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Inleiding In het schooljaar 2016-2017 willen we, net als vorig jaar,

drie speerpunten centraal zetten. De meeste in het
schoolplan genoemde verbeterpunten kunnen onder deze
speerpunten gehangen worden. De drie speerpunten zijn:
1. Opbrengst en Handelingsgericht Werken (OHGW) 2.
Invoering methode Vreedzame school 3. Professionele
Leergemeenschap (PLG). De schoolontwikkeling heeft
een extra impuls gekregen door enerzijds een te laag
eindtoetsresultaat (voor de tweede keer op rij) en
anderzijds door het inspectiebezoek aan het einde van
schooljaar 2015-2016. een derde keer te laag zitten met
de eindopbrengsten willen we niet, want dan zouden we
een zwakke school worden. De inspecteur heeft ons
hiervoor gewaarschuwd en tips gegeven hoe we de
opbrengsten schoolbreed omhoog krijgen. Dit past
allemaal prima in de weg die we al zijn ingeslagen en
verbeterdoelen passen binnen onze drie speerpunten.
Alleen is door het onvoldoende resultaat van de
eindtoetsen van afgelopen twee jaren de druk flink op de
ketel gezet en het vuurtje van de schoolontwikkeling
behoorlijk opgestookt. Het doel wat wij ons gesteld
hebben is om structureel met de eindopbrengsten uit te
komen tussen het gemiddelde en de bovengrens van de
uitslagmarge die voor onze scholengroep geldt. Stappen
die we willen zetten en die men hieronder (deels) in de
verbeterpunten terugziet zijn: - De leerling populatie in
beeld brengen en per jaargroep, per vak doelen
formuleren. - Het verder implementeren van het werken
met het IGDI model, aangevuld met elementen vanuit het
EDI model. - Methodegebonden toetsen evalueren en
goed analyseren, de resultaten verwerken in
weekplanningen en groepsplannen. - De verlengde
instructie die we geven kwalitatief beter maken. - Het
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werken met pluskinderen, compacten, de pittige
plustorens en het leerlab beter tot z'n recht laten komen. -
Het verder neerzetten van de PLG binnen de school. -
Leerlingen meer verantwoording voor hun eigen leren
geven. - Ouders (vooraf) meer betrekken bij het onderwijs
van hun kind. - …………………………..

Begin dit jaar, en we zagen dit eind vorig schooljaar ook
al, merken we een drive, een enthousiasme bij het team
om er wat van te maken, de doelen te halen en er met
elkaar voor te gaan. We hebben er daarom alle
vertrouwen in dat het ook gaat lukken.

Streefbeelden Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1. Alle medewerkers werken (samen) aan hun persoonlijke ontwikkeling gerelateerd
aan de schoolontwikkeling.

2. Op onze school wordt systematisch (gestructureerd) aandacht geschonken aan de
sociaal-emotionele ontwikkeling.

3. Op onze school werken we volgens de principes van het model van Handelings
Gericht Werken (HGW) binnen de vakgebieden rekenen, taal en lezen.

4. Op onze school wordt opbrengstgericht gewerkt.

5. Op onze school hebben we uitgewerkte leerlijnen voor alle vakgebieden.

6. Op onze school is er sprake van passend onderwijs.
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Gekozen verbeterpunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Verbeterpunt Omvang

Sociaal-emotionele
ontwikkeling

Speerpunt 2 - Vreedzame School - Invoeren van de methode de Vreedzame School. Iedereen werkt volgens de
methode van de Vreedzame school.

groot

Taalleesonderwijs De veranderende leerling populatie (NT2) maakt dat woordenschatonderwijs in alle groepen van belang is. groot

Rekenen en wiskunde Er komt meer aandacht voor het automatiseringsproces (oefening en toetsing). groot

Wereldoriëntatie Komen tot een keuze en aanschaf nieuwe methode geschiedenis, schooljaar 2015-2016. groot

Actieve en zelfstandige
houding

Structureel werken met coöperatieve werkvormen in de groepen groot

Klassenmanagement Evalueren en implementeren gedragsprotocol groot

Zorg en begeleiding De school evalueert regelmatig de effecten van de zorg. groot

Collegiale consultatie Vastleggen van het beleid m.b.t. collegiale consultatie groot

Schoolklimaat De school zet planmatig vragenlijsten in om de veiligheidsbeleving van de leerlingen te meten. groot

Sociale en fysieke
veiligheid

Leerlingen leren omgaan met sociale media (ethische kant). groot
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Uitwerking: Speerpunt 2 - Vreedzame School - Invoeren van de methode de
Vreedzame School. Iedereen werkt volgens de methode van de Vreedzame
school.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
actief

Thema Sociaal-emotionele ontwikkeling
Resultaatgebied Sociaal Emotionele Ontwikkeling
Gewenste situatie (doel) De complete methode De Vreedzame School is

ingevoerd, iedereen is in staat er mee te werken, we
werken ook met leerling-mediators.

Activiteiten (hoe) Het team krijgt ondersteuning vanuit de
stuurgroep.
De stuurgroep en het team krijgen ondersteuning
vanuit Onderwijs Advies.
Trainen van mediators, september de groepen 8,
januari de groepen 7.
Inzetten (rooster technisch) van mediators
Ouders op de hoogte houden van de thema's
d.m.v. nieuwsbrieven, kletskaarten, ouderavond
en informatie via de nieuwsbrief.
hanteren van het gedragsprotocol en daarbij het
pestprotocol en de VKB bladen.
teambijeenkomsten over De Vreedzame School
o.l.v. de begeleiders vanuit Onderwijs Advies.

Consequenties organisatie Stuurgroep blijft actief, dezelfde samenstelling als vorig
jaar (taakbeleid) 1x ochtendvulling studiedag 1x invulling
teamvergadering 1x ouderavond 5x
stuurgroepbijeenkomsten

Consequenties scholing De hele invoering valt onder teamscholing.
Betrokkenen (wie) hele team
Periode (wanneer) wk
Eigenaar (wie) Directie
Kosten (hoeveel) 4500
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Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Einde schooljaar
Borging (hoe) Bespreekpunt tijdens stuurgroepbijeenkomsten en de

evaluatie.
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Uitwerking: De veranderende leerling populatie (NT2) maakt dat
woordenschatonderwijs in alle groepen van belang is.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Thema Taalleesonderwijs
Resultaatgebied Nederlandse Taal
Gewenste situatie (doel) NT2 kinderen maken zich de Nederlandse Taal eigen om

goed de basisschool te kunnen doorlopen.
Activiteiten (hoe) aandacht in de groep, aangepast werk.

maatjeswerk, een NT2 kind koppelen aan een
taalvaardig klasgenootje.
werken in groepjes met een aparte leerkracht, 1 of
2 keer per week.
werk voor thuis meegeven, tips voor ouder som te
oefenen.
bi vluchtelingenkinderen: contact en afstemming
schakelklas waar deze leerlingen 's morgens naar
toe gaan.

Consequenties organisatie Leerkrachtondersteuner vrij roosteren om met groepjes te
kunnen werken.

Consequenties scholing Geen
Betrokkenen (wie) team, nt2 kinderen, leerkrachtondersteuner.
Periode (wanneer) wk
Eigenaar (wie) IB'ers
Kosten (hoeveel) Geen
Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Regelmatig tijdens vergaderingen

ondersteuningscommissie.
Borging (hoe) Resultaten en werkwijze regelmatig bespreken binnen

team- en bouwvergaderingen.
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Uitwerking: Er komt meer aandacht voor het automatiseringsproces (oefening
en toetsing).

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Thema Rekenen en wiskunde
Resultaatgebied Rekenen en Wiskunde
Gewenste situatie (doel) Tafels zijn aan het einde van groep 5 geautomatiseerd.

Kinderen verbeteren de vaardigheid hoofdrekenen.
Activiteiten (hoe) Werken met tafelboeken

Werken met software waarbij automatiseren een
rol speelt
Werken met rekensprint

Consequenties organisatie Inpassen in lesprogramma
Consequenties scholing Geen
Betrokkenen (wie) groepsleerkrachten
Periode (wanneer) wk
Eigenaar (wie) de twee rekencoordinatoren (LB-leerkrachten)
Kosten (hoeveel) Geen
Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Tijdens teamvergaderingen en PLG bijeenkomsten
Borging (hoe) Per kwartaal bespreken hoe e.e.a. loopt in de groepen

Koppelen aan de groepsbezoeken

Sint Jozefschool

Jaarplan - jaarverslag 2016 - 2017 8



Uitwerking: Komen tot een keuze en aanschaf nieuwe methode geschiedenis,
schooljaar 2015-2016.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Thema Wereldoriëntatie
Resultaatgebied Geschiedenis
Gewenste situatie (doel) Komen tot de keuze van een nieuwe

geschiedenismethode.
Activiteiten (hoe) Waarschijnlijk schuiven we het onderzoeken van

methodes en het maken van een keuze een jaar op
omdat we eerst gaan kijken of het beter is de
rekenmethode (vervroegd) te vervangen. Dit omdat onze
huidige methode niet IGDI proef is. Aanpak: 1. Oriëntatie
op diverse methodes 2. Kiezen van drie methodes uit het
totaalaanbod 3. Presentatie van de methodes in het team
4. Kiezen van een methode 5. Uitproberen van lessen +
evaluatie 6. Besluit: aanschaf methode voor groep 3 t/m 8

Consequenties organisatie Aanpassing van de planning vervangen methodes.
Consequenties scholing Invoeringstraject voorbereiden
Betrokkenen (wie) hele team
Periode (wanneer) wk
Eigenaar (wie) Rekencoordinatoren (LB-leerkrachten)
Kosten (hoeveel) Aanschaf nieuwe methode, hoogte afhankelijk van de

keuze.
Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Einde schooljaar
Borging (hoe) Invoering nieuwe methode.

Sint Jozefschool

Jaarplan - jaarverslag 2016 - 2017 9



Uitwerking: Structureel werken met coöperatieve werkvormen in de groepen Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
Thema Actieve en zelfstandige houding
Resultaatgebied Actieve en zelfstandige werkhouding
Gewenste situatie (doel) Bevorderen van een actieve, zelfstandige en betrokken

werkhouding bij de kinderen.
Activiteiten (hoe) Gebruik maken van de coöperatieve werkvormen

die aangeboden worden in de methode de
Vreedzame School.
Coöperatieve werkvormen invoegen binnen het
werken met het IGDI model.

Consequenties organisatie Aanpassen lesorganisatie en organisatie in de klas
Consequenties scholing Geen
Betrokkenen (wie) groepsleerkrachten
Periode (wanneer) wk
Eigenaar (wie) Bouwcoordinator.
Kosten (hoeveel) Geen
Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Op bouwvergadering
Borging (hoe) Vanuit de methode De Vreedzame School zullen deze

werkvormen aan de orde blijven komen.
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Uitwerking: Evalueren en implementeren gedragsprotocol Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
Thema Klassenmanagement
Resultaatgebied Klassenmanagement
Gewenste situatie (doel) We streven naar een eenduidige manier van interpreteren

en toepassen van het protocolen de VKB bladen. Het
echte evalueren plannen we volgend schooljaar.

Activiteiten (hoe) Inhoud bespreken op bouwvergadering
bijhouden incidentenregistratie
Bespreken sociogram i.c.m. Scol per groep.
Toepasbaarheid bij kleuters bespreken.

Consequenties organisatie Agenderen op bouwvergaderingen.
Consequenties scholing geen
Betrokkenen (wie) team.
Periode (wanneer) wk
Eigenaar (wie) bouwcoordinatoren.
Kosten (hoeveel) geen
Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Binnen MT, teambreed schooljaar 2017-2018
Borging (hoe) Afspraken vastleggen in afsprakenboek.
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Uitwerking: De school evalueert regelmatig de effecten van de zorg. Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
Thema Zorg en begeleiding
Resultaatgebied Zorg en begeleiding.
Gewenste situatie (doel) Vanuit een overzicht takenverdeling is duidelijk wie

verantwoordelijk is voor welke zorg. In grote lijnen zullen
de IB 'ers verantwoordelijk zijn voor de pedagogische
zorg (leerlingen met een arrangement). De leerkrachten
voor de didactische zorg. Het onderstaan verbeterplan is
ingevuld met de didactische zorg in het achterhoofd,
gezien de inleiding hierboven een logische.

Activiteiten (hoe) Leerkrachten nemen methodegebonden en
methodeonafhankelijke toetsen af, kijken deze na,
voeren ze in de computer en analyseren de
resultaten.
N.a.v. de resultaten worden weekplanningen en/of
groepsplannen aangepast conform de afspraken.
Extra zorg wordt ingezet.
Zorg wordt z.s.m. gedeeld met ouders.
De verlengde instructie wordt kwalitatief beter
gemaakt.
Het werken met pluskinderen wordt
geoptimaliseerd.

Consequenties organisatie Leerkrachten zorgen dat toets gegevens en de
analyses op tijd beschikbaar zijn voor collega's
en/of IB 'ers voor PLG besprekingen en/of
groepsbesprekingen.

Consequenties scholing Teamscholing: internetcursus De Pittige Plustorens Naar
behoefte: - bekwamen in "de verlengde instructie" -
verdere verdieping in kennis en vaardigheden IGDI/EDI
model.

Betrokkenen (wie) hele team
Periode (wanneer) wk
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Eigenaar (wie) MT
Kosten (hoeveel) De kosten die gemaakt worden voor bijvoorbeeld:

stiften/wisbordjes//mappen/doekjes enz komen t.l.v.
leermiddelen.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Regelmatig op MT besprekingen en teamvergaderingen.
Borging (hoe) Beleidsstukken: Taakverdeling zorg en

verantwoordelijkheden Jozefschool Beleidsplan
Pluskinderen Afspraken werken volgens IGDI/EDI in
afsprakenmap.
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Uitwerking: Vastleggen van het beleid m.b.t. collegiale consultatie Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
Thema Collegiale consultatie
Resultaatgebied Collegiale consultatie
Gewenste situatie (doel) Iedere leerkracht is minimaal 1 keer bij een collega gaan

kijken naar een IGDI-les en heeft die bewuste leerkracht
ook 1 keer ontvangen als kijker bij een eigen IGDI-les

Activiteiten (hoe) klassenconsultatie over en weer.

Consequenties organisatie Koppels en rooster maken
Consequenties scholing geen
Betrokkenen (wie) groepsleerkrachten
Periode (wanneer) wk
Eigenaar (wie) Directie
Kosten (hoeveel) Geen
Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Einde schooljaar op studiedag.
Borging (hoe) Volgend schooljaar vanaf begin starten en opnemen op

jaarplanning.
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Uitwerking: De school zet planmatig vragenlijsten in om de veiligheidsbeleving
van de leerlingen te meten.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Thema Schoolklimaat
Resultaatgebied Schoolklimaat
Gewenste situatie (doel) Leerlingen groepen 6-8 vullen de leerlingscol in.

Leerlingen groepen 5-8 vullen de WMKPO vragenlijst
veiligheid in (om het jaar, daarom niet dit jaar maar weer
in 2017-2018)

Activiteiten (hoe) Leerlingscol open zetten
Leerlingen uitleggen wat de bedoeling is.
Leerlingen vragenlijst laten invullen.
Resultaten uitdraaien en gegevens analyseren,
samen met de leerkrachtenscol en het sociogram.
Eventueel vervolgacties afstemmen met IB,
gedragscoach en ouder(s)/verzorger(s).
Vervolgacties uitvoeren.

Consequenties organisatie Planning maken afname SCOL (lln + lkr), socigram,
besprekingen.

Consequenties scholing Geen
Betrokkenen (wie) leerlingen, leerrkachten, ib 'ers.
Periode (wanneer) wk
Eigenaar (wie) Gedragcoaches (LB-leerkrachten)
Kosten (hoeveel) Misschien voor een nieuw programma t.b.v.

sociogrammen maken.
Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Einde jaar binnen ondersteuningsteam samen met

gedragscoaches.
Borging (hoe) Vastleggen als beleid in afsprakenmap.
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Uitwerking: Leerlingen leren omgaan met sociale media (ethische kant). Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
Thema Sociale en fysieke veiligheid
Resultaatgebied Sociale en fysieke veiligheid
Gewenste situatie (doel) Kinderen zijn zich bewust van de voordelen, nadelen en

risico's van sociale media. Subdoel: Duidelijke
teamafspraken hoe we omgaan met sociale media.

Activiteiten (hoe) Groepen 7 en 8 besteden aandacht aan de
methode Veilig Internetten.
Aandacht besteden aan de week van de
Mediawijsheid.
Hanteren afsprakenblad internetgebruik groepen 5
t/m 8.
Als zaken op gegeven moment actueel zijn (app-
groepen, cyberpesten enz) hier aandacht aan
besteden in de klas.
Teamdiscussie n.a.v. voorstellen vanuit de ICT
groep over hoe om te gaan met sociale media
binnen de klas/school.

Consequenties organisatie Tijd plannen, vrijmaken op rooster. Regelmatig agenderen
op teamvergadering.

Consequenties scholing Geen
Betrokkenen (wie) team
Periode (wanneer) wk
Eigenaar (wie) ICT werkgroep
Kosten (hoeveel) Geen
Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Regelmatig tijdens werkgroepbesprekingen en/of

teamvergaderingen.
Borging (hoe) Afsprakenmap en ICT-beleidsplan
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Te volgen scholing Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten

Invoering de Vreedzame
School, jaar 2

Team Gehele schooljaar 4500

Internetcursus De Pittige
Plustorens

Team Oktober-december : werkgroep.
januari-maart: team

geen
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Overige zaken Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
Huisvesting Er is dit jaar geen groot onderhoud gepland.

Wel zijn afspraken gemaakt met de hovenier voor
snoeiwerk en bijhouden pleinen, werkzaamheden
worden uitgevoerd in de herfst- en kerstvakantie.
Er is een aanvraag gedaan bij de stichting de
elektrische openers van de ramen te vervangen
voor een mechanisch systeem, dit i.v.m. de vele
storingen.

TSO-BSO Ook dit jaar werken we weer samen met vier BSO
organisaties waarvan er drie kinderen van ons hebben:
Kern kinderopvang, Amerigo en SKS alles Kids. Amerigo
huurt ook dit jaar weer ruimten in de school.

Sponsoring Dit jaar staat een sponsorloop op de planning.
Er zal weer twee keer dit jaar een Jozefvrienden
Courant uitkomen.
Acties als pennen sparen en de Jumbo-
bonnenactie lopen ook dit jaar door.

MR De MR heeft voor dit schooljaar 5 vergaderingen gepland.
Overig Op ICT gebied staat er het e.e.a. op stapel: - Eind

september vervanging smartboarden groepen 5 t/m 8 voor
touchscreens. - Eind september migratie van de school
naar Office 365. - Einde schooljaar migratie naar
besturingssysteem Windows 10 op alle systemen.

De OR heeft voor dit schooljaar
7 vergaderingen gepland.

De OR heeft voor dit schooljaar 7 vergaderingen gepland.
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