
 

Evaluatie Jaarplan de Klepper 2017-2018  
Onderwerp en toelichting Concrete  opbrengst Werkwijze  Wie, wanneer en check 

Implementatie Schatkist 
In het schooljaar 2017 -2018 
gaan we in groep 1-2 de 
nieuwe methode Schatkist 3.0 
implementeren.  
 

De nieuwe methode 
Schatkist is volledig 
geïmplementeerd. De 
opbrengsten zijn op 
niveau. De overgang van 
groep 2 naar groep 3 
verloopt soepel. Er is een 
kwaliteitskaart Schatkist 
groep 1-2.  
 
Lisanne en Marja hebben 
de training ‘Werken met 
Schatkist’ gevolgd. 

● De methode Schatkist wordt dit 

schooljaar aangeboden in groep 1-2. 

● Kleuterleerkrachten gaan de training 

‘Werken met Schatkist’ volgen. 

● De leerkracht van groep 1-2 brengt in 

januari in het teamoverleg verslag uit 

over de methode. 

 

Check: In juli 2018 is de methode volledig 
geïmplementeerd. De eind-opbrengsten zijn 
op niveau. 
 
Evaluatie:  
De methode is geïmplementeerd. 
Kwaliteitskaart in concept klaar, wordt in het 
schooljaar 2018-2019 vastgesteld.  
Overgang van groep 2 naar groep 3 zal na 
verwachting goed verlopen. Tijdens de 
herfstsignalering wordt dit geëvalueerd.  
De opbrengsten zijn op niveau, mede dankzij 
de inzet van Bouw!.  

Methode Technisch lezen 
onderzoeken voor aanschaf. 
Onze huidige methode 
Estafette is aan vervanging 
toe.  

Voor het eind van het 
schooljaar is er een keuze 
gemaakt voor de nieuwe 
methode technisch lezen. 

● Uiterlijk in december hebben we in de 

teamvergadering een overzicht gemaakt 

van eisen waaraan de nieuwe methode 

moet voldoen. 

● Er wordt onderzocht welke methodes er 

op de markt zijn die aansluiten bij onze 

eisen. Zij moeten geschikt om in een 

combinatieklas en digitaal mee te kunnen 

werken. 

● 2 leerkrachten maken een opzet voor 

de eisen waar de methode aan moet 

voldoen en bespreken dit met het 

team.  

 
● De methodes worden onderzocht en 

de keuzes worden gemaakt. 

 

 



 

● Er worden in het voorjaar in een 

teamvergadering keuzes gemaakt voor 

maximaal 2 methodes die we gaan 

uitproberen.  

● N.a.v. de ervaringen wordt er in het 

teamoverleg een keuze gemaakt. 

Check: In juli 2018 hebben we een keuze 
gemaakt en wordt de methode aangeschaft 
voor het schooljaar 2018-2019.  
 
Evaluatie: 
Een nieuwe methode Estafette is in 
ontwikkeling. We wachten deze ontwikkeling 
af.  

Aanpak en verbetering van 
de zorgstructuur. 
De huidige zorgstructuur zorgt 
voor veel extra werk en 
frustratie. Het werkt niet zoals 
wij het zouden willen en kost 
(te) veel tijd. 

Wij hebben een 
zorgstructuur opgezet die 
effectief en praktisch is. 
Alle kinderen zijn 
duidelijk in kaart gebracht 
en krijgen de begeleiding 
die ze nodig hebben. 
Wij ervaren minder 
werkdruk en frustratie. 

● Inventariseren wat de knelpunten zijn, 

waar wordt dubbel gewerkt 

● Onderzoeken wat de eisen vanuit de 

inspectie zijn wat betreft de 

zorgstructuur. Wat móet er op papier? 

● Inventariseren hoe er op andere scholen 

(buiten BasisBuren) gewerkt wordt en 

hoe dat bevalt. 

● In november bespreken we in de 

zorgvergadering de ideeën die we 

opgedaan hebben en maken we een 

eerste opzet. 

● We maken een opzet hoe wij denken hoe 

onze nieuwe zorgstructuur eruit gaat 

zien. 

● We kijken in de zorgvergadering in maart 

kritisch naar deze opzet. 

● We passen de opzet aan en gaan dit 

uitproberen in het nieuwe schooljaar. 

 

● Dit een proces met het hele team 

waarbij de taken kunnen worden 

verdeeld. 

● Het is fijn als iedereen probeert om 

buiten de stichting zorgstructuren te 

verzamelen. 

 
Check: In juli 2018 staat er een effectieve, 
praktische zorgstructuur op papier (dit is een 
werkdocument) waar we alle kinderen mee in 
kaart hebben. 
In juli 2019 wordt deze methode landelijk 
geïmplementeerd en zijn wij een excellente 
voorbeeldschool. 
 
Evaluatie: 
De grote lijn voor de zorgstructuur is opgezet. 
We maken nu gebruik van kwaliteitskaarten, 
LOK’s, differentiatiekaarten, en het formulier 
van de groepsbespreking.  
De kwaliteitskaart technisch lezen, begrijpend 
lezen, rekenen en spelling zijn vastgesteld. 

 



 

Een LOK wordt gebruikt voor leerlingen met 
een specifieke zorgvraag.  
In het schooljaar 2018-2019 hopen we nog 
meer te ervaren dat de werkdruk verminderd.  
Het blijft een werkdocument.  

 

Kletsklas. 
Deze app wordt ingevoerd om 
de oudercommunicatie en 
betrokkenheid te verbeteren.  
 
 
 
 
 
 

Elke klas heeft een eigen 
app waarin een vooraf 
afgesproken aantal 
berichten (minimaal) aan 
ouders worden verstuurd. 
De communicatie met de 
ouders is verbeterd. 
Er is een kwaliteitskaart 
‘Gebruik Kletsklas’. 

● Ouders krijgen aan het begin van het 

schooljaar een flyer en we promoten het 

downloaden van de app.  

● In een teamoverleg worden afspraken 

gemaakt over de manier van werken met 

Kletsklas.  

● Deze worden vastgelegd in een 

kwaliteitskaart.  

Lisanne en Martijn verzorgen communicatie 
naar team en ouders aan het begin van het 
schooljaar.  
De laatste teamvergadering van augustus 
worden de afspraken over gebruik Kletsklas 
vastgelegd. Tijdens de algemene ouderavond 
op 5 september  wordt uitleg gegeven en 
vanaf dan is de app operationeel. 
In november wordt er in de MR gevraagd 
naar ervaringen en evt. tips en tops. 
 
Evaluatie: 
De aanbieder heeft niet kunnen voldoen aan 
de afspraken. Daarom stappen we over. In 
het schooljaar 2018-2019 kiezen we voor 
Parro.  

ICT chromebooks 
De chromebooks moeten 
meer adaptieve software 
bieden aan leerlingen. 

Leerlingen zijn meer 
intrinsiek gemotiveerd en 
voelen zich meer 
eigenaar van hun eigen 
leerproces. Elke leerling 
kan via de chromebook 
op zijn eigen niveau 
werken. De opbrengsten 
gaan hierdoor omhoog. 
De leerkrachten hebben 

● Er wordt een onderzoek opgestart door 

een werkgroep naar de adaptieve 

software bij de huidige methodes.  

● Er worden individuele accounts 

aangemaakt.  

● Martijn volgt de opleiding coördinator ICT 

bij Heutink en deelt kennis en tips met de 

collega´s.  

Lisanne en Martijn vormen een werkgroep 
en coordineren het onderzoek. Voor de 
herfstvakantie zijn de eigen accounts 
aangemaakt. Vanaf januari 2018 is de nieuwe 
software in gebruik.  
Alle kinderen werken met de chromebook en 
zijn eigenaar van hun leerproces, dat 
checken we tijdens de laatste rond 
kindgesprekken. 
 

 



 

inzicht in de resultaten 
van de kinderen. Er is een 
start gemaakt met 
vermindering van de 
werkdruk bij de 
leerkrachten. 
Het beleidsplan ICT is 
aangepast met ervaringen 
en afspraken.  

● Ervaringen en afspraken worden 

vastgelegd in het ICT beleidsplan. 

Evaluatie: 
Vanaf januari werken we met cloudwise, dit 
is een grote verbetering. Volgend jaar gaan 
we instellen dat de leerlingen ook thuis 
kunnen inloggen.  
We hebben een proeflicentie van adaptief 
lesmateriaal gehad. Volgend schooljaar 
2018-2019 abonneren we op taalzee en 
rekentuin.  
In verband met verandering en kosten wordt 
Bloon afgeschaft en vervangen door 
spellingoefenen.nl voor het schooljaar 
2018-2019. Wij hebben gekozen voor 
spellingofenen.nl omdat het gratis is, meer 
woordlijsten heeft, inclusief Veilig Leren 
Lezen is, hij kan ingesteld worden op niveau 
en de resultaten zijn zichtbaar. 

ICT beleid 
De doorgaande lijn binnen de 
school is vastgelegd in een 
beleidsplan. 

 M Grefte gaat een postHBO opleiding ICT doen. In 
deze opleiding wordt ons ICTbeleidsplan 
afgerond. Het team wordt hierbij betrokken. 

M Grefte doet ICTopleiding  
Een van zijn lesdoelen zal het schrijven van 
een ICTplan voor De Klepper zijn. 
 
Evaluatie: 
Het ICT plan voor De Klepper is in concept 
aanwezig. Het is een werkdocument en deze 
wordt jaarlijks aangepast.  

Projectmatig onderwijs 
N.a.v. het missie-visietraject 
in 2017 gaan we ons 
toeleggen op projectmatig 
onderwijs van de zaakvakken 
inclusief techniek en 
begrijpend lezen. 
Natuurlijk! De Klepper 

Er wordt in alle groepen 
projectmatig gewerkt 
waarin kinderen een 
onderzoekende houding 
laten zien. Er is een keuze 
gemaakt voor een 
methode en deze is 
aangeschaft. Begrijpend 

● Het onderzoek wordt voortgezet door de 

werkgroep. 

●  Er worden afspraken gemaakt met o.a. 

LESkracht voor een voorlichting op 

school: 30 augustus  

● We maken voor januari 2018 een keuze 

voor een methode.  

De werkgroep gaat verder met het 
onderzoek, aan de hand van opgedane 
ervaringen. Voor de herfstvakantie is er een 
voorlichting geweest over LESkracht. De 
keuze voor de nieuwe methode is  voor 
januari 2018 in het team genomen. Vanaf 
januari implementatie van de nieuwe 
methode in alle groepen, ervaringen worden 

 



 

lezen is een belangrijk 
onderdeel van deze 
lessen en kinderen zien 
het belang hiervan in. Er 
is een kwaliteitskaart met 
afspraken en doorgaande 
lijn van ons projectmatig 
onderwijs. 

● De afspraken voor implementatie worden 

vastgelegd. Deze worden vastgelegd in 

een concept kwaliteitskaart. 

in elke teamvergadering besproken en 
afspraken worden vastgelegd in de 
kwaliteitskaart. 
 
Evaluatie: 
Vanaf 1 januari werken we met de methode 
Leskracht, vanaf groep 5 t/m 8. Het portfolio 
gaan we komend schooljaar vorm geven. 
Komend schooljaar zetten we de puntjes op 
de i en zetten we de begeleiding van Astrid 
in. Voor Marian en Martijn hebben we nog 
1,5 uur begeleiding over.  
De kwaliteitskaart gaan we in het schooljaar 
2018-2019 vast stellen.  
Woordenschat en begrijpend lezen komen 
veel aan bod.  

 

Cursussen,  trainingen 

Wie: Cursus of training en waarom wanneer bedrag 
Lisanne en Marja Introductiecursus Schatkist ivm 

implementatie van deze methode dit 
schooljaar 

20 september 175 euro pp 

Martijn Post HBOICT scholing bij Heutinkict 10 woensdagmiddagen in Zeist 2250 euro 
team workshop methode LESKRACHT 

We willen de zaakvakken 
projectmatig aanbieden, deze 
workshop maakt deel uit van ons 
onderzoek naar de methode die bij 
ons past 

Woensdagmiddag  30 augustus 
middag op school  
Bij aanschaf methode extra 
begeleiding aan t team 

675 euro voor workshop inclusief 
introductie visie leskracht 

 



 

team Begrijpend lezen ivm tegenvallende 
resultaten, we denken dat dit beter 
kan!  

Nog niet bekend  

    
    
    
 

 


