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Inleiding In ons jaarplan geven we aan:

Wat onze streefbeelden zijn;
Hoe de school en omgeving eruit ziet;
Wat de kwantitatieve gegevens van de school zijn;
Met welke aandachtspunten we aan de slag gaan
en op welke manier; Na twee jaar van uitval van
lessen door Corona is specifiek gekeken naar welke
aandachtspunten een positieve bijdrage leveren aan
de doorgaande lijnen en kwaliteit van ons onderwijs
om eventuele ontstane leerlingenzorg zo goed
mogelijk te ondervangen.
Te volgen scholing;
Geplande zelfevaluaties;
Geplande vragenlijsten;
Planning algemene werkzaamheden.

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

Inleiding
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Streefbeelden Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

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.

Kindercampus Joseph
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School & omgeving Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Formatieve inzet directie, Zorg en
begeleiding leraren

19,17 (totaal)

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

Functies [namen / taken] Directeur: Monique van Steijn 
IB-1: Kirsten Thijsse (ook rekenspecialist) (zwangerschaps-
en ouderschapsverlof) 
IB-2: Paula van der Poel (ook orthopedagoog) 
IB-3: Irene Schniedewind 
BC-1: Riana Krijger 
BC-2: Joyce van Klaveren 
RT-1: Marit de Bruin 
RT-2: Petra Barendse 
RT-3: Yordi v.d. Berg 
ICT: Lisette Bisschops

Twee sterke kanten Nieuw schoolgebouw. 
Sterke zorg en begeleiding. 
Veel fulltime leerkrachten

Twee zwakke kanten Verouderde technisch leesmethode

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] Zie jaarplan

Kindercampus Joseph
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Leerlingenaantallen per 1 oktober Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

0 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal

14 39 49 39 43 36 40 30 54 344

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 Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Aantal medewerkers OP 28 (1 man en 27 vrouwen)

Aantal medewerkers OOP 2 (1 man en 1 vrouw)

Aantal uitstromers 2

Aantal nieuwkomers 2

Aantal BHV-ers 6

Aantal geplande FG's 26 Aantal uitgevoerde FG's

Aantal geplande BG's 2 Aantal uitgevoerde BG's

Aantal geplande POP's 26 Aantal uitgevoerde POP's
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Gekozen actiepunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Actiepunt 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
Onderwijskundig
beleid

Op Kindercampus Joseph wordt de methode LOGO3000 volledig ingezet als remediërend programma voor
woordenschat in de groepen 1 t/m 3.

klein

KD8 PCA
Onderwijskundig
beleid

Op Kindercampus Joseph wordt de methode Bouw! preventief en als remediërend programma ingezet voor
leerlingen uit groep 2 en 3, die het risico lopen op leesproblemen.

klein

Kindercampus Joseph
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KD9 PCA
Onderwijskundig
beleid

Op Kindercampus Joseph wordt de methode Letterster volledig ingezet als remediërend programma voor
spellingsproblemen bij leerlingen in groep 4 t/m 8.

klein

KD10 PCA
Onderwijskundig
beleid

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

klein

KD11 PCA
Onderwijskundig
beleid

Op Kindercampus Joseph is het beleidsplan burgerschap volledig geïmplementeerd. klein

KD12 PCA
Organisatiebeleid

Uitbouwen van de samenwerking met onze partner SKOL. klein

KD13 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

Kindercampus Joseph
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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 nu worden
geïmplementeerd op school. Zie beleidsplan. Voor de implementatie is een stappenplan voor de invoering opgenomen
om de afspraken zo goed mogelijk door te voeren.

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

Activiteiten (hoe) 1. Signaleringsprocedure volledig uitvoeren (inclusief vragenlijst bij aanmelding, observatieperiode en
signaleringslijsten).

2. Signaleringslijst aanschaffen en implementeren. (SIDI PO)
3. Leerlingen van de groepen 1 t/m 8 aan de hand van de groeps- en leerlingbespreking plaatsen op de meer- of

hoogbegaafde leerlijn.
4. Afspraken compacten en verrijken in lijn met beleidsplan uitvoeren.
5. Meer- en hoogbegaafdheid lijn vanuit het beleidsplan uitvoeren in de groepen (juiste materialen, tijd voor instructie

enz.)
6. (Bovenschoolse) plusklas voortzetten. Inhoud en uitvoering van de (bovenschoolse) Plusklas in lijn met beleidsplan

(Psycho-educatie, leren-leren en projectmatig werken voor verbreding).
7. Juiste inzet van methode Pittige Plus Torens binnen (bovenschoolse) Plusklas waarborgen.
8. Kennisoverdracht naar het team over Executieve functies en leren leren bij meer- en hoofbegaafde leerlingen t.b.v.

de begeleiding van meer- en hoogbegaafde leerlingen in de groep.
9. Ouderbijeenkomst organiseren waarin ouders uitleg krijgen over het nieuwe beleid.

Consequenties organisatie Agendapunt voor de bouw- en teamvergaderingen. Toepassen van het beleid meer- en hoogbegaafdheid. Coaching in de
groep door de leden van de werkgroep hoogbegaafdheid. (coaching moment in oktober en in april door de leden van de
werkgroep hoogbegaafdheid). Werkgroep Hoogbegaafdheid stuurt het team aan in de activiteiten.

Consequenties scholing Intervisie bijeenkomsten met Jurian t.a.v. de uitvoering van het meer- en hoogbegaafdheidsbeleid. In de laatste
vakantieweek (augustus) plannen we een intervisiebijeenkomst met het hele team om een vloeiend start te waarborgen
voor de uitvoering van het beleidsplan. Aansluitend hierop volgt ook een moment met de werkgroep om de lijnen uit te
zetten voor de periode die op het intervisiemoment volgt. Daarnaast plannen we nog 2 intervisiemomenten in november
en maart om de ingezette lijn te monitoren. In Juni plannen we met de werkgroep hoogbegaafdheid een intervisiemoment
met Jurian om de verdere implementatie van het beleid voor schooljaar 2023-2024 uit te zetten. Leden van de werkgroep
hoogbegaafdheid komen in oktober 2022 en april 2023 in de groepen kijken om te observeren in hoeverre de
implementatie van het beleid uitgevoerd wordt.

Betrokkenen (wie) mt en werkgroep plusleerlingen en team.

Kindercampus Joseph
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Plan periode aug 2022, okt 2022, nov 2022, mar 2023, apr 2023 en jun 2023

Eigenaar (wie) Directie, IB-ers en werkgroep meer- en hoogbegaafdheid

Omschrijving kosten Teamintervisies, bijeenkomsten werkgroep o.l.v. Jurian van het LICH

Meetbaar resultaat Plus- en hoogbegaafdheidsbeleid wordt uitgevoerd met daarin afspraken over signaleren, compacten, verrijken,
ouderbetrokkenheid en de doorgaande lijn.

1. Signaleringsprocedure volledig uitvoeren (inclusief vragenlijst bij aanmelding, observatieperiode en
signaleringslijsten).

2. Signaleringslijst aanschaffen en implementeren. (SIDI PO)
3. Leerlingen van de groepen 1 t/m 8 aan de hand van de groeps- en leerlingbespreking plaatsen op de meer- of

hoogbegaafde leerlijn.
4. Afspraken compacten en verrijken in lijn met beleidsplan uitvoeren.
5. Meer- en hoogbegaafdheid lijn vanuit het beleidsplan uitvoeren in de groepen (juiste materialen, tijd voor instructie

enz.)
6. (Bovenschoolse) plusklas voortzetten. Inhoud en uitvoering van de (bovenschoolse) Plusklas in lijn met beleidsplan

(Psycho-educatie, leren-leren en projectmatig werken voor verbreding).
7. Juiste inzet van methode Pittige Plus Torens binnen (bovenschoolse) Plusklas waarborgen.
8. IMAGE onderzoek: Aan het eind van schooljaar 2021-2022 is een 0-meting afgenomen bij leerlingen uit groep 6.

Over 2 jaar, in het schooljaar 2023-2024 wordt dit onderzoek opnieuw afgenomen bij dezelfde leerlingen (dan in
groep 8) met als doel in kaart te brengen wat de impact is van de activiteiten die uitgevoerd worden om het onderwijs
aan begaafde leerlingen te verbeteren. Dit in het kader van de OCW-subsidieregeling 'Begaafde leerlingen in primair
en voortgezet onderwijs'. Op deze manier is het doel ook op leerling niveau te meten.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Oktober naar aanleiding van de coachings bezoeken door de werkgroep. November evaluatie aan de hand van het
intervisiemoment met Jurian van het LICH. Maart evaluatie aan de hand van het intervisiemoment met Jurian van het
LICH. April naar aanleiding van de coachings bezoeken door de werkgroep. Juni op initiatief van de werkgroep de
actiepunten uit het jaarplan evalueren en plan van aanpak voor schooljaar 2023-2024. Voor de meetbare doelen waarop
per schooljaar wordt geëvalueerd wordt verwezen naar het beleid meer- en hoogbegaafdheid.

Borging (hoe) Vaststellen en monitoren van het definitieve plus- en hoogbegaafdheidsbeleid. Agendapunt teamvergadering, staat in de
jaarplanning. Intervisie bijeenkomsten en coachings bezoeken door de werkgroep.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Kindercampus Joseph
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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.

Plan periode

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

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Kindercampus Joseph
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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. Sinds het schooljaar 2020-2021 werken
we met de methode Nieuwsbegrip.

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). Dit met als doel de leerlingen uiteindelijk met voldoende
vaardigheden door te laten stromen richting het VO.

Activiteiten (hoe) 1. Inzet methode TopOndernemers.
2. Klassenconsultatie door expert op de werkvloer voor TopOndernemers met aansluitend evaluatiebijeenkomsten op

teamniveau.
3. Collegiale klassenconsultaties koppelen aan methode TopOndernemers. Deze collegiale klassenconsultatie wordt

uitgevoerd in november (week 47).
4. Inzet methode Nieuwsbegrip.
5. Coaching op de werkvloer voor Nieuwsbegrip met aansluitend evaluatiebijeenkomsten op teamniveau (week 46).
6. Collegiale klassenconsultaties koppelen aan methode Nieuwsbegrip (maart, week 11)
7. Plan van aanpak opstellen, uitvoeren en evalueren voor het gebruik van de leerpleinen om meer groepsdoorbrekend

te werken.

Consequenties organisatie Voortzetten werkgroep TopOndernemers en werkgroep Nieuwsbegrip.

Consequenties scholing TopOndernemers: Overleg moment in augustus met de werkgroep TopOndernemers en Advies bureau School in Balans.
Twee keer coaching op de werkvloer inclusief evaluatiebijeenkomst in februari en mei. Nieuwsbegrip: Twee keer rondes
klassenconsultaties inclusief evaluatiebijeenkomst in november en april.

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

Plan periode aug 2022, nov 2022, feb 2023, apr 2023 en mei 2023

Eigenaar (wie) MT, werkgroep TopOndernemers en werkgroep 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.

Kindercampus Joseph

Jaarplan - jaarverslag 2022 - 2023 11



Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) 1. Evaluatie beleid Topondernemers in Augustus met de werkgroep.
2. Evaluatie TopOndernemers a.d.h.v. Intervisiebijeenkomst in februari en mei.
3. Evaluatie TopOndernemers in Team- en bouwvergaderingen - leerkrachten groep 3 t/m 8.
4. Evaluatie huidige stand van zaken beleid Nieuwsbegrip in Augustus met de werkgroep en aansluitend met het team.
5. Evaluatie Nieuwsbegrip a.d.h.v. Intervisiebijeenkomst in november.
6. Evaluatie Nieuwsbegrip in Team- en bouwvergaderingen - leerkrachten groep 4 t/m 8.

Borging (hoe) 1. Vastleggen en voortzetten afspraken voor het gebruik van de methode TopOndernemers.
2. Vastleggen en voortzetten van de afspraken 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 coaching- en collegiale klassenconsultaties.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Kindercampus Joseph
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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 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. Er zijn afspraken gemaakt over het werken
met EDI 2.0 om een doorgaande lijn te creëren. Dit is regelmatig in de teamvergadering besproken. In het
beleidsdocument staan afspraken over bijvoorbeeld de inzet van het stoplicht, de wisbordjes en de GIP-blokjes. Ook
wordt binnen EDI 2.0 gedifferentieerd in niveaus. Het uitzetten van de doorgaande lijn met afspraken over het werken
met EDI 2.0 is afgelopen schooljaar opgepakt maar dit wordt ook meegenomen naar dit schooljaar. Vorig schooljaar heeft
groep 1 en 2 niet deelgenomen aan de implementatie van EDI 2.0. Ook komend schooljaar zal door de wisseling van
personeel in de kleuterbouw nog niet ingezet worden op EDI 2.0. Dit zal schooljaar 2023-2024 worden opgepakt.

Gewenste situatie (doel) Op Kindercampus Joseph wordt gewerkt volgens het Effectieve Directe Instructiemodel versie 2.0. Hierin is een
doorgaande lijn binnen de groepen 3 t/m 8. 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.
Afsprakendocument verder uitwerken tot beleidsdocument EDI 2.0 op Kindercampus Joseph. De Kleuterbouw pakt het
instructie geven volgens de principes van EDI 2.0 op in het schooljaar 2023-2024.

Activiteiten (hoe) 1. 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. Dit wordt gepland in oktober, januari en mei.

2. Collegiale consultaties inplannen voor alle teamleden om van elkaars expertise te leren tijdens de klassenconsultatie
van mei. De teamleden lopen dan mee met de specialist en niet de werkgroep.

3. Afsprakendocument verder uitwerken tot beleidsdocument EDI 2.0 op Kindercampus Joseph.
4. Afspraken document aanvullen en bespreken tijdens team- en bouwvergaderingen.

Consequenties organisatie Agendapunt voor de bouw- en teamvergaderingen. Toepassen van het afspraken EDI 2.0 Meelopen van de leden van de
werkgroep EDI 2.0 bij de klassenconsultaties.
Werkgroep EDI 2.0 stuurt het team aan in de activiteiten.

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

Plan periode aug 2022, okt 2022, jan 2023 en mei 2023

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

Omschrijving kosten Nader te bepalen.

Meetbaar resultaat 1. Beleidsdocument EDI 2.0.

Kindercampus Joseph
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2. Lessen in de praktijk volgens de aanpak EDI 2.0 groep 3 t/m 8 (klassenconsultaties).

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

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.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Kindercampus Joseph
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Uitwerking GD5: Extra inzet op sociale, fysieke en psychische veiligheid van alle leerlingen (Kanjertraining, gedragsprotocol).

Hoofdstuk / paragraaf PCA Kwaliteitszorg

Betrokkenen (wie) team.

Plan periode

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Kindercampus Joseph
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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 70%. Het team heeft kennis gemaakt met
de achtergrondinformatie op het gebied van referentieniveaus.

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. We werken ambitieus aan een passend onderwijsaanbod voor alle
leerlingen d.m.v. het vastleggen en waarborgen van afspraken op de verschillende vakgebieden. Het team voldoende
kennis meegeven op het gebied van referentieniveaus zodat de leerkracht zowel op groeps- en leerlingniveau in staat is
data uit de niet-methodegebonden toetsen te analyseren. Dit ter voorbereiding op de groepsbespreking met de intern
begeleider(s).

Activiteiten (hoe) 1, 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. 2. Plan van aanpak opstellen naar
aanleiding van de analyse van de niet- methodegebonden toetsen naar aanleiding van de groepsbespreking en
schoolzelfevaluatie. 3. Klassenconsultaties EDI 2.0, TopOndernemers, Nieuwsbegrip en Hoogbegaafdheid vinden plaats
om kwalitatief goed onderwijs voor alle leerlingen te waarborgen.

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

Consequenties scholing Klassenconsultaties EDI 2.0, TopOndernemers, Nieuwsbegrip en Hoogbegaafdheid organiseren.

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

Plan periode sep 2022

Eigenaar (wie) MT en team.

Meetbaar resultaat Resultaten van de leerlingen op methodegebonden toetsen en Cito toetsen. Zie voor de schoolnormen de
schoolzelfevaluatie/format tussenopbrengsten.

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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Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

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. Ontwerpen visie op het gebruik van de leerpleinen. Een plan van aanpak/visie opstellen, uitvoeren en evalueren voor
het gebruik van de leerpleinen om meer groepsdoorbrekend te werken. Dit willen we bereiken door in de werkgroep
TopOndernemers, rekenen, Technisch lezen, Nieuwsbegrip stil te staan bij de mogelijkheden voor
groepsdoorbrekend werken en hier een plan van aanpak voor op te stellen.

Betrokkenen (wie) mt, team, werkgroep topondernemers, werkgroep rekenen en werkgroep nieuwsbegrip en werkgroep lezen

Plan periode

Eigenaar (wie) MT.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

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 3 t/m 8.

Activiteiten (hoe) Het is belangrijk komend schooljaar de gemaakte afspraken te borgen. Opzetten van de Kangoeroewedstrijd. Plan van
aanpak opstellen voor het implementeren van groepsdoorbrekend werken in de lessen.

Betrokkenen (wie) mt en werkgroep rekenen en team.

Plan periode

Eigenaar (wie) MT en werkgroep rekenen.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

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. Uitvoeren en borgen van het beleidsplan door het beleidsplan te laten terugkomen in de teamvergaderingen.

Betrokkenen (wie) mt en team.

Plan periode

Eigenaar (wie) Directie en IB-ers.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

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.
4. Jaarplan muziek van 123ZING wordt gevolgd en geëvalueerd.

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.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Kindercampus Joseph
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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. Voorafgaand aan iedere collegiale klassenconsultatie is het doel van het bezoek helder.
3. Cyclus creëren van collegiale consultaties.
4. Evalueren op collegiale consultaties.

Betrokkenen (wie) mt en team.

Plan periode nov 2022, mar 2023 en mei 2023

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

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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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. 2 rondes klassenconsultaties Nieuwsbegrip door expert in november en april.
2. Ronde collegiale Klassenconsultaties met een vooraf opgesteld leerdoel. Team hierin faciliteren om

klassenconsultaties mogelijk te maken.
3. Opstellen en borgen doorgaande lijn methode Nieuwsbegrip.
4. Toetskalender Nieuwsbegrip monitoren.
5. Evalueren inzet methode Nieuwsbegrip tijdens vergadering.

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

Plan periode nov 2022, mar 2023 en apr 2023

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.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking KD7: Op Kindercampus Joseph wordt de methode LOGO3000 volledig ingezet als remediërend programma voor woordenschat in de groepen 1 t/m 3.

Hoofdstuk / paragraaf PCA Onderwijskundig beleid

Resultaatgebied Passend onderwijs

Gewenste situatie (doel) De methode Logo3000 wordt volledig ingezet als remediërend programma voor woordenschat in de groepen 1 t/m 3.

Activiteiten (hoe) in de week volgen leerlingen met een zwakke woordenschat woordenschatonderwijs bij RT door middel van het
gebruik van LOGO3000.
Het aanstellen van een LOGO3000 Coördinator.
Afspraken m.b.t. LOGO3000 verder vastleggen in een document. (Welke woorden wanneer aanbieden enz).

Betrokkenen (wie) mt, rt leerkrachten en logo3000 coördinator.

Plan periode

Eigenaar (wie) MT, RT leerkrachten, LOGO3000 Coördinator.

Omschrijving kosten Aanschaf LOGO3000 is bekostigd vanuit NPO gelden.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking KD8: Op Kindercampus Joseph wordt de methode Bouw! preventief en als remediërend programma ingezet voor leerlingen uit groep 2 en 3, die het risico
lopen op leesproblemen.

Hoofdstuk / paragraaf PCA Onderwijskundig beleid

Resultaatgebied Passend onderwijs

Gewenste situatie (doel) Op Kindercampus Joseph wordt de methode Bouw! preventief en als remediërend programma ingezet voor leerlingen uit
groep 2 en 3, die het risico lopen op lees- en spellingsproblemen.

Activiteiten (hoe) 3x in de week volgen leerlingen met het risico op lees en/of spellingsproblemen het programma Bouw! bij RT.
Het aanstellen van een Bouw! Coördinator.
Afspraken m.b.t. Bouw! verder vastleggen in een document. (Welke leerlingen komen voor Bouw! in aanmerking,
op welke wijze werken deze leerlingen met Bouw! enz.)
Opstarten van het inoefenen van Bouw! thuis waarbij de ouders fungeren als tutor. (opmaken ouderbrief, tutor
instructie).

Betrokkenen (wie) mt, rt leerkrachten en bouw! coördinator.

Plan periode

Eigenaar (wie) MT, RT leerkrachten, Bouw! Coördinator.

Omschrijving kosten Bouw! is bekostigd vanuit de NPO gelden.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking KD9: Op Kindercampus Joseph wordt de methode Letterster volledig ingezet als remediërend programma voor spellingsproblemen bij leerlingen in groep 4
t/m 8.

Hoofdstuk / paragraaf PCA Onderwijskundig beleid

Resultaatgebied Passend onderwijs

Gewenste situatie (doel) Op Kindercampus Joseph wordt de methode Letterster volledig ingezet als remediërend programma voor
spellingsproblemen bij leerlingen in groep 4 t/m 8.

Activiteiten (hoe) 2 keer in de week volgen de onderstaande leerlingen Letterster: - Leerlingen met dyslexie die niet in aanmerking komen
voor vergoede dyslexiezorg. - Leerlingen met dyslexie die hun behandeltraject hebben afgerond. - Leerlingen met lees-
en/of spellingachterstanden.

Het aanstellen van een Letterster Coördinator en de uren hiervoor faciliteren. (inclusief scholing)
Afspraken m.b.t. Letterster vastleggen in een document. (Welke leerlingen komen voor Letterster in aanmerking,
hoe vaak oefenen de leerlingen met Letterster enz.)

Betrokkenen (wie) mt, rt leerkrachten en letterster coördinator.

Plan periode

Eigenaar (wie) MT, RT leerkrachten, Letterster Coördinator.

Omschrijving kosten Letterster is bekostigd uit NPO gelden.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking KD10: Op Kindercampus Joseph wordt weloverwogen gebruikt gemaakt van een nieuwe Technisch leesmethode die goed aansluit bij de visie en werkwijze
van de school.

Hoofdstuk / paragraaf PCA Onderwijskundig beleid

Resultaatgebied Passend onderwijs

Gewenste situatie (doel) Op Kindercampus Joseph wordt weloverwogen gebruikt gemaakt van een nieuwe Technisch leesmethode die goed
aansluit bij de visie en werkwijze van de school.

Activiteiten (hoe) In het eerste half jaar van schooljaar 2022-2023 worden onderstaande stappen doorlopen. 1. Visie op het leesonderwijs
vanuit het leesbeleid updaten.
2. Oriëntatie op diverse methodes. 3. Presentatie van de methodes in het team. 4. Uitproberen van lessen uit 2
verschillende methodes en een evaluatie. 5. Kiezen van een methode. 6. Besluit: aanschaf methode: Streven start
nieuwe leesmethode Maart 2023.

Betrokkenen (wie) mt, werkgroep technisch lezen, team. en rt-leerkrachten

Plan periode

Eigenaar (wie) MT en werkgroep Technisch lezen

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking KD11: Op Kindercampus Joseph is het beleidsplan burgerschap volledig geïmplementeerd.

Hoofdstuk / paragraaf PCA Onderwijskundig beleid

Resultaatgebied Stabiele opbrengsten voor alle leerlingen.

Gewenste situatie (doel) Op Kindercampus Joseph is het beleidsplan burgerschap volledig geïmplementeerd.

Activiteiten (hoe) Beleidsplan burgerschap uitwerken waarin per leerjaar het burgerschap onderwijs wordt omschreven en waarbij
dit gekoppeld wordt aan de doelen die aan bod komen.
Leerling inspraak en participatie wordt geborgd in het vak burgerschap door middel van het oprichten van een
leerlingenraad.
Het organiseren van een jaarlijkse activiteit waarin een doel van burgerschap centraal staat. (bijvoorbeeld de kerst
inzamelingsactie)
Eens per 4 jaar (1x per schoolplan-periode) evalueert de school het burgerschapsonderwijs door het aanbod en
de kwaliteit van het onderwijs te evalueren en te actualiseren door de opbrengsten bij leerlingen
merkbaar/zichtbaar te maken. Dit gebeurt door middel van verslaglegging, waaruit blijkt dat er actief aan het
burgerschapsonderwijs vorm wordt gegeven. Deze evaluatie staat gepland voor dit schooljaar.

Betrokkenen (wie) mt, werkgroep burgerschap en team.

Plan periode

Eigenaar (wie) MT, Werkgroep Burgerschap, team.

Omschrijving kosten Kosten voor opleiding Coördinator Burgerschap wordt opgenomen in het NPO plan.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking KD12: Uitbouwen van de samenwerking met onze partner SKOL.

Hoofdstuk / paragraaf PCA Organisatiebeleid

Resultaatgebied Samenwerking.

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

Activiteiten (hoe) 1. Regelmatig overleg op directie niveau en met collega's van de kleuterbouw en speelschool.
2. Onderzoeken mogelijkheden aanbod van workshops tijdens de BSO voor klanten van BLOS 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 blos en leerkrachten groep 1-2.

Plan periode

Eigenaar (wie) Directie, leerkrachten kleuterbouw en BLOS.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Uitwerking KD13: 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. Vervolg training Mijn Kleutergroep voor leerkrachten inplannen. oktober 2022
2. Afspraken Mijn Kleutergroep blijven vastleggen in afsprakendocument.
3. Evalueren op beleid en afspraken Mijn Kleutergroep.
4. MijnKleutergroep als vast agendapunt binnen de Kleuterbouw vergaderingen.

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

Plan periode okt 2022

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

Kindercampus Joseph
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Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Te volgen scholing Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Aanbieder Kosten

TopOndernemers team groep 3
t/m 8

1 training
Kleuterbouw 3 x
klassenconsultaties.

Marcel van Oosten
(School in Balans)

EDI 2.0 team groep 3
t/m 8

3 klassenconsultaties
gedurende het
schooljaar

Marcel van Oosten
(School in Balans)

Nieuwsbegrip Team groep
4 t/m 8

Twee keer
klassenconsultaties
in het schooljaar

Adam Couweleers
(Nieuwsbegrip
CEDgroep)

Leerlingvolgsysteem
Kleuterbouw

Leerkrachten
groep 1 en 2

1 training per
schooljaar

MijnKleutergroep

Cultuur:
Procesgerichte
didactiek

Team Een keer in het
schooljaar

Cultuur Educatie
Groep

Hoogbegaafdheid Team vier keer in het
schooljaar

Jurian van der
Zwan (LICH)

Kindercampus Joseph
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Geplande zelfevaluaties Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten

Startgesprekken Intern Begeleiders en
leerkrachten

september
2022

Groepsbespreking ronde 1 Intern Begeleiders en
leerkrachten

november
2022

Groepsbespreking ronde 2 Intern Begeleiders en
leerkrachten

februari
2023

groepsbespreking ronde 3 Intern Begeleiders en
leerkrachten

juni 2023

Trendanalyses en opbrengstenanalyse
ronde 1 Cito toetsen

Team februari
2023

Trendanalyses en opbrengstenanalyse
ronde 2 Cito toetsen

Team Juni 2023

Geplande vragenlijsten Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten

KanVAS vragenlijsten Leerkrachten groep 3 t/m 8 en
leerlingen groep 4 t/m 8

najaar 2022 en
voorjaar 2023

Veiligheidsbeleving
PO-Vensters

Leerlingen vanaf groep 6 najaar 2022

Kindercampus Joseph
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Algemene werkzaamheden Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten

Schoolgids maken Team Juli 2023

Jaarevaluatie en jaarplan
maken

Directie en IB juni 2023

Activiteiten kalender maken Team juni 2023

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

Januari
2023

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

Juni 2023

Centrale Eindtoets Cito Leerkrachten en leerlingen groep 8 April 2023

Pré-advies groep 7 MT, Leerkrachten en leerlingen
groep 7

februari
2023

Definitief schooladvies
groep 8

MT, Leerkrachten en leerlingen
groep 8

februari
2023

Kindercampus Joseph
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Overige zaken Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Huisvesting n.v.t.

TSO-BSO We werken intensief samen met BLOS

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 2022-2023 vijf keer bijeen.

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

Kindercampus Joseph
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