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Implementeren 

Inleiding 
Het schoolplan is een instrument om sturing te geven aan het onderwijs en planmatig te werken aan 

verbeteringen van de onderwijskwaliteit en leeropbrengsten (in brede zin). Het brengt de visie, de 

onderwijsaanpak en de ambities van de school samen. In het schoolplan staan welke keuzes voor de 

komende jaren worden gemaakt: de doelen voor de komende jaren. Vanuit het schoolplan worden 

de jaarplannen opgesteld, uitgevoerd en geëvalueerd en het vastgestelde beleid geborgd.  

 

De komende drie jaar staan in het teken van het kanaliseren van de bevlogenheid van de 

medewerkers, met behoud van die bevlogenheid. We koersen op effectief Jenaplanonderwijs met 

hogere opbrengsten, verbinding tussen de verschillende bouwen en duidelijkheid in de organisatie. 

Elke doelstelling en iedere ontwikkeling spiegelen we aan onze missie en visie/Jenaplan. 

 

Dit is het eerste schooljaarplan vanuit het schoolplan 2020-2023. We richten ons op de thema’s 

Kwaliteitszorg, Portfolio, Rekenen en Didactisch Handelen. Per thema geven we aan wat de 

aanleiding, huidige situatie, uiteindelijk gewenste situatie en de planning is.  

 

De MR heeft instemming verleend aan dit schooljaarplan en het bestuur heeft het vastgesteld op 2 

november 2020.  
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Kwaliteitszorg/ISO 

Aanleiding voor dit project 
• professionele cultuur 

• wettelijke verplichting tot prof. statuut. 
Het huidige MT bestaat uit de IB'ers en de directeur. Hierdoor is er sprake van een top-down 
structuur. Het huidige MT mist de input, het meedenken van medewerkers uit de verschillende 
bouwen bij het komen tot voorstellen vanuit het MT. De top-down structuur zit hen in de weg om te 
komen tot verbinding, draagvlak en daadwerkelijke samenwerking.  
Medewerkers hebben eveneens last van de top-down structuur; zij worden betrokken wanneer de 
voorstellen er al liggen. Liever worden ze betrokken tijdens het proces van het ontwikkelen van 
voorstellen, waardoor vanaf de start gezamenlijk gewerkt wordt aan verbinding, draagvlak en 
daadwerkelijke samenwerking.  
 
Er is geen besluitvormingsprocedure en geen duidelijke vergaderstructuur. Dit werkt onduidelijkheid 
in de hand. Het komt voor dat de verschillende bouwen als gevolg van het ontbreken van een 
besluitvormingsprocedure, besluiten nemen die bouw overstijgend zijn; besluiten die om afstemming 
met de andere bouwen vraagt. Gevolg hiervan is dat er niet altijd sprake is van een doorgaande lijn 
van groep 1 t/m groep 8.  
 

Huidige situatie 

De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in en hard gewerkt aan het verbeteren van de professionele 
cultuur. We hebben met name gefocust op professioneel gedrag. In de voorwaarden om een 
professionele cultuur te bewerkstelligen zien we echter organisatorische tekortkomingen; een top-
down organisatiestructuur en het ontbreken van een besluitvormingsprocedure. 
 

Uiteindelijk gewenste situatie 

• Besluitvorming vindt plaats op basis van de vastgestelde besluitvormingsprocedure. 

• Het MT, de vergaderstructuur en de besluitvormingsprocedure zijn dusdanig ingericht dat ze 
leiden naar het streven naar verbinding, draagvlak en daadwerkelijke samenwerking; de 
voorwaarden voor een professionele cultuur zijn aanwezig.  

• Het MT is operationeel  

• De wijze waarop we communiceren over ontwikkelingen in de school is helder en maakt 
onderdeel uit van de besluitvormingsprocedure.  

• Iedereen is betrokken en voelt zich betrokken bij het proces dat leidt tot besluitvorming. Het 
proces is gericht op verbinding, draagvlak en daadwerkelijke samenwerking. 

• Er is een overzichtelijk en helder professioneel statuut.  

• Er is verbinding tussen de bouwen; er is sprake van een doorgaande lijn door de school.  
 

Meetbare resultaten 

• Er is een nieuw MT, met een nieuwe naam, bestaande uit directie, IB en een medewerker uit 
iedere bouw. 

• Er is een vastgestelde besluitvormingsprocedure en vergaderstructuur.  

• Taken en verantwoordelijkheden van het MT zijn beschreven en vastgesteld.  

• Er is een vastgesteld professioneel statuut. 

• Ten minste 90% van de medewerkers geeft aan in een enquête dat: 
o het proces van besluitvorming gericht is op verbinding, draagvlak en daadwerkelijke 

samenwerking 
o ze zich betrokken voelen en gehoord voelen bij het proces van besluitvorming  
o er sprake is van heldere communicatie omtrent besluitvorming 
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Budget 

N.V.T.  
 
Tijdsplanning 

september Samenstellen MT Huidige projectgroep 

okt - nov Taken en verantwoordelijkheden van het MT zijn beschreven 
en vastgesteld. 

Huidige projectgroep 

nov - dec Er is een vastgestelde besluitvormingsprocedure en 
vergaderstructuur.  

Huidige projectgroep 

mei Enquête Directie 

mei - jun Er is een vastgesteld professioneel statuut. Huidige projectgroep 

 

Borgingsplanning 

juni jaarlijks Jaarlijks aan het eind van het schooljaar 
evalueren van de uiteindelijk gewenste 
situatie. 

MT 

Implementeren 
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Portfolio 

Aanleiding voor dit project 

• Vanuit de jenaplan evaluatie kwam naar voren dat wij de jenaplan kernkwaliteiten "kind en 
zichzelf" nog onvoldoende en matig vinden bij ons op school. 

• Kinderen hebben nog onvoldoende zicht op hun leerlijn en kunnen nog niet goed 
verantwoordelijk zijn voor hun eigen leerproces. 

• Daarnaast is er een wens vanuit het team en ouders, en aansluitend bij de visie van de 
school, om met portfolio's te werken, waarin het gehele kind zichtbaar wordt. 

 

Huidige situatie 

• Om de doelstellingen te bereiken hebben we besloten te gaan werken met rapportfolio, een 
digitaal protfolio. 

• Schooljaar 2019-2020 hebben we een start gemaakt met implementeren van het systeem 
Rapportfolio: 

- De medewerkers van de mb/bb hebben kennis gemaakt met de 'knoppen'  
 - De werkgroep heeft vragen bedacht en ter aanvulling aan het team voorgelegd. De 
uitwerking hiervan is nog niet allemaal af (2 vragen verder uit werken) 

• In de meeste groepen in de MB en BB hangen de leerdoelen van de periode in de groep? Er is 
nog geen sprake van een doorgaande lijn en uniformiteit.  

• Alle groepen hebben een kwaliteitenspel gekregen, ter ondersteuning en het leren van het 
benoemen en herkennen van hun kwaliteiten. 

• De startpagina van rapportfolio met daarin de ik-tekeningen en de kwaliteiten van het 
betreffende kind - zijn niet bij iedereen ingevuld.  

• Door de coronasituatie is de implementatie van mijnrapportfolio op de achtergrond geraakt. 

• De Onderbouw moet nog starten met mijnrapportfolio.  
 

Uiteindelijk gewenste situatie 

20/21 team en kinderen 

• Alle kinderen hebben een eigen digitaal portfolio. 

• Er is een (ondersteunende) doorgaande leerlijn reflecteren, die zichtbaar is in de groepen. 

• De kinderen hebben inzicht in de eigen doelen. 

• Er is een doorgaande lijn in gebruik mijnrapportfolio en reflectie. 
 
21/22 team, kinderen en ouders inbreng  

• Kinderen hebben zicht op hun eigen leerproces; kinderen reflecteren en leren op basis van 
individuele zelf gekozen doelen. Dit leggen we vast in mijnrapportfolio. 

• Rapportage aan ouders vindt plaats op basis van mijnrapportfolio. 
 

Meetbare resultaten 

• Er is een leerlijn voor reflectie van onder naar bovenbouw. 

• Het team weet hoe mijnrapportfolio werkt en is vaardig in het gebruik. 

• Er is één lijn van de onderbouw naar de bovenbouw. 

• De reflectievragen voor de kinderen zijn uitgewerkt en staan beschikbaar in mijnrapportfolio.  

• De kinderen van de mb en bb  
o uploaden 2x per jaar hun ik-tekening en vullen hun talenten in 
o vullen de reflectievragen in 

• De medewerkers vullen het medewerkersdeel van mijnrapportfolio in.  

• Er is een gebruiksaanwijzing voor mijnrapportfolio. 

• Er staat een half uur per week op het weekrooster ingepland voor reflectie. 
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Haalbaarheidsfactoren 

 

• Er is een goede motivatie vanuit het team. 

• Er is een koppeling vanuit afstudeerprojecten van medewerkers die de Jenaplan opleiding 
volgen. 

• De situatie omtrent het coronavirus heeft een vertragende werking op het ontwikkel- en 
implementatieproces 

• Een digitale middel > is iedereen even vaardig met Rapportfolio? 
 

Budget 

€ 2055,79 voor de licentie van mijnrapportfolio.  

 

Tijdsplanning 

nov - dec Er is een leerlijn voor reflectie van onder- naar bovenbouw. Werkgroep 
rapportfolio 

jan - feb Reflecteren is een vast onderdeel van het het weekrooster.  Werkgroep 
rapportfolio 

feb - mar De portfolio vragen zijn uitgewerkt.  Werkgroep 
rapportfolio 

feb - mar Er is een gebruiksaanwijzing voor mijnrapportfolio Werkgroep 
rapportfolio 

april Het team weet hoe mijnrapportfolio werkt en is vaardig in 
het gebruik. 

Werkgroep 
rapportfolio 

mei - jun De kinderen van de mb en bb kunnen 
 hun ik-tekening uploaden en hun talenten invullen (ook door 
medewerker) 
 de voor hen relevante vragen invullen 

Werkgroep 
rapportfolio 

Implementeren 

  



Jenapleinschool Schooljaarplan 2020 - 2021 7 

Rekenen 

Aanleiding voor dit project 

Vanaf 2016  
1. De methode: de wereld in getallen, vertoonde een onrustig beeld omdat er elke dag aan andere 
doelen werd gewerkt in verschillende opdrachten waardoor leerkrachten meer tijd bezig waren met 
de uitleg van opdrachten dan het uiteindelijke rekenen  
Wens van de bovenbouw, meer samenhang tussen de doelen van jongsten, middelsten en oudsten.  
2. Er was een wens om het rekenen weer in de veelzijdigheid van de stamgroep terug te brengen. 
Door tijdens dezelfde periode aan hetzelfde onderwerp te werken.  
3. Op school was alleen ervaringsexpertise aanwezig van rekenen in instructiegroepen en taal in 
stamgroepverband  
4. Toetsresultaten lieten/laten een beeld zien waarin er te weinig vat is op de rekenontwikkeling èn, 
veronderstelt inspectie, dat onze populatie kinderen een hogere scores zouden moeten kunnen 
behalen. Wens om meer aan te sluiten bij het verwachte eindniveau van onze populatie leerlingen -> 
1S doelen. (bekijken wat er in groep 8 verwacht wordt en dan terug kijken wat we kunnen realiseren 
per jaargroep.) 
5. Wens om aansluiting te zoeken binnen het verwachte niveau m.b.t de doelen tussen OB-MB en 
MB-BB.  
 

Huidige situatie- We zijn inmiddels gestart met Gynzy (methode, werelden). In de middenbouw 

aangevuld met Wizkids, Met Sprongen Vooruit. 
- Medewerkers maken zelf een jaarplanning van wat zij de kinderen wanneer willen aanbieden 
gebaseerd op:  

• middenbouw: drieslagmodel, doelen en vertaalcirkel (Cecil Borghouts). Volgens structuur: 
kennismaken, inoefenen, toepassen 

• bovenbouw: doelen Nieuwleren 
 

Uiteindelijk gewenste situatie 

1. Verbinding in de school tussen de bouwen (rekenen). Er is sprake van een doorgaande lijn. 
2. Bij het rekenonderwijs aansluiten op leef- en belevingswereld van kinderen. 
3. Uitdagend rekenonderwijs door hoger niveau van aanbod. 
4. Resultaten die tenminste op het niveau van wat van onze populatie verwacht mag worden, liggen 
(schoolnorm). 
 

Meetbare resultaten 

Ad 1. Aan het eind van dit schooljaar zijn de leerlijnen uitgezet in weekplanningen die afgeleid zijn 
van en in relatie staan tot onze jaarprojectplanning (5 periodes van 8 weken). Hierbij zijn de 
essentiële doelen van rekenen gebruikt (Borghouts, Nieuwleren (1 F - 1 S)). 
 
We richten ons bij de beschrijving van het aanbod op 2 sporen: 
- doelen, strategieën-> aanbod in cursussen 
- toepassing in stamgroepwerk (project, wereldoriëntatie) 
 
Er heeft verificatie (door observatie en toetsing) van het document (jaarplanning) plaatsgevonden 
intern en door een externe partij.  
 

Budget 
Nader te bepalen; mogelijk scholing en kosten voor verificatieonderzoek. 
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Tijdsplanning 

okt - dec Verzamelen van beelden die uiteindelijk gewenste situatie 
verbeelden 

Werkgroep rekenen 

december Planning middenbouw naast planning bovenbouw leggen Werkgroep rekenen 

februari Tussenevaluatie van jaarplanning door verificatie Werkgroep rekenen 

juni Evaluatie Werkgroep rekenen 

Implementeren 
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Didactisch handelen 

Aanleiding voor dit project 

De inspectie van het onderwijs stelt in haar rapportage van juli 2018 het volgende:  
 
De leraren zorgen in de lessen met goed pedagogisch handelen en een gestructureerde aanpak voor 
rust in de groep en actief betrokken leerlingen. Ook zorgen zij voor lessen die leerlingen aanspreken 
en betekenisvol voor hen zijn. Bij de uitleggeven de leraren aan wat de leerlingen gaan leren en 
spreken zij hoge verwachtingen uit van wat zij van de leerlingen verwachten. Wij hebben gezien dat 
de leerlingen zelfstandig en taakgericht aan het werk zijn. Concluderend: het didactisch handelen 
voldoet op deze punten aan de basiskwaliteit. De afstemming op verschillen tussen leerlingen kan 
inhoudelijk beter, waardoor leraren beter aan kunnen sluiten bij het ontwikkelingsniveau van de 
leerlingen dan nu het geval is. Hierin ligt sterk de relatie met de eerder genoemde tekortkoming bij 
zicht op ontwikkeling (OP2). 
 
Door didactisch coachen toe te voegen aan ons didactisch handelen, stimuleren we het denken van 
de kinderen op een manier die motivatie verhogend en leer bevorderd werkt en zijn we beter in staat 
aan te sluiten bij het ontwikkelingsniveau van de kinderen. 
 

Huidige situatie 

Medewerkers maken in hun didactisch handelen gebruik van (onderdelen van) didactisch coachen. Er 
is nog geen sprake van planmatig en doelgericht didactisch coachen. 
 

Uiteindelijk gewenste situatie 

Schooljaar 2022-2023: Alle stamgroepmedewerkers coachen de kinderen op een planmatige en 
doelgerichte wijze, waarmee ze het denken van de kinderen stimuleren, op een manier die motivatie 
verhogend en leer bevorderd werkt. 
 
- De medewerkers voeren effectieve feedbackgesprekken met de kinderen op inhoud of taak, 
strategie, modus of leerstand en persoonlijke kwaliteiten.  
- De feedbackgesprekken zijn onlosmakelijk verbonden met het didactisch handelen van de 
medewerkers.  
- De feedback is specifiek, doelgericht, bondig en gericht op progressie en/of discrepantie.  
- De medewerkers stellen effectieve vragen: afwisselend in de drie categorieën: gesloten vragen, 
vragen die gaan over redeneringen tav inhoud, strategie, en modus (Faber, Voerman: 2016) 
 

Doelen voor dit jaar 

- De deelnemende medewerkers voeren effectieve feedbackgesprekken met de kinderen op inhoud 
of taak, strategie, modus of leerstand en persoonlijke kwaliteiten.  
 
- De feedback is specifiek, doelgericht, bondig en gericht op progressie en/of discrepantie.  
- De medewerkers stellen effectieve vragen: afwisselend in de drie categorieën: gesloten vragen, 
vragen die gaan over redeneringen t.a.v. inhoud, strategie, en modus (Faber, Voerman: 2016) 
 

Meetbare resultaten 

De medewerkers behalen hun op basis van de 0-meting gestelde persoonlijke doelen. 
 

Budget 

Kosten voor schooljaar 2020-2021 bedragen: € 8920,- exclusief reiskosten. 
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Tijdsplanning 

augustus 1. Startbijeenkomst - start van het traject didactisch coachen 
voor het hele team 13 augustus 2020 09.00 - 12.15 uur o.l.v. 
Jan Vermey V&F Onderwijs Consult 

Stuurgroep 
didactisch coachen 

augustus 2. Samenstellen van de startersgroep bestaande uit 10 
medewerker. Deze groep start met het traject in 2020-2021. 
De tweede helft start in 2021-2022. 

Stuurgroep 
didactisch coachen 

aug - sep 3. Video-opnames maken bij de deelnemende medewerkers. Stuurgroep 
didactisch coachen 

aug - okt 4. Filmische 0-meting: video-analyse van iedere 
deelnemende medewerker inclusief verslaglegging. 

Stuurgroep 
didactisch coachen 

september 5. Planning- en procesbegeleiding voor de stuurgroep door 
Jan Vermeij op 24 september 

Stuurgroep 
didactisch coachen 

oktober 6. Feedbackgesprekken met de deelenemende 10 
leerkrachten op 20-10-2020 van 08.30 - 13.00 uur in 
aanwezigheid van Jan Vermeij. 

Stuurgroep 
didactisch coachen 

november 7. Video-intervisie in twee groepen van 5 medewerkers op 
11 november met stuurgroep en Jan Vermeij. Groep A van 
13.00 - 15.15, groep B van 15.15 - 17.30 uur.  

Stuurgroep 
didactisch coachen 

december 7. Coaching on the job; 1 uur per deelnemende medewerker. 
Dinsdag 8 en woensdag 9 december. 

Stuurgroep 
didactisch coachen 

december 8. Stuurgroep bijeenkomst inclusief Jan Vermeij op dinsdag 8 
december 15.00 - 17.00 uur 

Stuurgroep 
didactisch coachen 

december 9. Planning- en procesbegeleiding voor de stuurgroep door 
Jan Vermeij op 9 december. 

Stuurgroep 
didactisch coachen 

februari 9. Video-intervisie in twee groepen van 5 medewerkers op 
10 februari met stuurgroep en Jan Vermeij. Groep A van 
13.00 - 15.15, groep B van 15.15 - 17.30 uur.  

Stuurgroep 
didactisch coachen 

april 10. Planning- en procesbegeleiding voor de stuurgroep door 
Jan Vermeij op 22 april. 

Stuurgroep 
didactisch coachen 

mei 11. Slotbijeenkomst didactisch coachen voor het hele team 
o.l.v. Jan Vermeij. Dinsdag 25 mei van 09.00 - 12.00 uur. 

Stuurgroep 
didactisch coachen 

juli Vervolg van het drie-jarige traject didactisch coachen in 
schooljaar 2021-2022 en in 20222-2023. 

Stuurgroep 
didactisch coachen 

 


