
1.3 Jaarplan de Klepper 2021-2022
versie februari 2022

Onderwerp en
toelichting

Concrete
opbrengst

Werkwijze Wie, wanneer en
check

Evaluatie

Vervolgacties uit vorig
jaarplan:

Executieve functies meer
vorm/inhoud geven

Leerkrachten zijn zich
bewust van de
functies en
herkennen/gebruiken
ze actief in de groep,
los van de planning.
Ze zijn onderdeel van
het dagelijkse
onderwijs. De map
“Breinhelden” is
aangeschaft en wordt
in alle groepen
ingezet.
De scores uit ZIEN
(onderdeel
Betrokkenheid) is
vooruit gegaan met
minimaal 2%.

Verdieping dmv

scholing/verdieping/ervaring

Leerkrachten geven 1 keer per 2

weken een les uit de map.

Alle leerkrachten, gedurende het
schooljaar. Bespreken van
ervaringen tijdens teamoverleg
november (na afname Zien) en
juni.

tussenevaluatie 13-1:
De koppeling van krachten
met VSlessen valt tegen.

Boek “Breinhelden”is erg
handig. Duidelijke lessen.

*logo's gebruiken van
krachten uit breinhelden boek
werkt handiger ivm het geven
van de lessen.
* in groep ½ alle krachten
geintroduceerd in begin
schooljaar. Dit werkte goed.
* volgend schooljaar de
pictures van breinhelden
aanhouden ipv de
schoolpictures die Luna
gemaakt heeft.



Lezen: boeken in aura
systeem, leesmotivatie

VS: ouderbrieven,
leerlingmediatoren

Plusbeleid: junior
einstein/andere
materialen aanschaffen

Natuurlijk De Klepper:
bewegend leren (o.a.
ontwikkeling van
motoriek stimuleren nav
uitkomsten
beweegonderzoek van de
HAN),

Alle (nieuwe) boeken
zijn aangeschaft en
geïntroduceerd in de
groepen. Alle boeken
staan in het aura
systeem.

Ouders zijn bekend
met de lopende
thema’s van de
Vreedzame school.
Leerlingmediatoren
worden actief ingezet.

Het plusbeleid is vorig
schooljaar opgezet en
moet verder worden
geïmplementeerd

De visie van de
Klepper; Natuurlijk,
De Klepper geven we
vorm via verschillende
activiteiten. Deze
activiteiten staan in
het teken van

Met het team wordt een
workshop leesbevordering
gevolgd. Annebel volgt cursus
leescoördinator.
Leerkrachten zetten de boeken
in het systeem.

Ouderbrieven worden naar

ouders gestuurd en komen op de

website. Opfriscursus

mediatoren.

Voor de groepen 3 t/m 8 wordt

Junior Einstein, spellen

executieve functies en

uitdagende spellen aangeschaft.

Leerkrachten zijn zich bewust

van de visie en passen dit zoveel

mogelijk toe in de klas en tijdens

activiteiten en buitenlessen.

Alle leerkrachten, start schooljaar
en gedurende schooljaar.
Annebel volgt cursus 1e helft
schooljaar.

Marja stuurt de ouderbrieven met

de nieuwsbrief mee, Martijn

plaatst ze op de website. Fione en

Marian organiseren een

opfriscursus voor de mediatoren.

Leerkrachten zetten de materialen
in, Martijn schaft bij de
startvergadering  Junior Einstein
aan. Marian werkt elke
donderdagochtend met groepjes
kinderen met de materialen, draagt
bevindingen over aan leerkracht

Leerkrachten geven gedurende het
schooljaar lessen die aansluiten bij
de visie.
De visie wordt breed gedragen en
zoveel mogelijk onder aandacht
van ouders en kinderen gebracht.

jan 2022:
Annebel cursus afgerond
alle nieuwe boeken staan in
het (aura)systeem. Er worden
nog 3 dozen boeken verwacht.

In oktober opfriscursus
mediatoren gegeven.
Ouderbrieven aangepast en
staan op website.

jan 2022:
Junior einstein wordt in alle
groepen ingezet vanaf gr 3
Inzet marian op donderdag
gaat heel vaak niet door (meer
dan de helft van de
donderdagen) ivm ziekte
leerkrachten griep en corona
*2 leerlingen naar plusklas
PWA. Vanaf januari 2
leerlingen gr 8 naar “plusklas”
Blinker

Nav onderzoek HAN extra
aandacht in gymlessen
gegeven aan oa balvangen en



schoolplein uitdagender,
natuurlessen, tuin,
meedoen aan nationale
dagen.

duurzaamheid en
passen bij onze visie.

Bewegend leren;
iedere leerkracht
geeft iedere maand
minimaal 2
activiteiten bewegend
leren. Er is een
ideeënmap
aangeschaft om
bewegend leren vorm
te geven.

Het schoolplein is
ingericht zodat
buitenlessen daar ook
plaats kunnen vinden.

Kinderen zijn zich bewust van

duurzaamheid en de natuur om

zich heen.

Leerkrachten gebruiken de

ideeënmap en eigen invulling

om lessen bewegend leren te

geven.

De werkgroep schoolplein gaat

verder met het traject om het

schoolplein opnieuw in te

richten.

Ouders en kinderen kennen de
visie en weten deze te benoemen.

Fione zoekt een ideeënmap ter
inspiratie en Marja schaft deze aan.

Dit schooljaar wordt het
schoolplein heringericht: uitdagend
en natuurlijk. Het schoolplein
wordt meer ingezet bij
buitenlessen en leerlingen worden
gemotiveerd om te bewegen en
creatief te spelen.

balans. Niet onder aandacht
van ouders gebracht.
Gesprek Kevin, sportcoach:
komt dit schooljaar nog
eindafname van blocktest
Instructie/webinars nav
uitkomsten hebben we niet
kunnen volgen ivm ziekte.
We gaan achter gastgymlessen
van verenigingen in de buurt
aan.
*tip BB facebookgroep
bewegend  leren heeft goede
ideeen.
Afspraak met Zoelen ter
inspiratie!
*pauzetijden korte dagen
aangepast vanaf oktober van
10.15 tot 10.45 ivm corona:
sociaal erg goed bezig met
name door uitdagende
nieuwe buitenspellen

Buitenlessen nu vaker ingezet
mede  door grote
picknicktafels buiten waardoor
er nu ook aan tafel gewerkt
kan worden.



Spelling
Uit de data-analyse van
de eindmeting 20-21
blijkt dat de gemiddelde
scores van CITO spelling
in alle groepen niet
voldoende zijn.

Bij de midden- en
eindmeting CITO haalt
90% van de leerlingen
groep 3 t/m 8 de
vaardigheidsgroei van
het landelijk
gemiddelde.

In iedere groep
worden minimaal 2
bewegend leren
lessen spelling per
maand gegeven.

Leerkrachten geven
en ontvangen
feedback tijdens
collegiale consultatie.

De leerkrachten maken een

overzicht per leerling van de

niet-beheerste categorieën uit

de CITO eindmeting. Deze

categorieën komen in de les

extra aan bod en worden

wekelijks extra in BLOON

aangeboden.

Daarnaast bekijken leerkrachten

tijdens de collegiale consultatie

een spellingles en geven

feedback.

De spellingscategorieën komen

daarnaast ook in bewegend

leren lessen terug

Tijdens de eerste groepsbespreking
wordt het overzicht met
spellingcategorieën besproken.

Leerkrachten geven bewegend
leren lessen spelling minimaal 2
per maand.

Leerkrachten geven en nemen
feedback van collegiale consultatie
en passen dit toe in vervolglessen.

jan 2022
Afspraak om overzicht niet
beheersde categorieen te
maken is niet nagekomen. Wel
in elke groep extra aandacht
hieraan gegeven plus veel
oefening (dat miste we door
corona)
We wachten
tussenopbrengsten spelling af
voor nieuwe plannen.
februari 22: Opbrengsten
spelling oke, extra oefening
heeft vruchten afgeworpen.

Collegiale consultatie nog niet
kunnen doen ivm zieke
leerkrachten.

Aanschaffen nieuwe
taalmethode
De methode Taal Actief 4
is verouderd en mag
vervangen worden.

Aan het eind van het
schooljaar 21-22 is er
een keuze gemaakt
voor een nieuwe
taalmethode groep 4
t/m 8 en wordt deze
aangeschaft.

Bij de startvergadering wordt

een werkgroep samengesteld. In

september wordt tijdens een

teamvergadering de visie op

taalonderwijs besproken en

vastgelegd.

In oktober bekijkt deze

werkgroep de nieuwe

taalmethodes die beschikbaar

zijn en kijkt welke methodes er

bij onze visie past. Ook bekijken

Werkgroep nieuwe taalmethode
samenstellen op startvergadering

Werkgroep volgt de werkwijze

Fione en Marian vormen
werkgroep taalmethode.
Uitkomsten taalonderzoek: oa
woordenschat in praktijk meer
aanbieden, wordt
meegenomen in onderzoek.
nov. 21 Webinars gevolgd van
verschillende nieuwe
taalmethodes.
26-1 andere teamleden
webinar verschillende
taalmethodes gevolgd.



leerkrachten methodes op de

NOT.

In januari worden

zichtzendingen van minimaal 2

methodes aangevraagd.

In februari-april worden

proeflessen gegeven in alle

groepen.

In april/mei wordt een

definitieve keuze gemaakt en

wordt de nieuwe methode

besteld.

NOT geannuleerd ivm corona

Rekenonderwijs
vanuit jaarplan 20-21

Het automatiseren
van de leerlingen is
verbeterd, dit zien we
terug op de
tempotoetsen van de
methode en de cito
basisbewerkingen.

We vullen de materialen van

MSV aan en zetten deze in in de

groepen. Rekenblobs wordt

aangeschaft en ingezet voor de *

kinderen.

Martijn volgt cursus MSV groep ⅞,
Marian rond cursus MSV af.
Marja schaft materialen aan.
Martijn schaft rekenblobs aan.

MSVmaterialen bijna allemaal
binnen. Ze worden in elke
groep ingezet. Leerkrachten en
kinderen enthousiast.
Rekenblobs voor 25 leerlingen
aangeschaft. Deze worden
ingezet bij 1 *leerlingen voor
het automatiseren.

Schrijfonderwijs
Meer aandacht voor het
leesbaar schrijven

De leerkrachtassistent
is voor alle groepen
aangeschaft en wordt
actief ingezet tijdens
de schrijflessen.

De leerkrachtassistent wordt

aangeschaft en ingezet.

Er wordt een kwaliteitskaart

schrijfonderwijs gemaakt. De

leerkrachten spreken hun

verwachtingen uit. Per schrijfles

Martijn schaft de
leerkrachtassistent aan voor groep
4 t/m 7.
Alle leerkrachten werken vanaf de
start van het schooljaar met de
leerkrachtassistent.

Schrijflessen krijgen in elke
groep met name groep 5 ™ 8
meer aandacht oa door
gebruik van leerkracht
assistent



staat er een aandachtspunt

centraal en dat wordt

geëvalueerd met de kinderen.

Kwaliteitskaart Schrijfonderwijs
wordt gemaakt in september.

feb 22: KWK nog niet
aangepast

Collegiale consultatie
Tijdens de coronaperiode
hebben er geen
klassenbezoeken
plaatsgevonden. Door
NPOgelden nu de
mogelijkheid om bij
elkaar in de groep te
kijken.
De collega’s  geven elkaar
feedback over de
didactische vaardigheden
om de doorgaande lijn, de
schoolafspraken en EDI
op te frissen.

Alle collega’s hebben
elkaar geïnspireerd en
van/met elkaar
geleerd.
De schoolafspraken
zijn opgefrist en waar
nodig bijgesteld in de
kwaliteitskaart.
Elke leerkracht heeft
tips en tops
ontvangen. Verslag
hiervan in AFAS

Collega’s gaan bij elkaar kijken

naar een spelling-  en rekenles

adv een observatiekaart en

geven elkaar feedback tijdens

een nagesprek.

De tips en tops van elke

observatie worden vastgelegd en

gedownload in AFAS

1e helft schooljaar en 2e helft
schooljaar.
Gees heeft 2 X 2  dagen om de
groepen op te vangen tijdens de cc.

Werkgroep, wordt in startoverleg
vastgesteld, maakt hiervoor een
observatiekaart

Helaas door vervanging van
zieke collegae nog niet in
kunnen zetten..



Veerkracht + verbinding
In de klassen merken de
leerkrachten dat kinderen
steeds meer moeite
hebben met omgaan met
teleurstellingen.
Uit de scores van ZIEN
(leerkracht- en leerling
lijst) blijkt dat
welbevinden en
veiligheidsbeleving lager
scoren in sommige
groepen
We vinden het belangrijk
om de veerkracht van
leerlingen te verhogen
zodat dit hun (algemene)
ontwikkeling ten goed
komt.

De leerkrachten
hebben meer kennis
over veerkracht bij
kinderen en weten
hoe ze dit in de klas
kunnen bevorderen.

Per groep wordt aan
het begin van het
schooljaar een doel
gesteld voor de scores
van welbevinden en
veiligheidsbeleving
(minimaal 85%).

Leerkrachten laten de
lessen van Vreedzame
school zoveel mogelijk
bij dit onderwerp
aansluiten.

Leerkrachten volgen scholing

over dit onderwerp en passen

het geleerde toe.

In de klas worden

lessen/activiteiten Vreedzame

School aangeboden.

Tijdens de eerste

groepsbespreking wordt met de

leerkracht en IB een doel voor

ZIEN gesteld en vastgelegd.

Marja zoekt een passende scholing
voor het hele team.

Leerkrachten geven lessen
Vreedzame school en passen het
geleerde uit de scholing toe in de
klas.

Leerkrachten en IB stellen doelen
ZIEN in groepsbespreking oktober.

Teamscholing gevolgd op 9-9
en 7-10 van CEDgroep.

november opbrengsten ZIEN:
alle groepen laten verbetering
zien. Op betrokkenheid maar
ook op veilig voelen op school,
mooie scores. analyse in
Notulen zorgoverleg van
13-1-2022
actie 2de helft schooljaar:
inzetten op autonomie.
kinderen meer regelruimte
geven, (meer) aandacht geven
aan doelen kindplan
Bij kindgesprekken vorig doel
evalueren en vaker
kindgesprekken inplannen,
leerlingen laten weten dat ze
inbreng hebben.

ICT
ICT beleidsplan 21-22

Er is een ICT
beleidsplan gemaakt
voor 21-22. Hierin
worden doelen en
werkwijzen genoemd.

Zie beleidsplan 21-22 Zie beleidsplan 21-22



cursussen, trainingen:

Wie: Cursus of training wanneer bedrag
Leerkrachten (teamscholing) *Workshop leesbevordering

*Scholing Veerkracht (CEDgroep)

21-09-2021

9-9-2021 en 7-10-2021
Martijn groep 7/8
Marian groep 5/6

Met sprongen vooruit
“

4 middagen
nog 2 middagen

Annebel BHV nieuw 4 middagen

Martijn, Fione, Marja, Marian BHV herhaling 10-11-2021 en 12-11-2021

Annebel leescoördinator 5 X 3 uur

Gees cultuurcoördinator 7 X 3 uur

Fione schoolopleider 7 X 3 uur

Marja scholing positief leiderschap 2 X 8 uur


