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School Kindercampus Joseph

Datum 22-06-2021

Inleiding In ons jaarplan geven we aan:

1. Wat onze streefbeelden zijn;
2. Hoe de school en omgeving eruit ziet;
3. Wat de kwantitatieve gegevens van de school zijn;
4. Met welke aandachtspunten we aan de slag gaan en op welke manier;
5. Te volgen scholing;
6. Geplande zelfevaluaties;
7. Geplande vragenlijsten;
8. Planning algemene werkzaamheden.

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

Streefbeelden

1. Op Kindercampus Joseph creëren we een passend onderwijsaanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen.

2. Op Kindercampus Joseph is er ruimte voor de zelfstandigheid en het eigenaarschap van leerlingen t.a.v. het
leerproces. De leerkrachten voeren kindgesprekken om de leerlingen hierbij te coachen.

3. Op Kindercampus Joseph bieden we de 21st century skills aan, onder andere door de inzet van TopOndernemers
(kritisch denken, samenwerken, creativiteit, computational thinking).

4. Op Kindercampus Joseph wordt in groep 5 t/m 8 gewerkt met Snappet voor de vakken spelling en rekenen.
Leerlingen hebben meer zicht op en zijn mede eigenaar van hun eigen leerproces.

5. Op Kindercampus Joseph wordt intensief samengewerkt door leerlingen.

6. Op Kindercampus Joseph wordt weloverwogen gebruikt gemaakt van een nieuwe rekenmethode die goed aansluit
bij de visie en werkwijze van de school.

7. Op Kindercampus Joseph is het beleidsplan sociale veiligheid volledig geïmplementeerd.

8. Op Kindercampus Joseph is het cultuurbeleidsplan volledig geïmplementeerd.

9. Op Kindercampus Joseph wordt de lerende cultuur binnen de school verder versterkt door frequentere collegiale
consultaties, onderlinge klassenbezoeken en het gericht uitwisselen van feedback.
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School & omgeving

Formatieve inzet directie, Zorg en begeleiding
leraren

18,36 (totaal)

Groepen Groep 1-2A, 1-2B, 1-2C, 1-2D, 3A, 3B, 4A, 4-5, 5A, 6A, 7A, 7B, 8A en 8B.

Functies [namen / taken] Directeur, IB-ers, bouwcoördinatoren, RT-ers en ICT-ers. 
Directeur: Monique van Steijn 
IB-1: Kirsten Thijsse (ook rekenspecialist) 
IB-2: Paula van der Poel (ook orthopedagoog) 
BC-1: Riana Krijger 
BC-2: Joyce van Klaveren 
RT-1: Marit de Bruin 
RT-2: Petra Barendse 
RT-3: Vacature 
ICT-er 1: Jennifer van der Deijl 
ICT-er 2: Iris Dofferhoff-Geerlings 
ICT-er 3: Joyce van Klaveren

Twee sterke kanten Nieuw schoolgebouw. 
Sterke zorg en begeleiding.

Twee zwakke kanten Intercollegiale consultatie. 
Nog geen goede doorgaande lijn voor de onderwijsinstructie.

Twee kansen Toename van het leerlingenaantal. 
Budget Nationaal Programma Onderwijs.

Twee bedreigingen Lerarentekort. 
Het missen van lestijd door het coronavirus in het schooljaar 2020-2021.

Opbrengsten [beleidsvoornemens] 1. Het plus- en hoogbegaafdheidsbeleid is up to date waarin een dekkend
onderwijsaanbod staat omschreven. 
2. De methode van Nieuwsbegrip is volledig geïmplementeerd. 
3. De rekenmethode Wereld in Getallen versie 5 is volledig geïmplementeerd in
de groepen 3 tot en met 8. 
4. Het Effectieve Directe Instructiemodel 2.0 wordt teambreed ingezet. 
5. Het cultuurbeleidsplan wordt uitgevoerd. 
6. Het nieuwe beleid Sociale Veiligheid van Sophia Scholen wordt uitgevoerd
en opgevolgd. 
7. Het leerlingvolgsysteem Mijn Kleutergroep wordt ingezet in de groepen 1 en
2.
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Leerlingenaantallen per 1 oktober

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal

39 41 45 36 38 30 54 49 332

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

De leerlingaantallen bij de groepen 1 en 2 zijn een indicatie en afhankelijk van de leerlingeninstroom.

Kwantitatieve gegevens personeel

Aantal medewerkers OP 28 (1 man en 27 vrouwen)

Aantal medewerkers OOP 2 (1 man en 1 vrouw)

Aantal uitstromers 1

Aantal nieuwkomers 3

Aantal BHV-ers 6

Aantal geplande FG's 2

Aantal geplande BG's 26

Aantal geplande POP's 28
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Gekozen aandachtspunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Aandachtspunt Omvang

GD1 Streefbeeld Op Kindercampus Joseph creëren we een passend
onderwijsaanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen.

groot

GD2 Streefbeeld Op Kindercampus Joseph is er ruimte voor de zelfstandigheid en
het eigenaarschap van leerlingen t.a.v. het leerproces. De
leerkrachten voeren kindgesprekken om de leerlingen hierbij te
coachen.

groot

GD3 Streefbeeld Op Kindercampus Joseph bieden we de 21st century skills aan,
onder andere door de inzet van TopOndernemers (kritisch denken,
samenwerken, creativiteit, computational thinking).

groot

GD4 PCA
Onderwijskundig
beleid

Op Kindercampus Joseph wordt gewerkt met het model van EDI
2.0.

groot

GD5 PCA
Kwaliteitszorg

Extra inzet op sociale, fysieke en psychische veiligheid van alle
leerlingen (Kanjertraining, gedragsprotocol).

groot

GD6 Strategisch
beleid

Kwalitatief goed onderwijs voor alle leerlingen met stabiele
opbrengsten.

groot

KD1 Streefbeeld Op Kindercampus Joseph wordt intensief samengewerkt door
leerlingen.

klein

KD2 Streefbeeld Op Kindercampus Joseph wordt weloverwogen gebruikt gemaakt
van een nieuwe rekenmethode die goed aansluit bij de visie en
werkwijze van de school.

klein

KD3 Streefbeeld Op Kindercampus Joseph is het beleidsplan sociale veiligheid
volledig geïmplementeerd.

klein

KD4 Streefbeeld Op Kindercampus Joseph is het cultuurbeleidsplan volledig
geïmplementeerd.

klein

KD5 Streefbeeld Op Kindercampus Joseph wordt de lerende cultuur binnen de
school verder versterkt door frequentere collegiale consultaties,
onderlinge klassenbezoeken en het gericht uitwisselen van
feedback.

klein

KD6 PCA
Onderwijskundig
beleid

Op Kindercampus Joseph is de methode Nieuwsbegrip volledig
ingezet in plaats van de methode Lezen in Beeld voor het
begrijpend lezen.

klein

KD7 PCA
Organisatiebeleid

Uitbouwen van de samenwerking met onze partner SKOL. klein

KD8 PCA
Basiskwaliteit

Op Kindercampus Joseph wordt er gewerkt met een nieuw
leerlingvolgsysteem die de ontwikkeling van de leerlingen in de
kleuterbouw volgt en in kaart brengt.

klein
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Uitwerking GD1: Op Kindercampus Joseph creëren we een passend onderwijsaanbod voor meer- en
hoogbegaafde leerlingen.

Hoofdstuk / paragraaf Streefbeeld

Resultaatgebied Passend onderwijs

Huidige situatie + aanleiding We hebben op teamniveau scholing gevolgd en een plusbeleid opgesteld. Het
plusbeleid moet geoptimaliseerd worden met een doorgaande lijn. Binnen de
scholen van Lisse is een nulmeting uitgevoerd met betrekking tot de kwaliteit
van het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen door Novilo. Naar aanleiding
van de nulmeting wordt een plan van aanpak opgesteld per school en op
gemeente niveau.

Gewenste situatie (doel) In groep 1 t/m 8 is er een passend onderwijsaanbod voor meer- en
hoogbegaafde leerlingen.

Activiteiten (hoe) 1. Signaleringsinstrument structureel gebruiken.
2. Afspraken aanscherpen over compacten en verrijken.
3. Doorgaande lijn creëren in het onderwijsaanbod.
4. Hoogbegaafdheidsbeleid in combinatie met plusbeleid aanpassen.
5. Kwaliteit borgen inzet methode Pittige Plus Torens.
6. Bovenschoolse plusklas voortzetten.

Consequenties organisatie Agendapunt voor de bouw- en teamvergaderingen. Werkwijze aanpak
plusleerlingen in de praktijk aanpassen.

Consequenties scholing Teamtraining van het LICH gericht op de bekwaamheid van leerkrachten in het
vroegtijdig herkennen en begeleiden van (hoog)begaafde leerlingen. Tien
collega's gaan een cursus van het LICH volgen gericht op (hoog)begaafdheid.
Voorgaande jaren hebben zeven andere collega's deze cursus gevolgd.

Betrokkenen (wie) mt en werkgroep plusleerlingen en team.

Plan periode

Eigenaar (wie) Directie, IB-ers en werkgroep plusleerlingen

Kosten Dit wordt betaald vanuit de NPO-gelden. Zie bijlage voor de schoolscan en het
volledige NPO-plan.

Omschrijving kosten Teamtraining en individuele trainingen.

Meetbaar resultaat Plus- en hoogbegaafdheidsbeleid is definitief met daarin afspraken over
signaleen, compacten, verrijken, ouderbetrokkenheid en de doorgaande lijn.
Het signaleringsinstrument wordt structureel ingezet. Bovenschoolse plusklas
wordt voortgezet (er wordt gewerkt volgens het beleidsplan). Methode Pittige
Plus Torens wordt voortgezet.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) oktober, januari en april - teamvergadering - met het gehele team.

Borging (hoe) Vaststellen van het definitieve plus- en hoogbegaafdheidsbeleid. Agendapunt
teamvergadering. Koppelen aan groepsbezoeken.
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Uitwerking GD2: Op Kindercampus Joseph is er ruimte voor de zelfstandigheid en het eigenaarschap van
leerlingen t.a.v. het leerproces. De leerkrachten voeren kindgesprekken om de leerlingen hierbij te coachen.

Hoofdstuk / paragraaf Streefbeeld

Resultaatgebied Eigenaarschap leerlingen.

Huidige situatie + aanleiding De leerlingen werken van groep 5 t/m 8 werken met Snappet. Binnen Snappet
wordt regelmatig de voortgang met leerlingen besproken. In groep 3 t/m 8 wordt
gewerkt met de methode TopOndernemers. Naar aanleiding van de rapporten
wordt met de leerlingen geëvalueerd over de afgelopen periode. Er worden
momenteel al kindgesprekken in de groepen gevoerd, maar hier is nog geen
schoolbrede aanpak voor.
De leerlingen werken met een doelenformulier om bij te houden welke doelen al
dan niet beheerst worden.

Gewenste situatie (doel) Op Kindercampus Joseph is er ruimte voor de zelfstandigheid en het
eigenaarschap van leerlingen t.a.v. het leerproces. Er wordt in alle groepen
gewerkt met het Effectieve Directe Instructiemodel versie 2.0 en vanaf groep 3
met de methode TopOndernemers. Doelgericht werken is opgepakt om
betekenisvol onderwijs nog meer gestalte te geven en leerlingen de
mogelijkheid te geven om eigenaarschap te vergroten en het leren leren te
bevorderen).
De leerkrachten voeren kindgesprekken om de leerlingen te coachen. Voor de
leerlingen die werken met Snappet is er een registratie- en evaluatieformulier
beschikbaar zodat leerlingen meer inzicht hebben in hun eigen leerproces.

Activiteiten (hoe) 1. Snappet bijeenkomsten met de leerkrachten van de bovenbouw (inclusief
borgen doelenblad voor de leerlingen).

2. Coaching op de werkvloer voor TopOndernemers met aansluitend
evaluatiebijeenkomsten op teamniveau.

3. Teamtraining en coaching op de werkvloer voor EDI 2.0 met aansluitend
evaluatiebijeenkomsten op teamniveau (inclusief klassenbezoeken en
collegiale bezoeken).

4. Kindgesprekken regelmatig inplannen om te zorgen voor een doorgaande
lijn.

Consequenties organisatie Bijeenkomsten Snappet (één keer in de acht weken). Bijeenkomsten
TopOndernemers (twee keer per jaar). Bijeenkomsten EDI 2.0 (ongeveer vier
keer per jaar).

Consequenties scholing Teamtraining TopOndernemers en EDI 2.0.

Betrokkenen (wie) mt, werkgroep topondernemers en werkgroep edi 2.0 en team.

Plan periode

Eigenaar (wie) MT, coördinator Snappet, werkgroep Top Ondernemers, werkgroep EDI 2.0 en
het team.

Kosten De teamtraining EDI 2.0 wordt betaald vanuit de NPO-gelden. Zie bijlage voor
de schoolscan en het volledige NPO-plan.

Omschrijving kosten Nader te bepalen.

Meetbaar resultaat 1. Kwaliteitskaart TopOndernemers.
2. Werkwijze EDI 2.0.
3. Doelenblad leerlingen Snappet.
4. Afspraken van Snappet in een document.
5. Afspraken kindgesprekken.
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Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) 1. November en mei - Coaching op de werkvloer en evaluatiemomenten
TopOndernemers - leerkrachten groep 3 t/m 8.

2. Oktober, januari en mei - Coaching op de werkvloer en evaluatiemomenten
EDI 2.0 - leerkrachten groep 1 t/m 8.

3. Door het hele jaar heen om de acht weken - Evaluatiemomenten Snappet -
leerkrachten groep 3 t/m 8.

4. Door het hele jaar heen om de acht weken - Evaluatiemomenten Snappet -
leerkrachten groep 3 t/m 8.

5. Door het jaar heen - Teamvergadering - Met het gehele team.

Borging (hoe) 1. Vastleggen van ons beleid m.b.t. het gebruik van de methode
TopOndernemers en klassenbezoeken en collegiale klassenconsultaties.

2. Vastleggen van ons beleid m.b.t. de inzet van EDI 2.0 klassenbezoeken en
collegiale klassenconsultaties.

3. Regelmatig in de team- en bouwvergaderingen bespreken hoe e.e.a. loopt
in de groepen.

4. Regelmatig in de team- en bouwvergaderingen bespreken hoe e.e.a. loopt
in de groepen.

5. Regelmatig in de team- en bouwvergaderingen bespreken hoe e.e.a. loopt
in de groepen.
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Uitwerking GD3: Op Kindercampus Joseph bieden we de 21st century skills aan, onder andere door de inzet
van TopOndernemers (kritisch denken, samenwerken, creativiteit, computational thinking).

Hoofdstuk / paragraaf Streefbeeld

Resultaatgebied Aanbod 21st century skills.

Huidige situatie + aanleiding Sinds het schooljaar 2018-2019 werken we met de methode TopOndernemers.

Gewenste situatie (doel) Op Kindercampus Joseph bieden we de 21st century skills aan (zelfregulering,
creatief denken, kritisch denken, probleem oplossen, computational thinking,
informatie vaardigheden, ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid,
communiceren, samenwerken en sociale en culturele vaardigheden).

Activiteiten (hoe) 1. Inzet methode TopOndernemers.
2. Coaching op de werkvloer voor TopOndernemers met aansluitend

evaluatiebijeenkomsten op teamniveau.
3. Collegiale klassenconsultaties koppelen aan methode TopOndernemers.
4. Inzet methode Nieuwsbegrip.
5. Plan van aanpak opstellen, uitvoeren en evalueren voor het gebruik van de

leerpleinen om meer groepsdoorbrekend te werken.

Consequenties organisatie Voortzetten werkgroep TopOndernemers.

Consequenties scholing TopOndernemers: teamtraining vanuit Onderwijsadviesbureau School in
Balans. Twee keer coaching op de werkvloer inclusief evaluatiebijeenkomst.
Nieuwsbegrip: teamtraining vanuit de CED groep. Twee keer rondes
klassenconsultaties inclusief evaluatiebijeenkomst.

Betrokkenen (wie) mt, werkgroep topondernemers en werkgroep nieuwsbegrip en team.

Plan periode

Eigenaar (wie) MT en werkgroepen TopOndernemers en Nieuwsbegrip.

Omschrijving kosten Nader te bepalen.

Meetbaar resultaat 1. Gebruik van de methode TopOndernemers.
2. Inzet methode Nieuwsbegrip.
3. Plan van aanpak voor het gebruik van de leerpleinen.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) 1. Door het hele jaar heen - Intervisiebijeenkomst werkgroep
TopOndernemers.

2. Door het hele jaar heen - Team- en bouwvergaderingen - leerkrachten
groep 3 t/m 8.

3. Door het hele jaar heen - Team- en bouwvergaderingen - met het gehele
team.

Borging (hoe) 1. Vastleggen van een kwaliteitskaart ten aanzien van het gebruik van de
methode TopOndernemers.

2. Vastleggen van een kwaliteitskaart ten aanzien van het gebruik van de
methode Nieuwsbegrip.

3. In team- en bouwvergaderingen bespreken hoe e.e.a. loopt in de groepen.
4. Koppelen aan de groepsbezoeken en collegiale klassenconsultaties.
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Uitwerking GD4: Op Kindercampus Joseph wordt gewerkt met het model van EDI 2.0.

Hoofdstuk / paragraaf PCA Onderwijskundig beleid

Resultaatgebied Effectieve directe instructies in een doorgaande lijn binnen de school.

Huidige situatie + aanleiding Iedere leerkracht werkt op zijn eigen manier met het directe instructiemodel.
Het stoplicht, wisbordjes en de GIP-blokjes worden hierbij ingezet en er wordt
gewerkt op minstens drie niveaus. Er is geen doorgaande lijn binnen de school.
Afgelopen schooljaar is een start gemaakt met het werken met EDI 2.0. Er is
één teamtraining geweest.

Gewenste situatie (doel) Op Kindercampus Joseph wordt gewerkt volgens het Effectieve Directe
Instructiemodel versie 2.0. Hierin is een doorgaande lijn binnen de hele school.
Door het toepassen van EDI 2.0 kunnen leerkrachten door het geven van een
directe instructie in het onderwijsleerproces kennis, inzichten en vaardigheden
doelgericht onderwijzen. Door middel van EDI 2.0 wordt eigenaarschap van
leerlingen bevorderd door stapsgewijs leerlingen te begeleiden in de
zelfstandigheid.

Activiteiten (hoe) 1. Studiemiddag waarin de volgende aspecten naar voren komen: herhaling
theorie en achtergrond EDI 2.0, praktijksituatie (voorbeeld les) en het
maken van een eigen les.

2. Drie dagen observaties (klassenconsultaties) in de klas door een specialist
vergezeld door directie, IB-er en/of iemand van de commissie. Deze
observaties worden aan het eind van de dag plenair nabesproken.

Consequenties organisatie Bijeenkomsten EDI 2.0 (vier keer in het schooljaar 2021-2022).

Consequenties scholing Teamtraining en klassenconsultaties EDI 2.0.

Betrokkenen (wie) mt en werkgroep edi 2.0 en team.

Plan periode

Eigenaar (wie) MT, werkgroep EDI 2.0 en team.

Kosten Dit wordt betaald vanuit de NPO-gelden. Zie bijlage voor de schoolscan en het
volledige NPO-plan.

Omschrijving kosten Nader te bepalen.

Meetbaar resultaat 1. Plan van aanpak EDI 2.0.
2. Lessen in de praktijk volgens de aanpak EDI 2.0 (klassenconsultaties).

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Na iedere ronde klassenconsultatie en coaching (oktober, januari en mei) -
Plenaire bespreking in het team - team.

Borging (hoe) Vastleggen van ons beleid m.b.t. de inzet van EDI 2.0, klassenbezoeken
(specialist), collegiale klassenconsultaties en klassenbezoeken van directie en
IB-ers.
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Uitwerking GD5: Extra inzet op sociale, fysieke en psychische veiligheid van alle leerlingen (Kanjertraining,
gedragsprotocol).

Hoofdstuk / paragraaf PCA Kwaliteitszorg

Resultaatgebied Sociale, fysieke en psychische veiligheid.

Huidige situatie + aanleiding 1. Naar aanleiding van het opgestelde beleidsplan sociale veiligheid door
Sophia Scholen in 2015 zijn er teamtrainingen geweest. In het schooljaar
2020-2021 is er een update van het beleidsplan doorgevoerd. De nieuwe
leerkrachten zijn niet geschoold en de leerkrachten die wel geschoold zijn
hebben een update in scholing nodig voor het aangepaste beleidsplan. De
directie en IB-ers hebben een training gevolgd over het nieuwe beleidsplan
sociale veiligheid.

2. De sociale, fysieke en psychische veiligheid van de leerlingen staat hoog in
het vaandel bij ons op de Kindercampus. Naar aanleiding van de situatie
rondom het coronavirus staat het sociaal-emotionele welbevinden van
leerlingen centraal.

3. De leerkrachten hebben een teamtraining gevolgd op het gebied van de
Kanjertraining. De KanVAS is ingevoerd als leerlingvolgsysteem voor de
sociaal-emotionele ontwikkeling. Er is een stroomschema opgesteld voor
het werken met KanVAS.

4. Het gedragsprotocol en het ondersteuningsplan zijn vernieuwd.
5. Twee keer per jaar wordt de KanVAS ingevuld en één keer per jaar de lijst

veiligheidsbeleving van PO-Vensters.

Gewenste situatie (doel) Extra inzet op sociale, fysieke en psychische veiligheid van alle leerlingen.

Activiteiten (hoe) 1. Implementatie van het nieuwe beleidsplan sociale veiligheid onder alle
teamleden.

2. Teamtraining sociale veiligheid (GGD).
3. Implementatie stroomschema KanVAS.

Consequenties organisatie Teamtraining sociale veiligheid (GGD).

Consequenties scholing Scholing vanuit de GGD.

Betrokkenen (wie) team.

Plan periode

Eigenaar (wie) MT.

Omschrijving kosten Nader te bepalen.

Meetbaar resultaat 1. Nieuw beleidsplan sociale veiligheid.
2. Voldoende resultaten vragenlijst veiligheidsbeleving PO-Vensters en

KanVAS.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Oktober en mei - Vragenlijsten KanVAS analyseren - team. November -
Vragenlijst veiligheidsbeleving analyseren (leerlingen groep 6 t/m 8) - team.

Borging (hoe) Tijdens de groepsbesprekingen komt sociale, fysieke en psychische veiligheid
van alle leerlingen aan de orde. Daarnaast wordt jaarlijks één keer de
vragenlijst Veiligheidsbeleving van PO Vensters afgenomen en twee keer per
jaar worden de vragenlijsten van KanVAS ingevuld door leerkrachten en
leerlingen. Deze vragenlijsten worden geanalyseerd waarna een plan van
aanpak wordt opgesteld, die later wordt geëvalueerd. Deze vragenlijsten komen
ook ter sprake tijdens de groepsbesprekingen.
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Uitwerking GD6: Kwalitatief goed onderwijs voor alle leerlingen met stabiele opbrengsten.

Hoofdstuk / paragraaf Strategisch beleid

Resultaatgebied Stabiele opbrengsten voor alle leerlingen.

Huidige situatie + aanleiding Afgelopen schooljaren was er geen specifiek verbeterplan nodig omdat er
sprake was van stabiele opbrengsten. De opbrengsten zijn afgelopen jaren
nauwkeurig geanalyseerd en passende ambities zijn opgesteld. De schoolnorm
voor de vakken technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en spelling
werkwoorden is aangepast van 70 naar 75%. Door de uitval van lestijd in de
schooljaren 2019-2020 en 2020-2021 vanwege het coronavirus zit er op dit
moment mogelijk een hiaat in de kennis en vaardigheden van (een aantal)
leerlingen. Daarom heeft dit doel een grote focus dit schooljaar.

Gewenste situatie (doel) Er is kwalitatief goed onderwijs voor alle leerlingen. Door het aanbod van
passend onderwijs wordt er ingespeeld op de individuele onderwijsbehoeften
van leerlingen. Er wordt ambitieus gekeken naar haalbare doelen voor
individuele leerlingen.

Activiteiten (hoe) 1. Plan van aanpak opstellen en uitvoeren n.a.v. toetsresultaten, gericht op
hiaten in kennis en vaardigheden (door gemiste lestijd in de schooljaren
2019-2020 en 20202-2021 vanwege het coronavirus).

2. Opbrengsten (van methodegebonden toetsen, Cito toetsen, Cito Eindtoets,
Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs en de Leerwinstberekening CED)
analyseren en benodigde specifieke interventies inzetten en evalueren.
Voor een indicatie van het al dan niet behalen van de referentieniveaus is
een tool van Melior ingevuld.

3. Teamtraining inzet EDI 2.0 om kwalitatief goed onderwijs met een
doorgaande lijn te bevorderen.

Consequenties organisatie Bijeenkomsten opbrengstenanalyse op teamniveau (n.a.v. Cito midden en
eind). Startgesprekken en groepsbesprekingen (in totaal vier keer in het
schooljaar). Teamtraining EDI 2.0.

Consequenties scholing Teamtraining EDI 2.0.

Betrokkenen (wie) mt en team.

Plan periode

Eigenaar (wie) MT en team.

Kosten N.v.t.

Omschrijving kosten De teamtraining EDI 2.0 wordt betaald vanuit de NPO-gelden. Zie bijlage voor
de schoolscan en het volledige NPO-plan.

Meetbaar resultaat Resultaten van de leerlingen op methodegebonden toetsen en Cito toetsen.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) September, november, februari en juni - Startgesprekken en
groepsbesprekingen - IB-ers en leerkrachten. Februari en juni -
Opbrengstenanalyses n.a.v. Cito toetsen - Team.

Borging (hoe) Vele gesprekken tussen directie, IB-ers en leerkrachten. Daarnaast zal het
aanbod en de werkwijze regelmatig ter sprake komen tijdens team- en
bouwvergaderingen.

Kindercampus Joseph
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Uitwerking KD1: Op Kindercampus Joseph wordt intensief samengewerkt door leerlingen.

Hoofdstuk / paragraaf Streefbeeld

Resultaatgebied Samenwerken leerlingen.

Gewenste situatie (doel) De leerlingen werken intensief en productief samen (op de leerpleinen).

Activiteiten (hoe) 1. Inzet methode TopOndernemers.
2. Inzet methode Nieuwsbegrip.
3. Inzet methodiek EDI 2.0.
4. Ontwerpen visie op het gebruik van de leerpleinen.

Betrokkenen (wie) mt en team.

Plan periode

Eigenaar (wie) MT.

Omschrijving kosten De trainingen voor Nieuwsbegrip en EDI 2.0 worden betaald vanuit de NPO-
gelden. Zie bijlage voor de schoolscan en het volledige NPO-plan.

Uitwerking KD2: Op Kindercampus Joseph wordt weloverwogen gebruikt gemaakt van een nieuwe
rekenmethode die goed aansluit bij de visie en werkwijze van de school.

Hoofdstuk / paragraaf Streefbeeld

Resultaatgebied Aanbod rekenen.

Gewenste situatie (doel) De nieuwe rekenmethode Wereld in Getallen (versie 5) is volledig
geïmplementeerd in groep 1 t/m 8.

Activiteiten (hoe) Onderstaand traject wordt uitgevoerd:

1. Informatiebijeenkomst papieren versie Wereld in Getallen voor de
leerkrachten van de groepen 3 en 4.

2. Informatiebijeenkomst digitale versie Wereld in Getallen op Snappet
(Instruct! 1) voor de leerkrachten van de groepen 5 tot en met 8.

3. Implementeren rekenmethode Wereld in Getallen.
4. Afspraken maken en opstellen doorgaande leerlijn voor de nieuwe

rekenmethode Wereld in Getallen.
5. Borgen doorgaande lijn en evalueren nieuwe rekenmethode.

Betrokkenen (wie) mt en werkgroep rekenen en team.

Plan periode

Eigenaar (wie) MT en werkgroep rekenen.

Kindercampus Joseph
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Uitwerking KD3: Op Kindercampus Joseph is het beleidsplan sociale veiligheid volledig geïmplementeerd.

Hoofdstuk / paragraaf Streefbeeld

Resultaatgebied Sociale veiligheid.

Gewenste situatie (doel) Het beleidsplan sociale veiligheid is volledig geïmplementeerd.

Activiteiten (hoe) 1. Update beleidsplan sociale veiligheid door Sophia Scholen.
2. Implementatietraining directie en Intern Begeleiders.
3. Teamtraining n.a.v. het aangepaste beleidsplan.
4. Uitvoeren en borgen van het beleidsplan.

Betrokkenen (wie) mt en team.

Plan periode

Eigenaar (wie) Directie en IB-ers.

Uitwerking KD4: Op Kindercampus Joseph is het cultuurbeleidsplan volledig geïmplementeerd.

Hoofdstuk / paragraaf Streefbeeld

Resultaatgebied Aanbod kunstzinnige vorming.

Gewenste situatie (doel) Het cultuurbeleidsplan is volledig geïmplementeerd.

Activiteiten (hoe) 1. Vervolg teamtraining n.a.v. het opgestelde cultuurbeleidsplan
(procesgericht werken).

2. Inzetten van de lessen en evalueren.
3. Uitvoeren en bewaken cultuurbeleidsplan.

Betrokkenen (wie) commissie cultuur en team.

Plan periode

Eigenaar (wie) Cultuurcoördinatoren.

Omschrijving kosten Er worden volgend schooljaar muzieklessen aangeboden in alle groepen. Deze
lessen worden gefinancierd uit NPO-gelden.

Uitwerking KD5: Op Kindercampus Joseph wordt de lerende cultuur binnen de school verder versterkt door
frequentere collegiale consultaties, onderlinge klassenbezoeken en het gericht uitwisselen van feedback.

Hoofdstuk / paragraaf Streefbeeld

Resultaatgebied Kwaliteitscultuur.

Gewenste situatie (doel) Op Kindercampus Joseph wordt de lerende cultuur binnen de school verder
versterkt door frequentere collegiale consultaties, onderlinge klassenbezoeken
en het gericht uitwisselen van feedback.

Activiteiten (hoe) 1. Inplannen collegiale consultaties (bijv. n.a.v. implementatie
TopOndernemers, Nieuwsbegrip en EDI 2.0).

2. Opstellen kijkwijzer collegiale consultaties.
3. Cyclus creëren van collegiale consultaties.
4. Evalueren op collegiale consultaties.

Betrokkenen (wie) mt en team.

Plan periode

Eigenaar (wie) MT en de werkgroepen TopOndernemers, Nieuwsbegrip en EDI 2.0.

Kindercampus Joseph
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Uitwerking KD6: Op Kindercampus Joseph is de methode Nieuwsbegrip volledig ingezet in plaats van de
methode Lezen in Beeld voor het begrijpend lezen.

Hoofdstuk / paragraaf PCA Onderwijskundig beleid

Resultaatgebied Aanbod begrijpend lezen.

Gewenste situatie (doel) De methode Nieuwsbegrip (uitgebreide versie) wordt volledig ingezet in groep 4
t/m 8.

Activiteiten (hoe) 1. (Vervolg) teamtraining methode Nieuwsbegrip.
2. Vervolg inzetten methode Nieuwsbegrip (gouden licentie).
3. Opstellen en borgen doorgaande lijn methode Nieuwsbegrip.
4. Evalueren inzet methode Nieuwsbegrip.

Betrokkenen (wie) mt en werkgroep nieuwsbegrip en leerkrachten groep 4 t/m 8.

Plan periode

Eigenaar (wie) MT en werkgroep Nieuwsbegrip.

Omschrijving kosten Dit wordt betaald vanuit de NPO-gelden. Zie bijlage voor de schoolscan en het
volledige NPO-plan.

Uitwerking KD7: Uitbouwen van de samenwerking met onze partner SKOL.

Hoofdstuk / paragraaf PCA Organisatiebeleid

Resultaatgebied Samenwerking.

Gewenste situatie (doel) Intensieve samenwerking met onze partner SKOL.

Activiteiten (hoe) 1. Regelmatig overleg.
2. Onderzoeken mogelijkheden aanbod van workshops tijdens de BSO voor

klanten van SKOL en overige leerlingen van Kindercampus Joseph
3. Deelname van de speelschool aan activiteiten van de Kindercampus

(bijvoorbeeld lessen en vieringen).
4. Document strategisch perspectief opstellen en aanpassen.

Betrokkenen (wie) mt en skol en leerkrachten groep 1-2.

Plan periode

Eigenaar (wie) Directie, leerkrachten kleuterbouw en SKOL.

Kindercampus Joseph

Jaarplan 2021 - 2022 15



Uitwerking KD8: Op Kindercampus Joseph wordt er gewerkt met een nieuw leerlingvolgsysteem die de
ontwikkeling van de leerlingen in de kleuterbouw volgt en in kaart brengt.

Hoofdstuk / paragraaf PCA Basiskwaliteit

Resultaatgebied Leerlingvolgsysteem kleuterbouw

Gewenste situatie (doel) De ontwikkeling en vaardigheden van de kleuters helder in kaart brengen door
middel van het leerlingvolgsysteem Mijn Kleutergroep.

Activiteiten (hoe) 1. Oriëntatie op diverse leerlingvolgsystemen (passend bij onze visie en
werkwijze binnen de kleuterbouw).

2. Presentatie van diverse leerlingvolgsystemen binnen de kleuterbouw.
3. Selecteren van een leerlingvolgsysteem.
4. Uitproberen van het leerlingvolgsysteem.
5. Besluit: aanschaf leerlingvolgsysteem.
6. Implementeren leerlingvolgsysteem.

Nummer 1 t/m 5 zijn inmiddels uitgevoerd. Er wordt nu gewerkt met het
leerlingvolgsysteem Mijn Kleutergroep in de kleuterbouw. Aankomend
schooljaar staan de volgende activiteiten centraal: 1. Vervolg trainingen Mijn
Kleutergroep (voor leerkrachten en IB-ers). 2. Volledige inzet Mijn Kleutergroep.
3. Opstellen afspraken Mijn Kleutergroep en creëren beleid. 3. Evalueren op
beleid en afspraken Mijn Kleutergroep.

Betrokkenen (wie) directie en intern begeleiders en leerkrachten kleuterbouw.

Plan periode

Eigenaar (wie) Directie, Intern Begeleiders, bouwcoördinator en leerkrachten kleuterbouw.

Kindercampus Joseph
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Te volgen scholing

Omschrijving Wie Wanneer Aanbieder Kosten

TopOndernemers Team groep 3 t/m
8

Twee keer in het schooljaar. Marcel van Oosten
(School in Balans)

EDI 2.0 Team Vier trainingsmomenten gedurende
het schooljaar.

Marcel van Oosten
(School in Balans)

Nieuwsbegrip Team groep 4 t/m
8

Twee keer in het schooljaar. Mariette Noordhof (CED-
groep)

Leerlingvolgsysteem
kleuterbouw

Leerkrachten
groep 1 en 2

Een aantal trainingen gedurende
het schooljaar.

Mijn Kleutergroep

Cultuur: Procesgerichte
Didactiek

Team Eén keer in het schooljaar. Cultuur Educatie Groep

Hoogbegaafdheid Team Eén keer in het schooljaar. Jurian van der Zwan
(LICH)

Beleid Sociale
Veiligheid

Team Eén keer in het schooljaar. GGD

Geplande zelfevaluaties

Omschrijving Wie Wanneer Kosten

Startgesprekken Intern Begeleiders en leerkrachten september 2021

Groepsbespreking ronde 1 Intern Begeleiders en leerkrachten november 2021

Groepsbespreking ronde 2 Intern Begeleiders en leerkrachten februari 2022

Groepsbespreking ronde 3 Intern Begeleiders en leerkrachten juni 2022

Geplande vragenlijsten

Omschrijving Wie Wanneer Kosten

KanVAS Leerkrachten groep 1 t/m 8 en leerlingen groep 5 t/m 8 najaar 2022

KanVAS Leerkrachten groep 1 t/m 8 en leerlingen groep 4 t/m 8 voorjaar 2022

Veiligheidsbeleving PO-Vensters Leerlingen vanaf groep 6 najaar 2021

Algemene werkzaamheden

Omschrijving Wie Wanneer Kosten

Schoolgids maken Team juli 2021

Jaarevaluatie en jaarplan maken Directie en IB-ers juni 2022

Activiteitenkalender maken Team juni 2022

Cito toetsen ronde 1 Leerkrachten en leerlingen groep 3 t/m 8 januari 2022

Cito toetsen ronde 2 Leerkrachten en leerlingen groep 3 t/m 8 juni 2022

Centrale Eindtoets Cito Leerkrachten en leerlingen groep 8 april 2022

Pré-advies groep 7 Leerkrachten en leerlingen groep 7 februari 2022

Definitief schooladvies groep 8 Leerkrachten en leerlingen groep 8 februari 2022

Kindercampus Joseph
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Overige zaken

Huisvesting N.v.t.

TSO-BSO We werken intensief samen met SKOL.

Sponsoring Het zeilkamp voor groep 8 wordt voor een gedeelte gesponsord door een
installatiebedrijf.

MR De MR stelt een vergaderschema op en komt in het schooljaar 2021-2022 vijf
keer bijeen.

Overig Aankomend schooljaar wordt gewerkt met het Nationaal Programma Onderwijs.
Dit is een steunprogramma in verband met de coronacrisis voor het
basisonderwijs.

Kindercampus Joseph
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 Status van het document data 

1.  Schoolscan ingevuld door directeur (en Intern Begeleiders) 27-05-2021 

2.  Feedback gegeven door adviseur O&K 09-06-2021 

3.  Feedback in schoolscan verwerkt door directeur (en Intern 
Begeleiders) 

10-06-2021 

4.  Op basis van de schoolscan, plan ingevuld door directeur (en Intern 
Begeleiders) 

14-06-2021 

5.  Feedback gegeven door adviseur O&K 20-06-2021 

6.  Feedback in het plan verwerkt door de directeur (en Intern 
Begeleiders) 

21-06-2021 

7.  Beoordeling plan door adviseur O&K (fase advies O&K) 22-06-2021. 
goedgekeurd 

8.  Beoordeling plan door HR en financiën (fase advies HR en Fin) 28-06-2021, 
goedgekeurd 

9.  Plan ter accordering doorgestuurd naar CvB 28-06-2021 

10.  Plan goedgekeurd door CvB  

11.  MR heeft met plan ingestemd  

 

Schoolprogramma NPO Kindercampus Joseph  

School Kindercampus Joseph 

Contactpersoon 1. Monique van Steijn, directeur Kindercampus Joseph 

 2. Paula van der Poel-van Veen, Kirsten Thijsse, Intern Begeleiders 

Datum schoolscan 27-05-2021 

Instemming MR …-07-2021 

  

Bijlagen / bronnen 1. Opbrengstanalyse M-toetsen 

 2. Analyse Soc-emot. LVS 

 3. Analyse NCO Covid-rapportage 

  

  

  



 

Inleiding 

 

De opbrengsten en resultaten worden in het document schoolzelfevaluatie twee keer per jaar onderzocht en beoordeeld. De opbrengsten worden op 

verschillende manieren beoordeeld: 

• Landelijk gemiddelde: CITO gaat hierbij uit van een indeling in vijf categorieën: I-score (20% van de leerlingen), II-score (20% van de leerlingen), 

III-score (20% van de leerlingen), IV-score (20% van de leerlingen) en V-score (20% van de leerlingen).   

• Eigen schoolstandaard: gestreefd wordt naar een door de school vastgestelde verdeling van het percentage leerlingen dat minimaal scoort op 

niveau I t/m III. Ons eigen schoolstandaard is als volgt:  

o Rekenen-wiskunde: 80% I-, II- en III-scores.  

o Begrijpend lezen: 70% I-, II- en III-scores. 

o Technisch lezen (DMT): 70% I-, II- en III-scores. 

o Spelling en spelling werkwoorden: 70% I-, II- en III-scores. 

o Het doel is om aankomend schooljaar ook passende doelen op te stellen n.a.v. de referentieniveaus. De referentieniveaus zijn wel in kaart 

gebracht aan de hand van de tool van Melior Advies.   

• Sociaal-emotionele ontwikkeling: om de sociaal-emotionele ontwikkeling te monitoren wordt gebruik gemaakt van KanVAS. Er wordt een 

zorgplan ingevuld voor iedere groep na iedere afname van de KanVAS. Hierin wordt beschreven welke interventies worden opgesteld en uitgevoerd 

voor individuele leerlingen en de gehele groep. Dit wordt besproken en geëvalueerd tijdens de groepsbesprekingen. Vanaf groep 6 wordt de lijst 

veiligheidsbeleving van PO-vensters afgenomen en geanalyseerd. Zie voor meer informatie het omgangs- en gedragsprotocol.  

• Schoolontwikkeling: voor de schoolontwikkeling wordt gebruik gemaakt van het jaarplan en de jaarevaluatie.  

• Individuele leerlingen: alle leerlingen worden op basis van de Cito scores ingedeeld in een passende aanpak van het groepsplan. Hierin wordt 

beschreven waaraan gewerkt wordt in de klas. Indien nodig wordt een handelingsplan opgesteld en vanaf groep 6 wordt een OPP opgesteld als 

een leerling meerdere jaren achterloopt in zijn/haar ontwikkeling.  

Op basis van bovenstaande gegevens wordt er gekeken welke leerlingen ondersteuning buiten de klas nodig hebben en wat er nodig is op schoolniveau.  

 

Aan de hand van de analyse van de M-toetsen en E-toetsen worden interventies opgesteld op zowel groeps- als schoolniveau. Teambreed worden deze 

interventies besproken en geëvalueerd.  
Er is structureel drie keer per jaar een ronde groeps- en leerling besprekingen. Hierin worden zorgleerlingen besproken en worden resultaten van groeps- 

en handelingsplannen geanalyseerd. Hierin wordt het sociaal-emotioneel leerlingvolgsysteem meegenomen.  
 
Twee keer per jaar worden de opbrengstanalyses besproken met de adviseur Onderwijs en Kwaliteit. Ook sluiten meerdere scholen incidenteel aan bij deze 

bespreking.  

 

Nu, in bijzondere tijden van Corona, hebben we binnen onze schoolanalyse naast onze standaard metingen informatie ontvangen vanuit het NCO en 

hebben we de referentieniveaus geanalyseerd aan de hand van een tool vanuit Melior Advies.  

 

In deze schoolscan kijken we naar welke (groepen) leerlingen op korte termijn gebaat bij zijn een (kortdurende) interventie. Daarnaast kijken we wat er op 

lange(re) termijn/ duurzaam in de school nodig is om voor alle leerlingen een verbetering te realiseren. 

 
Zie voor verdere uitgebreide informatie het schoolondersteuningsprotocol, het zorgplan, het schoolplan, het jaarplan en de jaarevaluatie. 



 

 

Schoolscan 

Ontwikkelingsgebied Samenvatting Analyse Conclusie 

 
Cognitieve ontwikkeling en 
opbrengsten 

 

1. Veel groepen hebben de schoolstandaarden gehaald.  
Afwijkende scores middenmeting CITO zijn: 
Groep 4a: Technisch lezen (32% IV- en V-leerlingen).  
Groep 7b: Spelling (32% IV- en V-leerlingen). 

Groep 8a: Rekenen & Wiskunde (45% IV- en V-leerlingen), 

Begrijpend lezen (45% IV- en V-leerlingen). 

   

2. Centrale eindtoets: 

Schoolscore: 537.8 en landelijk gemiddelde: 534.5.  
Onderdelen met een percentiel score onder 70. 
- Begrijpend lezen 
- Spelling niet-werkwoorden 
- Grammatica 
- Interpunctie 
 
Rekenen: 
- Verhoudingen 

 

3. Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs: zie document 

schoolevaluatie. 

 

4. Leerwinstberekening CED (M20-M21) 

Onderdelen met een negatieve leerwinst <-1 

- begrijpend lezen: groep 5, 6 en 8 

- spelling: groep 5 

- rekenen en wiskunde: groep 6 en 8 

 

 

- Uit de analyses blijkt dat we een stabiele 
school zijn met stabiele opbrengsten, 
passend bij de leerling populatie. 

- Belangrijk scherp te blijven en ambitieuze 
doelen te stellen voor alle leerlingen 
ongeacht het niveau. Omdat op veel 
vakgebieden blijkt dat de gemiddelde CITO 
score hoger is dan een III, is het belangrijk 
om voldoende ruimte te creëren voor het 
compacten en verrijken van de lesstof. 
Hierbij is het belangrijk om kritisch te kijken 
in welke aanpak kinderen worden ingedeeld. 
Het werken met het Effectieve Directe 
Instructiemodel versie 2.0 biedt 
mogelijkheden voor een praktische 
uitvoering hiervan. 

- Het is belangrijk om de kwaliteit van het 
spellingonderwijs goed in kaart te brengen 
en goed te blijven monitoren. 

- Vanuit onze ambitieuze doelen is vorig 
schooljaar besloten om schoolbreed meer in 
te zetten op het technisch- en begrijpend 
leesonderwijs.  

- De schoolstandaard voor rekenen is 
opgehoogd van 75 naar 80%. (Totale 
percentage van de niveaus I, II en III). 

Onderzoek CED:  
- Begrijpend lezen: We zijn dit schooljaar 

gestart met Nieuwsbegrip in plaats van 
Lezen in Beeld. Vanaf maart werken we met 
de versie ‘goud’. Er is al een teamtraining, 
daarnaast is verdere begeleiding in de 
implementatie van de methode gewenst.  

- Spelling groep 5: Tijdens de eerste 
lockdown was het spellingsonderwijs 



 

moeilijk te monitoren omdat er gewerkt werd 
op papier. Daarnaast waren er nog weinig 
online instructie- en werkmomenten. Tijdens 
de tweede lockdown zijn de leerlingen aan 
de slag gegaan met Snappet, waardoor het 
gemaakte werk beter gemonitord kon 
worden. Er waren meer online instructie 
momenten. De leerkracht van deze groep 
plant veel tijd in voor het oefenen met 
spelling.   

- Rekenen en wiskunde: We zijn bezig met 
het uitkiezen en implementeren van een 
nieuwe rekenmethode.  

 
Sociaal-emotionele ontwikkeling 
en welbevinden 

 

1. Vanuit veiligheidsbeleving van PO-vensters blijkt een goede 

gemiddelde tevredenheid en sociale veiligheid op 

schoolniveau. 
Algemene tevredenheid: 8,9 
Welbevinden: 8,3 
Ervaren veiligheid: 8,7 
Aantasting veiligheid: 9,5 

2. De KanVas vragenlijsten voor het voorjaar zijn net 

afgenomen en worden momenteel geanalyseerd door het 

team.  
De KanVas vragenlijsten van het najaar zijn geanalyseerd. 

Per groep is een zorgplan ingevuld.  

 

Zie omgangs- en gedragsprotocol voor meer informatie.  

De veiligheidsbeleving op Kindercampus Joseph 
is over het algemeen ruim voldoende. We zien 
geen noodzaak om extra interventies in te 
zetten. We zien geen grote gevolgen van het 
coronavirus n.a.v. de lockdown. Natuurlijk wordt 
de individuele sociaal-emotionele ontwikkeling 
van leerlingen goed gevolgd.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Executieve functies 
 

Voor de executieve functies hebben we op dit moment nog geen 

gestandaardiseerd meetinstrument. Wel hebben we als school 

meegewerkt aan een pilot van het nieuwe instrument ‘Ik-Ben-Ik'. De 

executieve functies worden deels wel in kaart gebracht voor de 

plusleerlingen en hoogbegaafde leerlingen.  

Binnen de groepen wordt wel gewerkt aan de ontwikkeling van 

executieve functies zoals de leerhouding, focus en concentratie.  
 

Begeleiding voor plusleerlingen en 
hoogbegaafde leerlingen in de vorm van het 
werken met Pittige Plus Torens en/of de 
Plusklas. Hiervoor hebben we extra leerkrachten 
nodig.  
De leerkracht van Pittige Plus Torens kan 
meerbegaafde (plus)leerlingen begeleiden in het 
werken met Pittige Plus Torens. Naast het 
inhoudelijk werken met de leskisten is het ook 
de bedoeling dat plusleerlingen onder 
begeleiding ambitieuze leerdoelen opstellen 
voor zichzelf en hierop leren evalueren. In 
sommige gevallen kan dit betekenen dat er een 



 

van de executieve functies wordt uitgekozen om 
te versterken.  
De leerkracht van de Plusklas biedt uitdaging 
aan voor hoogbegaafde leerlingen door 
projectmatig aan het werk te gaan. Het doel is 
dat de leerlingen volgend schooljaar naast de 
inhoudelijke uitdaging ook aan de slag gaan met 
het opstellen van ambitieuze leerdoelen en het 
evalueren hierop. Hierbij wordt als doel gesteld 
om ook in te zetten op het oefenen met 
executieve functies en deze daarmee te 
versterken.  

 
Schoolontwikkeling 

Belangrijke punten uit de audit schooljaar 2020-2021:  

• Zicht op ontwikkeling schoolbreed optimaliseren.  

• Didactisch handelen en kwaliteitszorg: doorgaande lijn 

doorvoeren en handhaven (EDI 2.0).  
• Kwaliteitscultuur benutten: collegiale klassenconsultatie om 

te leren van elkaars kwaliteiten.  
 
Belangrijke punten uit het jaarplan schooljaar 2021-2022: 

• Effectieve Directe Instructiemodel versie 2.0. 

• Sociale veiligheid.  

• Implementatie Nieuwsbegrip.  

• Implementatie nieuwe rekenmethode Wereld in Getallen 

(versie 5).  

• Beleid plus- en hoogbegaafde leerlingen.  

• Implementatie leerlingvolgsysteem kleuterbouw: Mijn 

Kleutergroep.  

• Cultuur Educatie.  

 

Zie voor meer informatie het verslag van de audit en het jaarplan.  

Veel beleidsvoornemens uit het jaarplan en 
aanbevelingen van de audit zijn opgepakt. In de 
jaarevaluatie wordt hierop geëvalueerd en waar 
nodig worden doelen die nog niet zijn afgerond 
meegenomen naar het nieuwe jaarplan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Professionalisering team 

Zie bovenstaand. In het jaarplan 2021-2022 staat de precieze 

professionalisering van het team beschreven. De belangrijkste 

onderdelen dit schooljaar zijn:  

• Teamtraining EDI 2.0. 

• Voortzetting begeleiding Pittige Plus Torens en Plusklas 

voor plusleerlingen en hoogbegaafde leerlingen.  

• Implementatie Nieuwsbegrip versie goud.  

• Implementatie nieuwe rekenmethode.  

• Implementatie Sociale Veiligheidsplan (nieuwe versie). 

De punten hiernaast worden opgepakt door 
middel van teamtrainingen en (collegiale) 
klassenconsultaties. 
 
 
 
 
 
 



 

• Implementatie leerlingvolgsysteem ParnasSys. 

 

Beoogde Aanpak 
Interventie 

(Menukaart) 

Behoefte leerlingen (of groepen 

leerlingen) 

 

 

 

1. Het is belangrijk om kritisch te kijken in welke aanpak kinderen worden ingedeeld. 

Omdat op veel vakgebieden blijkt dat de gemiddelde CITO score hoger is dan een III, 

is het belangrijk om voldoende ruimte te creëren voor het compacten en verrijken van 

de lesstof. Het werken met het Effectieve Directe Instructiemodel versie 2.0 biedt 

mogelijkheden voor een praktische uitvoering hiervan.  

2. Het is belangrijk om de kwaliteit van het spellingonderwijs goed in kaart te brengen 

en goed te blijven monitoren. Dit blijkt uit de Centrale Eindtoets, analyse van de Cito 

Midden en de leerwinstberekening van de CED. Vooral bepaalde groepen vallen 

hierop uit (zie analyses). In deze groepen is aanpassing in aanpak van het 

spellingsonderwijs gewenst.  

3. Als school zijn we overgestapt van de methode Lezen in Beeld naar Nieuwsbegrip 

om de kwaliteit van het begrijpend leesonderwijs te verhogen. Uit de Centrale 

Eindtoets, analyse van de Cito Midden en de leerwinstberekening van de CED blijkt 

dat bepaalde groepen minder goede scores behalen. Daarom is teamtraining en 

verdere implementatie van de nieuwe methode van belang. 

4. Door de gehele school heen zijn er leerlingen die IV- en V-scores hebben behaald op 

de Cito begrijpend lezen, rekenen, technisch lezen en/of spelling. Deze leerlingen 

hebben behoefte aan extra ondersteuning in de vorm van RT van een ervaren 

leerkracht.  

5. Door de gehele school heen zijn er meer- en hoogbegaafde leerlingen die extra 

uitdaging nodig hebben. Als school willen we dit faciliteren door het werken aan 

Pittige Plus Torens onder begeleiding van een remedial teacher of door deelname 

aan de Bovenschoolse Plusklas.  

Nummer 1 t/m 5:  

B. Effectievere inzet 

van onderwijs om 

kennis en 

vaardigheden bij te 

spijkeren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korte termijn  

(reparatie) 

 

  

1. Aanscherpen spellingsonderwijs door kwaliteitsverbetering. 

Aanpak: aanschaf Spelling in de Lift (nieuwe adaptieve versie) en teamafspraken 

over intensiveren, vakdidactiek en inhoud van de spellingslessen.  

2. Het niveau van begrijpend lezen verhogen en doorzetten van de implementatie van 

de methode Nieuwsbegrip.  

Aanpak: Teamtraining Nieuwsbegrip en coaching op de werkvloer door een specialist 

van Nieuwsbegrip om de vakdidactiek verder eigen te maken. Daarnaast het team 

faciliteren voor collegiale klassenconsultatie.   

Uitbreiden van de collectie leesboeken. 

3. Inzet muziekonderwijs in een doorgaande lijn door de gehele school.  

Nummer 1 en 2:  

B. Effectievere inzet 

van onderwijs om 

kennis en 

vaardigheden bij te 

spijkeren.  

Nummer 3 en 4:  



 

Aanpak: muzieklessen inzetten zodat iedere groep elke week muziekonderwijs van 

een vakleerkracht kan volgen. Zo wordt de doorgaande lijn gewaarborgd.   

4. Inzet bewegingsonderwijs verhogen om motorische ontwikkeling te stimuleren.   

Aanpak: vakleerkrachten gym extra inzetten zodat iedere klas iedere week twee 

gymlessen kan volgen van een vakleerkracht. Zo wordt de doorgaande lijn 

gewaarborgd.  

5. Ondersteunen en remediëren van leerlingen die achterblijven op één of meer 

vakgebieden.  

Aanpak: inzet Remedial Teaching en ondersteuning in de klas door diverse Remedial 

Teachers. Aansturing is door Intern Begeleiders.   

6. Ondersteunen van meer- en hoogbegaafde leerlingen.  

Aanpak: inzet Remedial Teacher voor het aanbieden en begeleiden van de Pittige 

Plus Torens.  

7. Digitaal, adaptief onderwijsaanbod voor oefening, herhaling en verrijking van de 

lesstof in de kleuterbouw.   

Aanpak: aanschaf van minimaal 12 devices (iPads) voor de kleuterbouw. Voor de 

inzet van de devices staan de leer- en onderwijsdoelen centraal. Op de devices 

staan onderwijsprogramma’s (zoals o.a. Bouw! en Squla) die adaptief aansluiten bij 

het niveau van de leerling om extra te oefenen, te herhalen en/of verrijken.  

8. Digitaal, adaptief onderwijsaanbod voor oefening, herhaling en verrijking van de 

lesstof in groep 3 en 4.   

Aanpak: aanschaf van minimaal 40 devices (Chromebooks) voor groep 3 en 4. Voor 

de inzet van de devices staan de leer- en onderwijsdoelen centraal. Op de devices 

staan onderwijsprogramma’s (zoals o.a. Lijn 3 en Spelling in de Lift) die adaptief 

aansluiten bij het niveau van de leerling om extra te oefenen, te herhalen en/of 

verrijken. 

9. Digitalisering van de school op peil houden.  

Aanpak: aanschaffen laptops voor alle leerkrachten voor het creëren van flexibele 

werkplekken. Leerkrachten zijn na schooltijd niet altijd in hun eigen lokaal aan het 

werk, waardoor laptops handig zijn om mee te nemen. Er wordt veel samengewerkt 

door leerkrachten, waarbij de verwerking direct digitaal kan plaatsvinden. In de 

kleuterbouw wordt gewerkt met het digitale leerlingvolgsysteem Mijn Kleutergroep. 

Het direct verwerken van observaties zorgt voor goed zicht op de ontwikkeling van 

de leerlingen.  

C. Sociaal-emotionele 

en fysieke 

ontwikkeling van 

leerlingen.  

Nummer 2 t/m 6: 

E. (Extra) inzet van 

personeel en 

ondersteuning. 

Nummer 7 t/m 9:  

F. Faciliteiten en 

randvoorwaarden. 
 

Lange termijn 

(verbetering) 
 

 

1. Kwalitatief goed onderwijsaanbod aan meer- en hoogbegaafde leerlingen met een 

goede doorgaande leerlijn, waarbij voldoende aandacht is voor signalering, 

begeleiding en evaluatie (van groep 1 t/m 8).  

Aanpak: teamtraining meer- en hoogbegaafdheid van het LICH (gericht op de 

schoolontwikkeling van Kindercampus Joseph) en individuele trainingen voor 

Nummer 1 t/m 4: 

B. Effectievere inzet 

van onderwijs om 

kennis en 



 

collega’s op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid van het LICH. Deze training 

sluit aan bij de Nulmeting van Novilo die is afgenomen in februari 2021.   

2. Doorgaande lijn creëren in de hele school door het volgen van het Effectieve Directe 

Instructiemodel 2.0:  

Aanpak: teamtraining Effectieve Directe Instructiemodel 2.0, klassenbezoeken van 

een expert en collegiale klassenconsultaties faciliteren.    

3. Implementatie nieuwe rekenmethode om beter aan te sluiten bij de  

onderwijsbehoeften van de individuele leerlingen.  

Aanpak: gefaseerd doorvoeren van een nieuwe rekenmethode door een teamtraining 

en coaching op de werkvloer. In het schooljaar 2021-2022 starten de groepen 3 en 4.  

4. Passend onderwijsaanbod voor NT2-leerlingen.  

Aanpak: voortzetten NT2-begeleiding binnen de kleuterbouw en de groepen 3 door 

een Remedial Teacher. Daarnaast inzetten van de methode LOGO 3000 voor de 

groepen 1 t/m 3. Woordenschat is een belangrijk onderdeel van het 

onderwijsaanbod. Tot slot willen we de mogelijkheden bekijken van de inzet van de 

methode Bouw!. Deze methode kan ondersteuning bieden in beginnende 

geletterdheid en het leren lezen.   

5. Beter in kaart brengen van de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van 

leerlingen als het gevolg van het corona virus en het thuisonderwijs.  

Aanpak: intelligentieonderzoeken en persoonlijkheidsonderzoeken aanvragen en 

inzetten om aan te sluiten bij de precieze onderwijsbehoeften van een leerling. Dit is 

specifiek gericht op ingewikkelde casuïstiek waarbij er mogelijk problemen ontstaan 

in de sociaal-emotionele en/of cognitieve ontwikkeling. Deze leerlingen zijn 

opgevallen als gevolg van het thuisonderwijs. Hierbij kan gedacht worden aan 

leerlingen die mogelijk onder of juist boven het gemiddelde niveau presteren. Ook 

kan gedacht worden aan leerlingen met een disharmonisch profiel. Doel is om 

onderpresteren of overvragen te voorkomen. Er wordt op school gebruik gemaakt 

van een signaleringslijst voor hoogbegaafde leerlingen. Soms is deze lijst niet 

dekkend en sluit het onvoldoende aan om in te kunnen spelen op individuele 

onderwijsbehoeften van leerlingen. Deze diagnostiek wordt uitgevoerd door experts.  

6. Doorgaande lijn voor het in kaart brengen en optimaliseren van executieve functies.  

Aanpak: kennis vergroten in het team over executieve functies door middel van een 

teamtraining. Daarnaast het eigenaarschap van leerlingen vergroten door 

bijvoorbeeld vanaf groep 5 met Snappet te werken met een doelenblad en hierop te 

reflecteren of zelf opgestelde doelen zijn behaald. 

De teamtraining executieve functies nemen we graag mee naar het schooljaar 2022-

2023.  

7. Werkdrukverlaging van het team.  

Aanpak: werkdrukochtenden inplannen waarop de groep van de desbetreffende 

leerkracht vervangen wordt door een andere leerkracht, zodat er tijd is voor het 

vaardigheden bij te 

spijkeren.  

Nummer 5 en 7:  

C. Sociaal-emotionele 

en fysieke 

ontwikkeling van 

leerlingen.  

Nummer 6:  

D. Ontwikkeling van 

de executieve functies 

van leerlingen.  

Nummer 1 t/m 4 en 7: 

E. (Extra) inzet van 

personeel en 

ondersteuning.  

Nummer 8: 

F. Faciliteiten en 

randvoorwaarden.  

 



 

werken aan administratieve werkzaamheden (zoals handelingsplannen en 

groepsplannen opstellen, evalueren en bijstellen), kindgesprekken en het individueel 

afnemen van toetsen. Het voeren van individuele kindgesprekken zorgt voor het 

monitoren van het welbevinden van leerlingen. Dit is in tijden van het coronavirus 

nog meer van belang.  

8. Actualiseren van het leerlingvolgsysteem van CITO:  

Aanpak: aanschaf CITO toetsen versie 4.0 (Leerling in beeld). In het schooljaar 

2021-2022 gaan de groepen 3 tot en met 8 gebruik maken van de nieuwe Cito 

toetsen.  

Evaluatie (wanneer en hoe) Na de Cito Midden toetsen in het schooljaar 2021-2022 worden de resultaten voor de diverse 

vakgebieden in kaart gebracht. Aan de hand hiervan vindt een evaluatie plaats ten aanzien 

van de opgestelde doelen en interventies. De analyse vindt plaats op leerling-, groeps- en 

schoolniveau.  

Na de Cito Eindtoets in het schooljaar 2021-2022 worden de resultaten voor de diverse 

vakgebieden in kaart gebracht.  

De professionalisering t.a.v. Nieuwsbegrip, ParnasSys, rekenonderwijs, EDI 2.0, meer- en 

hoogbegaafde leerlingen wordt geagendeerd tijdens team- en bouwvergaderingen om de 

vorderingen goed te blijven monitoren.  

Bovenstaande plannen worden meegenomen in de jaarplanning. Op vaste momenten wordt 

geëvalueerd op de plannen.   

 

 

Toelichting / bijzondere omstandigheden etc. 

Deze schoolscan is opgesteld voor de mail van Eveline op maandag 14 juni 2021. Dit betekent dat er een aantal zaken in dit schoolplan genoemd worden, 

die wij al zelf hebben geregeld. De mogelijkheden die bovenschools worden aangeboden en niet zijn beschreven in bovenstaand plan, voegen we graag toe 

als bijlage aan deze schoolscan waarbij we leerkrachten uitnodigen om hier facultatief aan deel te nemen. Zie bijlage 2.  

 

 

Begroting 
Beschikbare subsidie € 574,- x 326 leerlingen = €187.124,-/ € 126 per leerling bovenschools budget 

Benodigd bedrag  

 
Investeringen 

 
€ 25.400 

 Scholingskosten € 21.560  

 Extern personeel € 27.400 

 Onderwijsbegeleiding € 10.000 



 

 
Licentiekosten plus 

aanschaf toetsen 
€ 10.614 

 
Uitbreiding bestaand 

personeel 
€ 74.250 

 Begeleiding plusklas € 7.000 

 Aanschaf leesboeken € 4.000 

 Totaal €180.224 

 Verschil € 6.900 
 

 

Voor akkoord: 

 

Datum  Directeur  

Datum  MR  

 

 

 

Informatie over het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 

17-02-2021 Kamerbrief over Nationaal Programma Onderwijs:  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/kamerstukken/2021/02/17/nationaal-programma-onderwijs-steunprogramma-

voor-herstel-en-perspectief 

19-03-2021 Tijdlijn Nationaal Programma Onderwijs:  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2021/03/19/tijdlijn-nationaal-programma-onderwijs 

24-03-2021 Brief aan scholen over Nationaal Programma Onderwijs:  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2021/03/23/brief-aan-scholen-over-nationaal-programma-onderwijs 

08-04-2021 De Schoolscan op Hoofdlijnen – PO:  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/04/08/schoolscan-op-hoofdlijnen  

08-04-2021

  

Stappenplan bij de Schoolscan:  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/rapporten/2021/04/08/stappenplan-bij-de-schoolscan---basisonderwijs 

10-05-2021 De Menukaart: https://www.nponderwijs.nl/po-en-vo/menukaart  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/kamerstukken/2021/02/17/nationaal-programma-onderwijs-steunprogramma-voor-herstel-en-perspectief
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/kamerstukken/2021/02/17/nationaal-programma-onderwijs-steunprogramma-voor-herstel-en-perspectief
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2021/03/19/tijdlijn-nationaal-programma-onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2021/03/23/brief-aan-scholen-over-nationaal-programma-onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/04/08/schoolscan-op-hoofdlijnen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/rapporten/2021/04/08/stappenplan-bij-de-schoolscan---basisonderwijs
https://www.nponderwijs.nl/po-en-vo/menukaart


 

  

 

 

 

 

 

 

Bijlage 1 – Kostenraming  

 

 Kosten 

Aanschaf Chromebooks met kar (32 stuks) € 13.000,- 

Aanschaf iPads (12 stuks) €  5.400,- 

Aanschaf laptops leerkrachten (10 stuks) €  7.000,- 

Teamtraining hoogbegaafdheid LICH  €  1.800,- 

Individuele training hoogbegaafdheid LICH (10 leerkrachten) €  5.000,- 

Teamtraining en klassenconsultaties Nieuwsbegrip (zes consultaties op een dag en twee rondes, in totaal vier dagen).  €  4.760,- 

Teamtraining EDI 2.0 inclusief klassenconsultaties  € 10.000,- 

Muzieklessen Dirk-Jan € 19.000,- 

Leerlingonderzoeken stelpost  € 10.000,- 

Aanschaf Spelling in de lift  €  1.200,- 

Aanschaf methode Bouw! (jaarlicentie)  €  1.450,-  

Aanschaf methode Letterster (licentie 3 jaar) €  4.014,- 

Aanschaf Cito toetsen versie 4.0 (schooljaar 2022-2023)  

Schoollicentie met leerlingenabonnement voor 360 leerlingen 

€  3.900,- 

Begeleiding en implementatie nieuwe rekenmethode (collegiale consulatie)  

Uitbreiding Kirsten Thijsse met 2,5 uur per week (per november 2021) €  2.600,- 

Uitbreiding Lisanne de Ridder gymlessen (1 les extra) €  1.300,- 

Uitbreiding Joyce van den Berg gymlessen (7 lessen extra)  €  3.850,-  

Inge van der Zwet voor de werkdrukochtenden van de kleuterbouw (stelpost) €  2.400,- 

Inge van der Zwet (inhuur vanuit SKOL) 3 uur per week begeleiding NT2 €  6.000,- 

Petra Barendse voor drie ochtenden RT en begeleiding Pittige Plus Torens € 29.250,- 

Begeleiding Bovenschoolse Plusklas €  7.000,-  

Met opmerkingen [MvS1]: Als de training van de Sophia 
Academie door LICH wordt verzorgd, dan vervalt dit bedrag. 



 

Claire Zonneveld voor één lange dag RT bovenbouw (ochtend) en werkdrukmiddagen van de groepen 3 t/m 8 (ook 

voor collegiale klassenconsultatie) 

€ 14.250,- 

Jelmer Baljeu voor twee dagen RT vanaf januari 2022  € 23.000,- 

Aanschaf collectie leesboeken €  4.000,- 

Ondersteuning NT2-leerlingen  Stichtingsbreed Sophia Scholen 

LOGO 3000 Stichtingsbreed Sophia Scholen  

  

Totaal  € 180.174,- 

 

  



 

Bijlage 2 - Bovenschools aanbod Sophia Scholen:  

Onderwerp Actie     

EDI Cursus voor IB’ers Stichtingsbreed Om zelf lkr. te kunnen begeleiden 

  Cursus voor directeuren Stichtingsbreed Om zelf de implementatie en kwaliteit op school te borgen 

  Train de trainer interne 
expertcoaches 

Stichtingsbreed 2 á 3 expertleerkrachten die voor alle scholen inzetbaar zijn (voor klassenbezoeken e.d. 
dan geen externe inhuur meer nodig) 

  Implementatie school School zelf De offerte om voor je school EDI in te voeren, dient elke school zelf op te pakken. 
NB: deze offerte kan dus compacter, omdat er bovenschoolse experts intern aanwezig 
zijn om een deel te verzorgen. 

Jonge Kind Post-HBO Jonge Kind Stichtingsbreed Mogelijkheid voor elke school om 1 teamlid de post-HBO opleiding te laten volgen. We 
kopen deze in-company in. 

  interne expertcoach Stichtingsbreed Voor begeleiding scholen en coaching op de werkvloer 

  Cursusaanbod Jonge Kind Stichtingsbreed Open inschrijving in Sophia Academie (deelname gedekt door bovenschools budget) 

HB Nulmeting (Scan Novilo) Enkele scholen Voor scholen die deze nulmeting nog niet gehad hebben. Brengt in kaart wat school 
biedt op HB en wat nog nodig is. 

  interne expertcoach Stichtingsbreed Voor begeleiding scholen en coaching op de werkvloer 

  Cursusaanbod HB Stichtingsbreed Open inschrijving in Sophia Academie (deelname gedekt door bovenschools budget) 

NT2 interne 
onderwijsondersteuners 
NT2 

Stichtingsbreed Aanbod is nu vanuit SWV (vanuit nieuwkomersgelden eigen bijdrage van de school). We 
willen dit voor de stichting structureel inregelen. 

  LOGO 3000 Stichtingsbreed Voor alle scholen inkopen (i.c.m. VVE-afspraken gemeenten) 

Executieve 
functies 

Cursusaanbod Stichtingsbreed Open inschrijving in Sophia Academie (deelname gedekt door bovenschools budget) 

Orthopedagoog Inkoop van #uren 
diagnostiek, advies en 
begeleiding 

Stichtingsbreed Verbintenis aangaan met bureau voor orthopedagogiek. 

St. LeerKRACHT interne verbetercoach Stichtingsbreed Met name voor 2e-jaars LeerKRACHT-scholen 

  Schooltraject School zelf Offerte voor start LeerKRACHT zelf pakken als school 
 

 


