden zijn tevreden over hoe de netheid en hygiëne van de school is (2,6): 
- Personeelskamer is vaak niet schoon. 
- Toiletten personeel niet schoon, er gaan overdag vaak kinderen naar toe.  
- Zijn er te weinig uren voor de schoonmaak van de school? 

We gebruiken voor de fysieke ontwikkeling een leerlingenvolgsysteem (2,4): 
- Dit is er wel maar niet bekend. 

Wij hanteren voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben het HGW dossier (groeidossier) van het samenwerkingsverband 2305PO (2,9): 
- Dit is er wel maar niet bekend. 

We evalueren jaarlijks ons systeem van de onderwijsondersteuning (2,7): 
- Wordt niet gedaan. 
- Het duurt lang voordat er hulp van buitenaf komt. 
- Het zou fijn zijn om dit 2x per jaar op een pv te evalueren. Kritisch kijken naar jezelf en naar de extra hulp. 

Bij alle vormen van evaluatie gebruiken wij de PDCA cyclus (2,7): 
- We weten niet wat dat is; zodra uitgelegd werd wat deze cyclus is bleek dat we dit wel gebruiken. 



 

We kennen een actief terugplaatsingsbeleid met het SBO/SO (2,6): 
- Niet bekend. 
- Dit is er wel maar in de praktijk valt het tegen. 

We gebruiken de ervaringsdeskundigheid van ouders (lees: of verzorgers en/of voogd) (2,8): 
- Deze lage score wordt niet herkend in een groepje 
- Je overlegt vaak eerst met een collega. 
- Dit kunnen we veel meer doen.  

We betrekken ouders bij het opstellen en evalueren van het ontwikkelingsperspectief voor hun kind (2,7): 
- Niet bekend of dit gebeurt. 
- Vanuit de zorg wordt deze opgesteld. Je hebt wel gesprekken er om heen.  

We betrekken de leerling bij het opstellen en evalueren van zijn/haar ontwikkelingsperspectief (2,6): 
- Niet bekend of dit gebeurt. 

 
 
Terug naar analyse personeelstevredenheidspeiling 
 
  



 

Bijlage 2, Offerte identiteitstraject 
  



 

  



 

 
  



 

 


