
Jaarplan 2022-2023

Terugblik schooljaar 2021-2022

Ook in het schooljaar 2021-2022 speelden de corona

maatregelen een rol. Klassen die naar huis moesten, digitaal

thuisonderwijs, kinderen en leerkrachten die in quarantaine

moesten, dit alles had impact op de lessen en ook op de

verbeterdoelen die we ons hadden gesteld.

In de periodes dat we gewoon naar school konden is ingezet op de basisvakken en is gekeken of er

hiaten in de leerstof waren. Daarbij besteedden we ook extra aandacht aan de sociaal emotionele

ontwikkeling van kinderen.

Als team maken we voor elk jaar een jaarplan waarin we onderwerpen kiezen waar we ons in willen

verbeteren. Door de coronaperiode hebben we keuzes gemaakt. Het optimaliseren van de digitale

lessen, het contact met de kinderen en ouders was prioriteit. Hierdoor hebben we keuzes gemaakt,

sommige geplande onderwerpen hebben we laten liggen, bijvoorbeeld het schrijven van een leerlijn

culturen en geloven of het doorontwikkelen van de leerwand.  Andere zijn doorgegaan. Hieronder

leest u wat we bereikt hebben.

Behaalde doelen jaarplan 2021-2022

Bouwsteen 1: Scholen van Waarde
Doelen DNW duurzaamheid en burgerschap:

We hebben de moestuin onderhouden. Kinderen hebben zaadjes en kiemplantjes geplant, verzorgd

en gezien hoe een bloem een vrucht werd.

We hebben aandacht voor onze planeet en zijn afvalvrije school. We proberen zo duurzaam mogelijk

met onze grondstoffen om te gaan.

De oorlog in Oekraïne bracht ook vluchtelingen naar Lopik. We hebben op school een klas voor het

gerealiseerd en gezorgd dat deze kinderen een plek in onze school hadden en opgenomen werden

door onze kinderen.

Bouwsteen 2 : De leraar maakt het verschil
Rekenen, Spelling, Begrijpend Lezen :

We passen de didactiek van EDI toe en ook nieuwe leerkrachten worden hierin geschoold. Op deze

wijze zijn alle kinderen betrokken tijdens de les en kan de leerkracht tijdens de instructie zien of

kinderen het leerdoel beheersen.

De inzet van Foutloos Rekenen maakte dat kinderen een betere beheersing kregen van de

basisbewerkingen met rekenen. We hebben ons geschoold in Technisch Lezen en hebben de

afspraken verwerkt in het onderwijsplan Technisch Lezen.



Bouwsteen 3: Gespreid Leiderschap
Doel DNW Leren van en met elkaar:
Elke week komt het team op dinsdag of donderdag bij elkaar in een PLG (professionele leergroep).
We onderzoeken een onderwerp, stellen een verbeterplan op en voeren dat uit. Daarnaast bereiden
we ook samen lessen voor. Lesson Study hebben we niet kunnen uitvoeren.

Doelen jaarplan 2022-2023
Voor het schooljaar 2022-2023 hebben we ook weer verbeterdoelen opgesteld. Sommige doelen die

niet behaald zijn en pakken we dit jaar op. Andere doelen zijn nieuw.

NPO (nationaal programma onderwijs)
De regering heeft onderkend dat kinderen het lastig hebben gehad tijdens het thuisonderwijs en

heeft geld ter beschikking gesteld aan scholen om hier een plan (NPO) voor op te stellen. In

samenspraak met de MR hebben we als team een plan opgesteld en dit gekoppeld aan ons jaarplan.

Het geld zetten we in voor de volgende gebieden:

● Extra handen in de klas. We benoemen onderwijsassistenten die, onder leiding van de

leerkracht, in de klas of met groepjes kinderen extra hulp bieden.

● We zoeken een extra leerkracht die ingezet kan worden voor RT (remedial teaching),

lesgeven (zodat de groepsleerkracht gesprekken kan houden met kinderen of met hen kan

oefenen, administratie dagen heeft en literatuuronderzoek kan doen voor de PLG)

● Kleutermaterialen

● Materialen klusklas

● Aanschaf leesboeken, informatieboeken, rijke teksten

● Muziekonderwijs door vakleerkracht

● Training Kom op voor jezelf

Deze doelen zijn opgenomen in ons jaarplan:

Bouwsteen 1: Scholen van Waarde
Doelen DNW duurzaamheid en burgerschap:

We continueren ‘afvalvrije school’ en ‘groene school’. We actualiseren ons beleid Burgerschap op de

nieuwe wet Burgerschap. Kinderen krijgen kennis over de democratie. Kinderen leren hoe ze inspraak

kunnen hebben en leren respectvol communiceren. We vormen een leerlingenraad. We onderzoeken

hoe we de Oekraïense leerlingen kunnen verbinden met school en onze samenleving.

Bouwsteen : De leraar maakt het verschil
Rekenen, Begrijpend Lezen :

We zetten in op de vakken Rekenen en Begrijpend Lezen. In de PLG stellen we voor deze vakken een

onderwijsplan op en doen we ook Lesson Study (een les gezamenlijk bekijken a.d.h.v. het leren van

de kinderen). We zetten onderwijsassistenten en extra leerkrachten voor extra hulp in de klas.



Engels en studievaardigheden:

We hebben een nieuwe methode voor Engels: Stepping Stones. Ook voor studievaardigheden

hebben we de vernieuwde versie van Blits aangeschaft. Deze methoden voeren we in. De groepen 7

en 8 krijgen, naast de reguliere lessen Engels, ook wekelijks les van een native speaker.

Bouwsteen 3: Gespreid Leiderschap
Doel DNW Leren van en met elkaar:

We werken wekelijks in PLG (professionele leergemeenschap) waarin de onderbouw- en bovenbouw

leerkrachten aan verbeteronderwerpen werken. In de klas is ook een verbeterbord (doelenbord),

kinderen leren dit verbeterbord te leiden.

We houden kindgesprekken met kinderen en dit jaar wordt er ook een leerlingenraad gevormd. In

een leerlingenraad spreken leerlingen met de directeur over onderwerpen van de school of de klas.


