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JAARPLAN MR / SCHOOLJAARPLAN 

Het jaarplan MR is akkoord, onder voorbehoud van de vergaderdata.  

CORONA 

De nieuwe maatregelen m.b.t. inloop en ophalen zijn van kracht sinds de 
herfstvakantie en deze momenten verlopen nu relaxter dan voorheen. Ouders die 
hun kinderen brengen en halen bij de opvang mogen wel het gebouw in, met 
mondkapjes op. Het MT werkt gedeeld thuis en op kantoor, en dat werkt tot op heden 
prima. 

KWALITEITSPLAN 

De overdachten zijn gedaan en de klassenbezoeken zijn afgerond. 

Er is een positief gevoel over de opzet van de nieuwe organisatie met een klein MT 
en begeleiders. De lijnen zijn kort en de leerkrachten weten de begeleiders te vinden 
voor de specifieke vragen. 

Methode analyse 

Twee keer per jaar vindt er een bespreking van de methode analyse plaats. 
Daarnaast bespreken we ook twee keer per jaar de resultaten van de CITO 
uitslagen. 

De Methode analyse wordt door de leerkracht zelf ingevuld; na elke toets vindt er een 
analyse plaats. N.a.v. deze analyse worden er groepsplannen of individuele plannen 
gemaakt. Twee keer per jaar worden de resultaten in de bouwvergadering 
besproken. Dit komt dan weer terecht bij Opbrengsten en bij het MT groot. Hier zitten 
dan ook de taal-coördinator en de reken-coördinator bij. 

PLG-groepen update 

De werkgroep opbrengsten kijkt nu naar schrijfonderwijs en naar de methode 
analyse. 

De werkgroep ouderbetrokkenheid heeft dit beleid bijna afgerond en op papier. Ze 
zijn bezig met ouder-kind gesprekken en met het portfolio. 

De werkgroep samenwerking is nu bezig met teamvorming.  

 

 



Stand van zaken: Jaarplan- Schoolplan-Organisatie structuur  

Dit jaar is er een andere rol voor de begeleiders. Naast de Intern begeleider hebben 
we ook andere specialisten. De taalspecialist, rekenspecialist en 
gedragsspecialisten. Deze expertise werkt goed en wordt prima ingezet.  

Jaarplan: Het jaarplan heeft i.v.m. Corona vertraging opgelopen. We kijken wat 
prioriteit heeft.  

Dit jaar moet er een nieuw Schoolplan komen. Vanuit het bestuur is er een keuze 
vrijheid of je voor de traditionele versie kiest met veel tekst of voor een schoolplan op 
A3- formaat. Dit is een krachtig en levend document dat aangepast en snel bekeken 
kan worden.  

De focus van Schoolplan 2021-2025 is: 

Eigenaarschap voor leerlingen en medewerkers. 

Dit komt dan terug/is te zien in burgerschapsonderwijs, spelend leren, executieve 
functies, onderzoekende houding, authenticiteit, talentontwikkeling en 
leerkrachtvaardigheden. 

Noodplan  

Het is een draaiboek voor COVID-19. Heel prettig om er bij te pakken als dat nodig 
is.  

Formatie groepen volgend schooljaar 

De formatie is besproken en er is instemming gegeven. 

Analyse Cito toetsen 

De Cito-resultaten E-toets zijn besproken.  

Bij de overdracht worden handelingsplannen gemaakt gericht op uitval. We zijn 
tevreden met de opbrengsten. De periode tussen de toetsen in was korter. De 
meeste leerlingen hebben echt een groei gemaakt. We streven er naar het beste uit 
de kinderen te halen.” 

NPO-plan 

Van de overheid krijgen scholen Corona gelden. Deze moeten in 2 jaar tijd besteed 
worden.   

We willen insteken op het welbevinden van de kinderen en extra ondersteuning. We 
zetten deze gelden duurzaam in.  

Het NPO-plan zal als vast agendapunt terugkeren op de vergaderingen. 



Schoolgids 

De schoolgids is doorgenomen en met kleine aanpassingen goedgekeurd. 

Portfolio 

Er zijn 3 nieuwe bladen bijgevoegd. Deze bladen worden in groep 5t/m8 besproken 
bij het ouder-kind gesprek. Er komt een evaluatie met ouders, leerkrachten en 
kinderen hoe de ouder-kind gesprekken bevallen zijn. 

 

 

 


