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Onderwerp en 

toelichting 

Concrete  

opbrengst 

Werkwijze  Wie, wanneer en 

check 

Evaluatie 

 

Met sprongen vooruit 
Uit de evaluatie van het 
schooljaar blijkt dat en 
behoefte is aan het 
verbeteren van het 
automatiseren vanaf 
groep 3 en dat er meer 
aandacht komt voor het 
domein getalbegrip bij de 
kleuters. Voor groep 3-4 
is afgelopen schooljaar 
‘Met sprongen vooruit’ 
aangeschaft en de cursus 
gevolgd. Voor een 
doorlopende leerlijn 
willen we deze ook 
aanschaffen in groep 
1,2,5,6 en op termijn ook 
voor gr 7/8 

De methode ‘met 
sprongen vooruit’ is 
als doorgaande lijn in 
gebruik. 
De leerlingen hebben 
een betere basis om 
het rekenonderwijs 
gedurende hun 
schoolloopbaan te 
ontvangen. 
De leerlingen tonen 
een grotere 
rekensnelheid omdat 
de basisvoorwaarden 
beter  zijn 
geautomatiseerd.  

● cursus met sprongen 

vooruit volgen 

● materialen met 

sprongen vooruit 

aanschaffen 

● met sprongen vooruit 

implementeren  

● kwaliteitskaart Rekenen 

aanpassen 

Wie: 
- Annebel, Lisanne, Martijn 

volgen de cursus met 
sprongen vooruit. 

- Iedereen implementeert met 
sprongen vooruit in de klas. 

- Het team maakt de 
kwaliteitskaart. Fione 
coördineert dit.  

Wanneer:  
- In de eerste helft van het 

schooljaar wordt de cursus 
gevolgd en de materialen 
ingezet. 

- In februari de kwaliteitskaart 
maken. 

- Aan het eind van de schooljaar 
wordt de kwaliteitskaart 
geëvalueerd en bijgesteld. 

Check:  
Eigen observaties van leerkrachten. 
Het tempo van rekenen is verhoogd en 
we zien minder uitvallers. 

 

 

 

 



Jaarplan de Klepper 2019-2020 (3.0) 

Estafette methode 
aanschaffen en 
implementeren 
De huidige methode 
Estafette voldoet niet 
meer aan de eisen van 
deze tijd 

 
Het technisch 
leesniveau, het 
begrijpend leesniveau 
en het leesplezier in de 
groepen 4 t/m 6 is op 
het gewenste niveau. 
De leerkrachten geven 
betekenisvolle TL 
lessen. 

● Aanschaffen Estafette 

3 

● Implementeren 

Estafette 3 

● Kwaliteitskaart 

technisch en 

begrijpend lezen 

aanpassen 

● In de laatste 

vakantieweek krijgen 

de leerkracht een 

voorlichting.  

Wie:  
- Marja schaft de methode 

Estafette 3 aan voor de 
groepen 4 t/m 6. 

- Leerkrachten van groep 4 
t/m 6 implementeren de 
methode in de klas. 

- Anneke en Fione passen 
de kwaliteitskaart 
technisch en begrijpend 
lezen aan.  

Wanneer: 
- Aanschaf methode juni 

2019 
- September 2019 start met 

de nieuwe methode. 
- Kwaliteitskaart technisch 

en begrijpend lezen 
aanpassen na de 
herfstsignalering.  

- In juni kwaliteitskaart 
definitief vaststellen.  

Check: 
De vaardigheidsgroep van TL is op 
of boven gemiddeld niveau.  

 

Verdieping executieve 
functies - leren leren en 
hoe pakken we dit aan in 
de groep? 
We zien dat executieve 
functies bij leerlingen 
meer aandacht behoeft. 

De leerkrachten zijn in 
staat om executieve 
functies meer in te 
zetten in de klas. 
Hiervoor hebben de 
leerkrachten een 
teamscholing gevolgd 
 

● Teamscholing 

executieve functies 

volgen. 

● Handvatten uit de 

scholing worden 

toegepast in de groep. 

Wie:  
- Team onderzoekt waar 

we behoefte aan hebben 
(executieve functies) 

- ? zoekt een geschikte 
cursus. 

- Team past handvatten toe 
in de klas. 
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Wanneer: 
- Team start onderzoek in 

september 
- Volgen scholing na 

herfstvakantie 
- 2e helft schooljaar 

geleerde toepassen. 
Check: 
Leerkrachten hebben handvatten 
gekregen waardoor we minder 
beroep hoeven te doen op de 
deskundige van BB. 

Gedrag, betrokkenheid, 
welbevinden verbeteren 
Het gedrag van leerlingen 
vraagt steeds meer 
aandacht. Dit heeft 
consequenties voor het 
veiligheidsgevoel in de 
groep. 

Het pedagogisch 
klimaat is prettig en 
stabiel doordat we 
allemaal met de 
kwaliteitskaart 
werken. 
 
Kwaliteitskaart gedrag 
 
Op school werkt 
iedereen volgens de 
kwaliteitskaart gedrag. 

Om tot de 

kwaliteitskaart gedrag 

te komen gebruiken 

we het volgende: 

● De afspraken uit blok 1 

Vreedzame School 

● Grondwet 

● Gouden en Zilveren 

weken  

● De afspraken van de 

studiemiddag van 

Fernanda (8 maart 

2019) 

Wie: team 
In het begin van het schooljaar 
gaan we onder leiding van F de 
Hoop met het team verder aan de 
slag met dit onderwerp.  
We bespreken gewenst gedrag 
van kinderen maar ook gewenst 
gedrag van team om de 
professionele cultuur binnen de 
school te waarborgen.i 
 
Check: 
Op de Klepper is duidelijk 
omschreven in een kwaliteitskaart 
op welke manier we omgaan met 
“moeilijk”of ongewenst gedrag bij 
leerlingen. De leerkrachten 
houden zich hieraan. Ook welk 
gedrag in de vorm van oa 
feedback naar elkaar in het team 
wordt vastgelegd. 
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Collegiale ondersteuning 
(Aanvulling op 
onderwerp hierboven) 

Het team van De 
Klepper heeft helder 
voor welke 
uitdagingen de 
collega’s staan in 
verschillende groepen. 
De theorie over 
feedback geven is 
opgefrist en wordt 
ingezet tussen 
collega’s. 
De teamcultuur is van 
familiair naar meer 
professioneel 
verschoven.  

We vragen aan Fernanda de 

Hoop om scholing. We gaan uit 

van een combinatie van 

Vreedzame School/ 

gedrag/cultuur  

Collega’s gaan bij elkaar in de 

groep kijken. De groep wordt 

overgenomen door collega/ 

gewisseld van groep.  

Als er toestemming is om scholing 
olv Fernanda in te vliegen, maakt 
Marja afspraak met fernanda en 
bekijkt of scholing inhoudelijk kan 
zijn wat we nodig hebben. 
 
Check: 
Het is gebruikelijk om elkaar 
feedback te geven. De cultuur op 
De Klepper is meer professioneel 
geworden. 

 

Verdieping zorgstructuur  
Uit de evaluatie van het 
schooljaar blijkt dat er 3 
punten in de 
zorgstructuur aandacht 
behoeven; 
1- Diepgang in de analyse 
van de opbrengsten 
2- Aanpassen groep 1/2 
in de zorgstructuur. 
(aanpak, volgsysteem) 
3- Doelgericht werken 
voor zorgleerlingen 

Aan het eind van het 
schooljaar 19-20 is 
diepgang zichtbaar 
(SMART en precies 
geëvalueerd) in het 
analyseverslag en in de 
evaluatie van de LOKs) 
In januari 2020 is er 
gekozen voor een LVS 
voor groep 1,2. Er is 
dan een 
kwaliteitskaart waarin 
de aanpak beschreven 
staat. 
In LOKS (aangepaste 
aanpak) zijn de doelen 

● IB en leerkrachten 

groep 1,2 wonen op 13 

september 2019 een 

bijeenkomst bij op de 

PWA over 

verschillende LVS 

systemen. In oktober 

vindt overleg op school 

plaats en wordt een 

keuze gemaakt voor 

een systeem. Deze 

wordt aangeschaft 

zodat in nov/febr. dit 

nieuwe systeem 

gebruikt wordt. We 

● (september 2019) 
Leerkrachten en IB volgen 
OOG bijeenkomst 

● (november 2019) 
Overleg en keuze in team 
voor LVS systeem groep 
1-2. 

● (september 2019) 
zorgvergadering waarin 
doelen LOKs besproken 
worden. 

● Check 1 (januari 2020) 
werkgroep (Fione, 
Martijn, IB) overleg over 
zorgstructuur en vervolg. 

● (januari 2020) 
Leerkrachten groep 1,2 en 
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per blok helder en 
SMART geformuleerd. 
 

maken een 

kwaliteitskaart doelen, 

aanpak en 

differentiatie in groep 

1,2. 

● In de zorgvergadering 

van september 

oefenen leerkrachten 

met het SMART 

formuleren van doelen 

(o.l.v. IB) in de LOKs 

● Na de CITO 

middenmeting (januari 

2020) vullen 

leerkrachten het 

analyseverslag in en dit 

wordt besproken in 

groepsbesprekingen 

IB maken een 
kwaliteitskaart. 

● (maart 2020)  
Tussenevaluatie over de 
gemaakte analyse en 
doelen in de 
zorgvergadering (team) 

● Check 2 (juni 2020) 
Evaluatie met hele team 
tijdens evaluatie jaarplan. 
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Methode Pluspunt 
aanschaffen en 
implementeren. 
We werken met Pluspunt 
editie 3. Deze methode 
kan niet meer gebruikt 
worden ivm wegvallen 
Flash player 
 
 

In het schooljaar 
2019-2020 werken we 
met Pluspunt editie 4.  
 
Aan het eind van 
schooljaar 2019-2020 
is de kwaliteitskaart 
Rekenen aangepast 
aan de nieuwe 
methode 
 
De methode voldoet 
aan de eisen en 
verwachtingen van de 
leerkrachten. 

● Aanschaffen Pluspunt 

editie 4 door Marja in 

juni 2019. 

● Implementeren 

Pluspunt editie 4; 

vanaf groep 3 t/m 7 

wordt dit schooljaar 

gewerkt met de 

methode. 

●  In het schooljaar 

2020-2021 gaat groep 

8 ook met editie 4 

werken. 

● Kwaliteitskaart 

rekenen aanpassen. 

● Laatste vakantieweek 

volgen de leerkrachten 

een webbinair van 

Malmberg. 

Wie:  
- Marja schaft de methode 

Pluspunt editie 4 aan voor 
de groepen 3 t/m 7. 

- Leerkrachten van groep 3 
t/m 7 implementeren de 
methode in de klas. 

- Elke maand staat de 
implementatie op de 
agenda van de 
teamvergadering, hierin 
wordt de voortgang 
besproken. 

Wanneer: 
- Aanschaf methode juni 

2019 
- September 2019 start met 

de nieuwe methode. 
- Kwaliteitskaart rekenen 

aanpassen na elke 
teamvergadering 

- In juni kwaliteitskaart 
definitief vaststellen.  

Check; de methode is volledig 
ingevoerd in groep 3 t/m 7. 

 

Samenwerking 
Buitenpret  
De samenwerking met 
Buitenpret kan worden 
verbeterd. Ook de 
overdracht van peuters 
naar groep 1.  

-Kwaliteitskaart over 
de samenwerking met 
Buitenpret is 
aangepast. 
- De doorgaande lijn 
tussen peuters en 
groep 1 is stevig 
neergezet.  

Groepsleerkracht 1/2  neemt 

contact op met de leidsters 

van Pim & Pom om een 

afspraak te maken voor een 

gesprek. In dit gesprek wordt 

besproken hoe en wanneer de 

overdracht van peuters 

Wie:  
- groepsleerkracht van 1/2 

maakt een afspraak met 
de coördinator van Pim & 
Pom. 

Wanneer:  
- Begin van het schooljaar 

een afspraak maken. 
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plaatsvindt en op welke manier 

een doorgaande lijn gaat 

worden neergezet van peuters 

naar basisscholleerling. 

- Gesprek voor december 
2019. 

- Aanpassen kwaliteitskaart 
uiterlijk januari 2020. 

Check; de samenwerking met 
Buitenpret en leerkrachten groep 
1/2  is verbeterd.Er is een mooie 
doorgaande lijn en manier van 
overdragen ligt vast. 

ICT beleidsplan  
Elk jaar wordt het 
beleidsplan geëvalueerd 
en worden nieuwe 
doelen gesteld 

De korte-termijn 
doelen van 2018-2019 
worden geëvalueerd. 
Er worden nieuwe 
doelen gesteld, zowel 
op korte- als op lange 
termijn 
 

De korte termijn doelen zijn op 

de teamstudiedagen 

besproken. Op de 

startvergadering van het 

schooljaar 2019-2020 worden 

3 korte termijn doelen 

besproken en vastgelegd. Ook 

de lange termijndoelen 

worden besproken. 

 
Startvergadering in aug. ICT 
beleidsplan aanpassen door team 
en Martijn. 
 
Check; meetmomenten in 
beleidsplan vastleggen 

In het beleidsplan worden 
evaluatiemomenten vastgelegd  

Kwaliteitskaarten 
actualiseren 

Minimaal 4 
kwaliteitskaarten 
worden geëvalueerd, 
aangepast en 
geactualiseerd dit 
schooljaar. 
De doorgaande lijn 
binnen De Klepper is 
geactualiseerd en 
iedereen werkt 
volgens de 
kwaliteitskaarten. 

In diverse  teamoverleggen 

bespreken we een oudere 

kwaliteitskaart.  

De kwaliteitskaarten die de 

doorgaande lijn betreffen 

binnen school krijgen voorrang 

*Marja initieert en plaatst het op 
de agenda. 
*Lisanne en Anneke maken begin 
schooljaar een nieuwe ordening 
met inhoudsopgave van ons 
kwaliteitshandboek 
 
Begin oktober, week 4, staat de 
eerste kwaliteitskaart, 
schoolafspraken, op de agenda. 
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Vreedzame school 
Opleiden 
leerlingmediatoren 

Er zijn mediatoren uit 
groep 6 en 7 opgeleid. 
Deze zijn zichtbaar op 
het schoolplein. Zij 
helpen medeleerlingen 
bij het oplossen van 
conflicten. 

Twee leerkrachten leiden de 

leerlingmediatoren op na 

schooltijd volgens een 

programma van de VS 

Leerlingen uit groep 6 en 7 

kunnen zich aanmelden om 

opgeleid te worden.  

Begin schooljaar 3 bijeenkomsten 
na schooltijd. geleid door Fione en 
Marian 

 

Natuurlijk De Klepper 
De missie van de Klepper 
willen we nog steviger 
neerzetten door onder 
andere onze 
buitenspeelruimte 
uitdagender te maken 
voor de leerlingen. 
*De afspraken over 
scheiden en verminderen 
van afval worden weer 
opgefrist in de groepen 
* zonnepanelen op het 
dak en installatie scherm 
om besparing inzichtelijk 
te maken 
 

Einde schooljaar zijn 
de schoolpleinen rond 
de school uitdagender 
voor de leerlingen met 
natuurlijke materialen. 
Er wordt met 
verschillende 
materialen gespeeld 
door de leerlingen 
tijdens de pauzes. 
 
*Er komt minder afval 
de school binnen 
* Leerlingen en ouders 
kijken regelmatig naar 
de opbrengst van 
bezuiniging CO2 op het 
scherm in de patio. Zij 
zijn op de hoogte van 
betekenis  duurzaam 
gedrag 

Het team is zich bewust van 

natuurlijke materialen die 

gebruikt kunnen worden in het 

spel van de leerlingen. Ieder 

denkt mee voor invulling 

*Tijdens de kleine pauze wordt 

afval mee naar huis gegeven. 

In de klas wordt minder afval 

verzameld. In de eerste 

schoolweek verzamelen we al 

het afval op het schoolplein. In 

de tweede schoolweek houden 

we een wedstrijd, welke klas 

heeft het minste afval.  

Van” Aandeel in de betuwe” 

van de Rabobank hebben we 

geld gespaard. Hier kopen we 

groot scherm van voor op de 

patio om de functie en effect 

team: 
 
Einde schooljaar is er verschillend 
materiaal op het schoolplein 
aanwezig ( geweest) 
De leerlingen konden tijdens de 
pauzes niet alleen kiezen uit 
tikspelen maar ook uit, 
fantasiespelen,  bouwen, koken in 
de modderkeuken e.d. 
 
Het team zorgt voor mindset bij 
leerlingen en handhaven op de 
afspraken. 
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van de zonnepanelen 

inzichtelijk te maken. 

Onderwerp en 
toelichting 

Concrete opbrengst Werkwijze Wie, wanneer en check Evaluatie 

 

Cursussen,  trainingen 

Wie: Cursus of training  wanneer bedrag 
Annebel + Lisanne + Martijn Met sprongen vooruit begin schooljaar 525 euro pp  4 X van 14.30 tot 17.oo 

uur 
Team Executieve functies    
Leerkrachten TOS scholing bij Kentalis 

Begrijpend lezen en TOS (Marian, 
Anneke  + Martijn) 
Herkennen van TOS (Annebel, Fione 
+ Lisanne 
In gesprek met leerlingen over hun 
onderwijsbehoefte (Marian, Fione + 
Marja) 
Sensorische infoverwerking 
(Anneke) 

  
11-03-2020 en 22-04-2020 
 
13-11-2019 en 18-12-2019 
 
13-05-2020 
 
 
8 april 2020 

 

Annebel en Lisanne BHV (nieuw)   
Marja, Fione, Marian en Martijn BHV (herhaling) 1-4 en 8-4-2020 op De Klepper  
Team Opfrissen Vreedzame school/ 

gedrag/feedback geven:  naar meer 
professionele cultuur 
Door Fernanda de Hoop 

20 september 
2 oktober 13.30 - 16.30 
 
 

 2 middagen incl voor en nawerk  
1264 euro 

team verdieping in Data-analyse door 

Sjoerd 

7-1-2020 BasisBuren 
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Marian, Gees en Martijn Vergroot je leskracht 25-9 

 16.30 - 20.00 uur 

35 pp 

Annebel, Lisanne, Marja Anneke Onderzoek naar alternatieve “toets” 

methodes bij kleuters. Leerlijnen 

Jonge Kind 

13 september 13.00 uur op PWA  

 

 


