
Onderwerp:                                                    Opbrengst:                                             Werkwijze:                                Wie wanneer:                                     Tussen evaluatie:                            Eindevaluatie:

1.3 Jaarplan de Klepper 2022-2023
versie 25-8-2022

Onderwerp
en
toelichting

Concrete opbrengst Werkwijze Wie, wanneer
en check

Tussen
evaluatie

Eindevaluatie

Implementeren
nieuwe taal- en
spellingmethode.
We vernieuwen ons
taal en spellings-
onderwijs om
hogere opbrengsten
te halen met name
om taalverzorging
op 2F te krijgen in
de toekomst

In de groepen 4 t/m 8 gebruiken we
de methode PIT zoals die bedoeld is.

In 2022-2023 (implementatie) stellen
we ons ten doel om de groepen 4
t/m 8 op hetzelfde niveau te houden.
Dit meten we voor het eerst met Cito
Leerling in Beeld Taalverzorging.
Groep 3 behaalt minimaal niveau II
op de M- en E toets.

T.z.t. zal de inzet van deze methode
de woordenschat van de kinderen
vergroten, zullen de
Cito-opbrengsten taalverzorging (incl.
spelling) hoger  worden en de
taalvaardigheid van de leerlingen
groei laten zien.

Implementeren PIT
taal en spelling.
Met name spelling
geven we extra
aandacht en tijd om
het niveau minimaal
vast te houden.

Kwaliteitskaart
spelling en taal
aanpassen.

Na het eerste thema
bekijken we of er
behoefte is bij de
leerkrachten voor
een training/scholing
van de uitgeverij.

Leerkrachten van groep
4 t/m 8 implementeren
de methode in de klas.

Augustus 2022 start met
implementatie methode
PIT

Check in ieder blok met
de methodengebonden
toetsen PIT.

Check M en E met Cito
Leerling in Beeld, toets
Taalverzorging in groep
3 t/m 8. Groep 8 alleen
M-toets.
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Doelen voor 2023-2024 (en dus
streefdoelen voor 2022-2023):

● 100% behaalt 1F in de Cito
Taalverzorging (groep 3 t/m
8)

● 60% behaalt 2F op de Cito
Taalverzorging (groep 3 t/m
8)

● Groep 8 behaalt 100% 1F en
60% 2F op de DIA
Taalverzorging

In mei kwaliteitskaart
definitief vaststellen in
teamoverleg.

Rekenonderwijs:

1. Verbeteren
inzicht in
rekenhandeling en
getallenstelsel.

2. Verhogen tempo
(automatiseren),
zodat kinderen dit
inzicht/ de
rekenvaardigheid
vlot kunnen
toepassen.

Opbrengsten voor 1 en 2:
● Groep 8:  93% 1F en 57% 1S

op Cito M8 en DIA Rekenen
● Groep 4 t/m 7: behouden

niveau = minimaal
gemiddelde
vaardigheidsgroei (Cito
Rekenen M en E).

● Groep 3 behaalt minimaal
niveau I Cito Rekenen M en E

● Groep 1 en 2 behalen
minimaal 90% doelen 1B en
2B leerlijnen jonge kind (LJK).

Doelen voor 2023-2024:
● Groep 3 t/m 8 100% 1F op

Cito Rekenen M en E
● Groep 3 t/m 8 57,2% 1S op

Cito Rekenen M en E.

1. De
instructiematerialen
van MSV worden in
alle groepen actief
ingezet. Tijdens de
instructie wordt het
waarom met
kinderen besproken.
(waarom is het nodig
om snel sommen op
te kunnen lossen).

2. De betrokken
leerkrachten
verdiepen zich in de
mogelijkheden van
het programma
Rekenblobs (gericht
op automatiseren).

1.Leerkrachten van
groep 1-4 zetten de
werkwijze met Met
Sprongen Vooruit (MSV)
voort.
De leerkrachten van
groep 5-8 gaan de
instructiematerialen
MSV ook inzetten.

2. De leerkrachten van
groep 3-8 verdiepen zich
in september in het
programma Rekenblobs
en delen hun
bevindingen met elkaar.
In november weten de
leerkrachten hoe ze
efficiënt met het
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2. Het automatiseren van de
leerlingen is verbeterd door meer
inzicht en gericht werken aan tempo.
Dit zien we terug op de
tempotoetsen van de methode en de
Cito basisbewerkingen.

We houden met het
aanbod rekening met
kindkenmerken en
wat nodig is voor het
behalen van de
referentieniveaus op
kindniveau.

programma kunnen
werken en passen dit
toe.

Leerkrachten en IB: voor
januari uitzoeken hoe
Cito basisbewerkingen
werkt in Leerling in
Beeld en hoe we doelen
kunnen stellen.

Check: vanaf januari
laten de tempotoetsen
een verbetering zien.
In januari en juni Cito M
en E toetsen.

Verbeteren
schrijfonderwijs en
de fijne motorische
ontwikkeling

Er is meer aandacht voor de fijne
motorische ontwikkeling, wat ten
gunste komt van het schrijfonderwijs.

Er is een kwaliteitskaart
schrijfonderwijs.

Leerlingen en leerkrachten geven
meer aandacht aan taalverzorging in
de schriften.
We zien dat er netter geschreven
wordt.

Komend schooljaar
schaffen we de
methode Schrijfdans
aan voor het
verbeteren van de
motorische
ontwikkeling van
groep 1-4.

We reflecteren op de
doorgaande
doelenlijn gr. 1-3 en
stellen onze leerlijn
vast in LJK.

Leerkrachten van groep
1-2 en groep 3-4 zetten
vanaf de start van het
schooljaar de
materialen en
activiteiten in voor het
verbeteren van de
motoriek.

Overleg IB met
leerkrachten 1-4 over de
leerlijn (september).
Doelen aanscherpen in
LJK (oktober).
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Leerkrachtassistent
Pennenstreken wordt
gebruikt in groep 3-8,
dus ook in groep 8.

Er wordt door de
leerkrachten meer
aandacht gegeven
aan taalverzorging en
eisen gesteld aan
netjes schrijven in
het schrijfschrift.

Er wordt een
kwaliteitskaart
schrijfonderwijs
gemaakt.

Indien nodig volgen de
onderbouwleerkrachten
een cursus van de
methode Schrijfdans.

Check:
De doelen 1B en 2B LJK
voor grove en fijne
motoriek zijn behaald
aan het einde van dit
schooljaar.

In het schooljaar
2023-2024 zijn de
leerlingen beter
voorbereid op het
schrijfonderwijs in groep
3.

Check van de schriften
in groep 3 t/m 8 door
Marja  in december en
mei om te zien of de
verzorging en het
handschrift er beter
uitzien.

Methode leskracht
uitbreiden met de
regenboogkist voor
groep 3,4 en 5

De leerlingen in groep 3,4 werken in
de digitale omgeving van de
regenboogkist. Vaardigheden als
onderzoekend leren worden verder
ontwikkeld bij de leerlingen.

Leerkrachten van
groep 3,4 en 5,6
volgen de startcursus
van de methode op
21 september.

De jaarplanning wordt
gemaakt nadat Fione en
Bastiane de start
training hebben gevolgd
op 21 september
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Leerkrachten van 3,4 en 5,6 hebben
de methode eigen gemaakt door de
startcursus te volgen. Einde
schooljaar is duidelijk of we in groep
5,6 met de regenboogkist of
spectrumbox gaan werken.

Daarna gebruiken ze
deze methode in
groep 3,4 (en in 5,6
begin schooljaar,
daarna gaan zij over
naar spectrumbox)

Schoolbreed worden
thema's uitgekozen
en ingepland  die dit
schooljaar  in alle
groepen worden
aangeboden.

Het team kiest thema's
voor dit schooljaar voor
de groepen 3 t/m 8. De
kleutergroep sluit hier
zoveel mogelijk bij aan.

Doelen m.b.t.
referentieniveaus
helder op groeps- en
schoolniveau.
Doelen en aanpak
van de groep hierop
aanpassen en vanaf
dit schooljaar
monitoren bij M- en
E analyse
opbrengsten en
groepsbesprekingen
.

Doelen m.b.t.
referentieniveaus
meenemen in de
groepsbesprekingen

Er is inzicht van team wat nodig is om
ambitie van school(weging) qua
referentieniveaus te behalen.
Schoolambities zijn vastgesteld.

Leerkrachten weten welke doelen
bereikt moeten worden in hun
leerjaar om de 1F en 1S/2F te
behalen. Zij maken bewuste keuzes in
doelen en lesaanbod voor de
leerlingen die 1F en 1S/2F gaan halen
(globaal in groep 3,4,5 en steeds
specifieker in groep 6,7,8).

Op schoolniveau:
Behalen 100% 1F (Cito M, E en DIA)
Behalen 53,6% 1S/2F ( DIA)

Doelen stellen m.b.t.
1F en 1S/2F op
groeps- en
schoolniveau.

Anneke (IB) vult
model
vaardigheidsscores in
(van
Jeroen/BasisBuren)
en bepaalt ambities
met de leerkrachten
tijdens de
groepsanalyse/-
bespreking.
We gaan de data
over de ref. niveaus
van

Marja en Anneke op
schoolniveau -
september

Doelen groep - op basis
van model BB -
bespreken in
zorgvergadering 17
november.
Voorbereiding Anneke

Groepsdoelen
meenemen in
groepsbesprekingen M
en E: leerkrachten en IB
Ambities en evaluatie
behalen
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en de opbrengst-
vergaderingen.
stellen we doelen
voor % leerlingen 1F
en 1S bij rekenen en
begrijpend lezen.

Cito Taalverzorging
van leerling in beeld
wordt ingevoerd.

Specifiek voor groep 8:
Lezen: 85,5% 2F op DIA
Rekenen: 57,2% 1S op DIA
Taalverzorging: 60% 2F op DIA

Per groep en per vakgebied zijn
doelen gesteld voor juni 2023. Dit
nemen we mee in de analyse/
evaluatie opbrengsten.

ParnasSys/BasisBure
n vergelijken met de
overzichten/data 1F
en 1S/2F die cito
Leerling in beeld
levert (laten deze
systemen dezelfde
cijfers zien?)

Leerkrachten maken
keuzes in leerlijnen
om referentieniveaus
te kunnen behalen.
Leerkrachten
gebruiken hiervoor
het Leerlijnenboek
en maken keuzes in
aanbod van
methodelessen.
Leerkrachten stellen
analyse en doelen op
n.a.v. de data en
overzichten o.l.v. IB.

referentieniveaus
meenemen in de
teamvergaderingen
analyse opbrengsten M
en E.  Alle leerkrachten.

Check: evaluatie en
nieuwe doelen telkens
zichtbaar in (analyse)
verslagen
groepsbesprekingen en
schoolverslagen (voor
bestuur BB).
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Hieronder
genoemde
onderwerpen die we
dit schooljaar extra
aandacht geven
komen voort uit
jaarplan 2021-2022:
We bieden (nieuwe)
pictogrammen
Breinhelden aan in
alle groepen

Leerkrachten zijn zich bewust van de
functies en gebruiken ze actief in de
groep, los van de planning. De
executieve functies zijn onderdeel
van het dagelijkse onderwijs op De
Klepper. De map “Breinhelden”wordt
in alle groepen ingezet.
De kinderen kunnen zichzelf beter
aansturen, weten wat er met de
krachten bedoeld wordt en hoe zijzelf
de krachten kunnen inzetten.

De werkwijze staat in een
kwaliteitskaart.

De leerkrachten
geven iedere week 1
les breinkrachten  uit
het boek
‘Breinhelden’
waardoor de
kinderen onder
andere oefenen in
zelfsturing.
De leerlingen kennen
en gebruiken de 10
breinkrachten en
gebruiken ze bij  het
stellen van doelen.

Kwaliteitskaart
maken

Alle leerkrachten,
gedurende het
schooljaar.
Team bespreekt
ervaringen en past aan
waar nodig tijdens
teamoverleg november
(na afname vragenlijst
seo) en juni. Bij het
kindgesprek en kindplan
gebruikt het team de
taal en picto's van de
breinhelden.

Marian en team

Materialen en
lessen bewegend
leren inzetten

In het schooljaar 21-22 zijn
materialen aangeschaft. We zetten
de materialen in bij lessen die daar
geschikt voor zijn. We leggen  vast in
een kwaliteitskaart.
De leerlingen krijgen regelmatig
bewegend leerles aangeboden in elke

Leerkrachten zetten

de verschillende

materialen en spellen

in. Ze verzamelen de

verschillende

werkvormen in een

map op de drive

Alle leerkrachten
plannen dit tijdens
lessen  gedurende het
hele schooljaar.

Voor de herfstvakantie
leggen we de werkwijze



Onderwerp:                                                    Opbrengst:                                             Werkwijze:                                Wie wanneer:                                     Tussen evaluatie:                            Eindevaluatie:

groep. Het aantal is afhankelijk van
de aangeboden lessen in de
methodes.

zodat deze voor

iedereen beschikbaar

zijn.

vast in een concept
kwaliteitskaart. Aan het
eind van het schooljaar
wordt de kaart
vastgesteld.

Gastlessen
bewegingsonderwijs

Kinderen hebben kennis gemaakt
met andere sporten en verenigingen
uit de buurt, waarbij ze andere
vaardigheden hebben geoefend dan
in de gebruikelijke gymles en
gemotiveerd zijn geworden om een
sport te gaan beoefenen

Contact leggen met
de verenigingen in de
buurt:

- BZS (voetbal)
- De Bongerd

(tennis)
- Judo

(Culemborg)
- Korfbal

(Culemborg)
- Atletiek

Culemborg
- Buurtsportco

aches/bewee
gbus

- Sportklas
KWC

Verenigingen die
gastlessen verzorgen,
het liefst in de
buitengymperiode
(mei-okt.)

Annebel en Marian
leggen in september
contacten met de
verenigingen en maken
afspraken voor de
gastlessen.

Collegiale
consultatie
De NPOgelden
worden ingezet om

Alle collega’s hebben elkaar
geïnspireerd en van/met elkaar
geleerd.

Collega’s gaan bij

elkaar kijken naar

een les a.d.h.v. een

observatiekaart en

geven elkaar

1e helft schooljaar en 2e
helft schooljaar. Een
teamlid heeft 2 X 2
dagen om de groepen
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bij elkaar in de groep
te kijken.
De collega’s  geven
elkaar feedback over
de didactische
vaardigheden om de
doorgaande lijn, de
schoolafspraken,
EDI, en de
differentiatie tijdens
de instructie op te
frissen.

De schoolafspraken zijn opgefrist en
waar nodig bijgesteld in de
kwaliteitskaart.
Elke leerkracht heeft tips en tops
ontvangen. Verslag hiervan zet elke
leerkracht in AFAS
Het team

feedback tijdens een

nagesprek.

op te vangen tijdens de
cc.

Werkgroep (Fione en
Marja), maakt hiervoor
een observatiekaart plus
omschrijving hoe we
elkaar feedback geven.

Meer uitdragen van
onze visie
“Natuurlijk de
Klepper’’

Natuurlijk! De Klepper leeft meer in
en buiten de school bij leerlingen,
ouders en teamleden.

In teamoverleg na de
herfstvakantie
bespreken we wat
we nodig hebben om
het doel te bereiken

In teamoverleg na de
herfstvakantie
bespreken we wat we
nodig hebben om het
doel te bereiken

Moderniseren
website

De Klepper heeft een nieuwe,
eigentijdse website

Leerkrachten
bekijken sites van
andere scholen en
noteren positieve
punten.
We gaan in overleg
met de huidige
beheerder en
bespreken
aanpassingen of we
inventariseren welke

Wie; leerkrachten
bekijken sites van
andere scholen
Marja informeert bij BB
scholen welke
beheerders er zijn en
wat de kosten zijn.
(Justin doet website van
BB)
Wanneer;
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andere aanbieders er
zijn.

voor of vlak na de
herfstvakantie nemen
we een besluit over het
vervolgtraject.

Actualiseren
kwaliteitskaarten

Kwaliteitskaarten zijn geactualiseerd
en/of gemaakt:
* 2.5 EDI > differentiatie instructie
* 2.6 Rekenen
* 2.7 Onderwijsaanbod groep 1-2
* 2.8 Spelling
* 2.9 Begrijpend lezen
* 2.10 Technisch lezen
* Taal verkennen
* Schrijfonderwijs

Deze komen terug op
agenda van
teamoverleggen.
Marja maakt de agenda

Aanpassen school
ondersteunings-
profiel (BEPO)

Het is duidelijk wat de Klepper in de
basis en extra ondersteuning kan
bieden, afgestemd op wat het
samenwerkingsverband BePO kan
bieden.

Anneke bereidt concept
voor voor
zorgvergadering met
team.
Check: feedback vragen
aan ouders van
zorgleerlingen die
ondersteuning hebben
ontvangen.

ICT
ICT beleidsplan
22-23

Er is een ICT beleidsplan gemaakt
voor 22-23. Hierin worden doelen en
werkwijzen genoemd.

Zie beleidsplan 22-23 Zie beleidsplan 22-23

Cultuur
Cultuur beleidsplan
22-23

alle leerlingen hebben deelgenomen
aan een cultuurprogramma van t
kunstmenu van de gemeente. De
verkregen subsidie wordt ingezet
zoals afgesproken  Er is een cultuur
beleidsplan gemaakt voor 22-23.

Zie beleidsplan 22-23 Zie beleidsplan 22-23
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Hierin worden doelen en werkwijzen
genoemd.

cursussen, trainingen:

Wie: Cursus of training wanneer
scholingsbudget € totaal €

Martijn
Marian

Leskracht verdieping gele fase
(online)
Eventueel groene fase

7 november 25 euro p.p.

Fione
Bastiane (Marian)

Leskracht start Regenboog Kist 21 september
€ 139.00 p.p.

Fione Schoolopleider 14 september
5 oktober

Marian
(Martijn meeluisteren)

Leskracht kbw gi-ga-groen 15 september
€ 55,00

Annebel Motorische

ontwikkeling/schrijfdans????

Visitatieteam BasisBuren

Teamscholing voorstellen:

beelddenken? (Ik leer anders…?)

onze missie“natuurlijk! De klepper

opfrissen

leren om krachtig feedback aan

elkaar te geven

(totaal scholingsbudget 22-23

is € 4515,- )
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Thea opleiding leerkrachtondersteuning

(Aanvraag subsidie UWV mislukt, wil

graag in september starten….)

€ 990,-

Anneke IBconferentie
€ 200,-


