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Thema’s jaarplan 2020-2021

Zicht op ontwikkeling en planmatig werken

Implementeren referentieniveaus

Schoolspecifieke normen t.a.v. de opbrengsten

De leerkracht als professional

Kwalitatief goed onderwijs voor het jonge kind



1. Zicht op ontwikkeling 
en planmatig werken

Doelen: Er is sprake van een uniforme wijze met 

betrekking tot het volgen van de lange-, middellange- en 

korte zorgcyclus. Dit resulteert in een gelijkmatige wijze 

van planmatig werken voor, in ieder geval, de 

hoofdvakgebieden. Er wordt onderscheid gemaakt in het 

werken met plannen in de groepen 1 en 2 en de groepen 

3 tot en met 8. De zorgcyclus is onderverdeeld in zes 

fasen, namelijk waarnemen, begrijpen, wegen, plannen, 

handelen, evalueren. Deze fasen zijn herkenbaar in het 

dagelijkse handelen van de leerkracht. 



Prestatie indicatoren
er is een eenduidige wijze van 

registeren, analyseren en volgen van 
de korte-, lange- en middellange 

zorgcyclus; Hierbij gaat het over het 
implementeren van de stappen 
waarnemen, begrijpen, wegen, 

plannen, handelen, evalueren. Per 
stap en vakgebied is omschreven hoe 

deze uit te voeren.

de korte zorgcyclus is herkenbaar in 
de weekplanning en bij 80% van de 
leerkrachten is het plan zichtbaar op 
uitvoeringsniveau (pedagogisch en 

didactisch handelen);

de middellange zorgcyclus is, bij 
100% van de leerkrachten, terug te 

vinden in ParnasSys en krijgt vorm in 
(koers)plannen;

de lange zorgcyclus wordt eenduidige 
geanalyseerd en is, bij 100% van de 

leerkrachten,  terug te vinden in 
ParnasSys. De uitwerking in plannen 
krijgt een plaats in de middellange 

zorgcyclus;

de drie zorgcyclussen zijn volledig 
omschreven in het 

ondersteuningsplan.

het werken met koersplannen is 
bekend en betekenisvol voor 

leerkrachten en interne begeleiding. 



STAVAZA & Effecten voor periode 2021 - 2022

• Koersplan rekenen kent een eenduidige vorm. Dit wordt schooljaar 2020-2021 afgerond. De stappen waarnemen, begrijpen, 
wegen, plannen en evalueren is duidelijk hoe deze uit te voeren. Effect 2021-2022: plannen voor vakgebieden TL, SP en BL 
moeten nog vervolg krijgen. Eerste stap is het vakgebied TL (Actie IB).

• Korte zorgcyclus is onvoldoende zichtbaar in de weekplanning. Klassenbezoeken van juni richt zich o.a. op de zichtbaarheid 
van de korte zorgcylus. Effect 2021-2022: bij aanvang schooljaar aandacht voor korte zorgcyclus (Actie IB).

• Koersplannen rekenen is vastgesteld, geen vervolg.

• Analyse zorgcyclus word eenduidig uitgevoerd, vertaling naar plannen voor rekenen in gang gezet, overige vakgebieden 
volgen nog. Effect 2021-2022: zie punt 1.

• Zorgcyclussen zijn omschreven in het ondersteuningsplan. Aanpak RW moet in 2020-2021 nog vastgelegd worden. Effect 
2021-2022 overige vakgebieden volgen, beginnen bij TL.

• De meting of het werken met het koersplan rekenen betekenisvol is, is nog niet uitgevoerd. Gebeurt nog in 2020-2021. Effect 
2021-2022 verwachting is dat er per vakgebied verschillend gekeken zal gaan worden naar de aanpak.



2. Implementeren 
referentieniveaus

Doelen: Er is sprake van een, bij de populatie passende, 

kwalitatieve sturing/ monitoring richting de eindtoets aan 

de hand van referentieniveaus en waar nodig worden er 

aanpassingen in het pedagogisch en didactisch handelen 

van de leerkracht gedaan. 



Prestatie indicatoren

100% van de leerkrachten 
van de leerjaren 6,7 en 8 is 

op de hoogte van de 
referentieniveaus en 

bijbehorende leerlijnen;

75% van leerkrachten van 
de leerjaren 6,7 en 8 is in 

staat om het 
onderwijsleerproces aan te 

sturen op basis van 
referentieniveaus;

het onderwijsaanbod is 
passend bij de populatie 
van de Agnietenschool;

100% van de leerkrachten 
gebruikt het EDI-model als 
basis voor een instructie 

en is in staat om hier 
beredeneerd van af te 

wijken;



STAVAZA & Effecten voor periode 2021 - 2022

• 100% van de leerkrachten (6,7 en 8) is op geïnformeerd over de referentieniveaus en 
bijbehorende leerlijnen middels scholingsbijeenkomst. Effect 2021-2022: geen

• 75% van de leerkrachten van de leerkrachten van de leerjaren 6,7 en 8 is in staat om het 
onderwijsleerproces aan te sturen op basis van referentieniveaus. Effect 2021-2022: welke 
aanpassingen hebben we in 20-21 gezien -> KPOO - teamscan

• het onderwijsaanbod is passend bij de populatie van de Agnietenschool. Effect 2021-2022: 
populatie beschrijven en afstemmen

• 100% van de leerkrachten gebruikt het EDI-model als basis voor een instructie en is in staat om 
hier beredeneerd van af te wijken. Effect 2021-2022: meetbaar middels KPOO-deel 2 (verwerkt in 
Teamfoto)



3. School specifieke normen ten 
aanzien van de opbrengsten

Doelen: Er is sprake van schooleigen normen ten aanzien 

van opbrengsten op, zowel cognitief, als vaardigheden. 



Prestatie indicatoren

er zijn school specifieke normen ten aanzien 
van de tussenopbrengsten (M-E), waarbij er 

onderscheid wordt gemaakt tussen het 
reguliere onderwijsaanbod en het onderwijs 

in de Leonardo groepen;

Iedere expeditie wordt er geëxperimenteerd 
met het in beeld brengen van vaardigheden 

in het digitaal portfolio. Bij deze 
vaardigheden is er aandacht voor 

burgerschap, leerhouding, omgaan met 
uitgestelde aandacht et cetera. Vanaf 

schooljaar 2021- 2022 is er een basis-set 
met vaardigheden waarin een duidelijke 
opbouw zit vanaf leerjaar1 tot en met 8;

bovenstaande items krijgen structureel een 
plaats binnen het leerling-portfolio;



STAVAZA & Effecten voor periode 2021 - 2022

• Er zijn schoolspecifieke normen ten aanzien van de tussenopbrengsten (M-E), waarbij er onderscheid 
wordt gemaakt tussen het reguliere onderwijsaanbod en het onderwijs in de Leonardo groepen. Er zijn 
normen in concept vastgesteld, moeten nog definitief gemaakt worden. Effect 2021-2022: uitvoeren 
vastgestelde normen.

• Iedere expeditie wordt er geëxperimenteerd met het in beeld brengen van vaardigheden in het digitaal 
portfolio. Bij deze vaardigheden is er aandacht voor burgerschap, leerhouding, omgaan met uitgestelde 
aandacht et cetera. Vanaf schooljaar 2021- 2022 is er een basis-set met vaardigheden waarin een 
duidelijke opbouw zit vanaf leerjaar1 tot en met 8; 

•bovenstaande items krijgen structureel een plaats binnen het leerling-portfolio. Effect 2021-2022: 
digitaal portfolio start 21-22, opnemen vaardigheden invoegen.

•



4. De leerkracht als professional

Doelen: Er is sprake van een systematisch en cyclische 

wijze van het werken aan een bekwaamheidsdossier. 

Hierbij zijn tenminste de doelen/ activiteiten vanuit de 

sturingscyclus van de SKO in verwerkt.



Prestatie indicatoren

iedere medewerker heeft 
bekwaamheid die past bij 

haar/zijn ontwikkeling, 
welke aantoonbaar is 

middels het 
bekwaamheidsdossier;

het bekwaamheidsdossier 
kent een indeling en 

vormingeving conform de 
richtlijnen op 

organisatieniveau;

de nascholing van de 
leerkrachten draagt in 
ieder geval bij aan de 

gestelde doelen uit het 
schoolplan 2020-2022.



STAVAZA & Effecten voor periode 2021 - 2022

• iedere medewerker heeft bekwaamheid die past bij haar/zijn ontwikkeling, welke aantoonbaar is 

middels het bekwaamheidsdossier; Effect 2021-2022: zie PDOL

• het bekwaamheidsdossier kent een indeling en vormingeving conform de richtlijnen op 

organisatieniveau. Effect 2021-2022: uitvoeren gesprekkencyclus PDOL

• de nascholing van de leerkrachten draagt in ieder geval bij aan de gestelde doelen uit het 

schoolplan 2020-2022. Effect 2021-2022: zie scholingsplan



5. Kwalitatief goed onderwijs voor 
het jonge kind

Doelen: Iedere leerling krijgt een passend aanbod, welke 

is ingericht op basis van de leerlijnen jonge kind. De 

leerkrachten zijn inhoudelijke op de hoogte van de 

leerlijnen jonge kind en in staat om de module leerlijnen 

jonge kind te gebruiken in het leerlingvolgsysteem. Ook 

hier is er sprake van een uniforme wijze met betrekking tot 

het volgen van de lange-, middellange- en korte 

zorgcyclus zoals omschreven bij ontwikkelthema 1. 



Prestatie indicatoren

100% van de leerkrachten van 
de leerjaren 1 en 2 is op de 

hoogte van de inhoud van de 
leerlijnen van het jonge kind;

100% van de leerkrachten is in 
staat om de leerlijnen in het 

leerlingvolgsysteem te plannen, 
uit te voeren en te evalueren;

In het onderwijsaanbod is 
zichtbaar waar er beredeneerde 
keuzes zijn gemaakt ten aanzien 
ven extra ondersteuning en/of 

verrijking, waarbij de korte zorg-
cyclus op een uniforme wijze 

wordt uitgevoerd en vastgelegd;

dDe doelen worden vertaalt in 
passende activiteiten op ieder 

niveau, waarbij er zichtbaar 
gewerkt wordt met verschillende 
organisatievormen (kleine kring, 

grote kring, spelbegeleiding, 
keuzetaken et cetera);

Beredeneerde afweging vanuit 
een beperkt aantal bronnen 

(vooraf geselecteerd);

De leerkrachten van de groepen 
1 en 2 waarderen het werken 

met de leerlijnen van het jonge 
kind als positief. 



STAVAZA & Effecten voor periode 2021 - 2022

• 100% van de leerkrachten van de leerjaren 1 en 2 is op de hoogte van de inhoud van de leerlijnen van het jonge kind; 
leerlijnen zijn besproken en juist ingevoerd Effect 2021-2022: verder implementeren en inzet scholing?

• 100% van de leerkrachten is in staat om de leerlijnen in het leerlingvolgsysteem te plannen, uit te voeren en te evalueren; 
gehaald Effect 2021-2022: verdere uitwerking in de opzet van het plan middels de leerlijnenmodule

• In het onderwijsaanbod is zichtbaar waar er beredeneerde keuzes zijn gemaakt ten aanzien ven extra ondersteuning en/of 
verrijking, waarbij de korte zorg-cyclus op een uniforme wijze wordt uitgevoerd en vastgelegd; onvoldoende zicht op. Effect 
2021-2022: actie IB?

• De doelen worden vertaald in passende activiteiten op ieder niveau, waarbij er zichtbaar gewerkt wordt met verschillende 
organisatievormen (kleine kring, grote kring, spelbegeleiding, keuzetaken et cetera); doelen worden ingezet, werkvormen 
uitgeprobeerd Effect 2021-2022: vervolg inzet leerlijnen

•Beredeneerde afweging vanuit een beperkt aantal bronnen (vooraf geselecteerd); Effect 2021-2022: 

•De leerkrachten van de groepen 1 en 2 waarderen het werken met de leerlijnen van het jonge kind als positief. Evaluatie moet 
nog plaatsvinden (Actie IB) Effect 2021-2022: opnieuw meten in 21-22



Geplande ontwikkelthema’s 
2021-2022



Ontwikkelthema 1: de professionele 
dialoog

Doelen: Er is sprake van een cultuur waarin leerkrachten 
preventief met leerlingen en ouders in gesprek gaan en 
processen bewaken. 

Prestatie-indicatoren:
- zorgsignalen worden buiten de porfolio-gesprekken 

(voor)besproken met leerlingen en ouders;
- 100 % van de leerkrachten weet hoe en wanneer hij/zijn deze 

gesprekken kan voeren en in moet zetten.



Ontwikkelthema 2: passende 
eindresultaten en een logisch vervolg

Doelen: De eindresultaten zijn passend bij de verwachtingen van 
de school, ook na 3 jaar vervolgonderwijs. 

Prestatie-indicatoren:
- 95% van de leerlingen heeft een score op de eindtoets, die 
passend is bij de resultaten van de toetsen van het 
leerlingvolgsysteem van de school;

- de bestemming van de leerlingen, na het verlaten van de 
basisschool is bekend en voldoet, ook na drie jaar, aan de 
verwachtingen van de school;

- de school heeft een zorgvuldige, inzichtelijke en school 
specifieke procedure ten aanzien van het schooladvies richting 
het vervolgonderwijs.  



Ontwikkelthema 3: verrijkingsaanbod 
gericht op vaardigheden

Doelen: het verrijkingsaanbod in de leerjaren 4,5,6,7 en 8 

is concentrisch opgebouwd en kent eenzelfde wijze van 

uitvoering. 

Prestatie-indicatoren:

- in iedere klas is er voldoende aandacht voor het  

verrijkingsaanbod;

- het verrijkingsaanbod is gericht op vaardigheden; 



Ontwikkelthema 4: een rijke 
leeromgeving

Doelen: er is sprake van een eenduidige leeromgeving 
die ondersteunend en uitdagend is tot het leren, waarin de 
visie van de school is terug te zien. Dit zowel op groeps-
als op schoolniveau. 

Prestatie-indicatoren:
- er is eenduidig beleid ten aanzien van een rijke 

leeromgeving en dit is zichtbaar binnen de inrichting van 
de groepen;

- 1x per jaar wordt de rijke leeromgeving met elkaar   
beoordeeld en waar nodig vinden er aanpassingen 
plaats. 



Ontwikkelthema 5: ouders als 
educatieve partners

Doelen: Er is sprake van een continue feedback-loop, dat wil zeggen 
dat de tevredenheid structureel en systematisch geëvalueerd wordt. 

Prestatie-indicatoren:
- 3x per jaar wordt er met ouders een passende dialoog 
gevoerd in het kader van verantwoording en dialoog ten 
aanzien van de schoolontwikkeling op het gebied van 
schoolklimaat, onderwijsleerproces, informatie en 
communicatie;

- 1x per jaar wordt er een leerlingentevredenheidspeiling 
(LTP) afgenomen in het leerjaar 6,7 en 8. Deze wordt 
besproken binnen de leerlingenraad en indien nodig krijgt 
deze bespreking vervolg in de verschillende groepen. 


