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1. Inleiding 
 
Het jaarplan is een concretisering van het schoolplan 2011-2015 dat voor een periode van vier jaar is vastgesteld. De 
evaluatie vindt plaats in het jaarverslag dat elk jaar rond de zomervakantie verschijnt. 

In het jaarplan worden de beleidsvoornemens voor het schooljaar 2013-2014 aangegeven, aangevuld met de concrete 
formatie- en nascholingsinvulling. Uitgangspunt daarbij is het personeelsbeleidsplan, zoals dat op verenigingsniveau is 
vastgesteld. 

Het is voor de schoolleiding, team en MR een instrument voor kwaliteitszorg. Onder kwaliteitszorg verstaan we het proces 
waarin de school haar eigen doelstellingen bepaalt en weet te realiseren en de kwaliteit ervan weet te bewaken. 

De Sjaloomschool is inmiddels een jaar op stap met een meerscholen directeur en een vers managementteam. In het 
afgelopen jaar heeft men kunnen wennen aan deze nieuwe constructie. Het geheel is geëvalueerd en er is voldoende 
draagkracht om samen de toekomst in te gaan.   

Bovendien staat de school voor de uitdaging die “Passend Onderwijs” heet. Het team wil zich meer en meer bekwamen in 
onderwijs op maat voor alle kinderen. Kortom, zoals de missie verwoordt, “Zorg en aandacht voor elk kind”. In dit jaarplan 
zijn de beleidsvoornemens die leiden tot doel bijeengebracht.  

Het jaarplan heeft voor ons de volgende functies: 

● Verantwoording 
● Communicatie 
● Borging 
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2013-2014 Overzicht schoolontwikkeling 

 
Onderwerp Omschrijving Wie Wanneer Scholing Borging 

Onderwijskundig 
 
Ontw. Nieuw 
rapport 
 
Observatie 
methode Kijk! 
 
 
 
HGW kennis en 
beleid 
 
 
 
Groepsplan 
lezen 
 
 
 
Oriëntatie 
thema Soc. 
Emo. Ontw. 
 
 
 

 
 
Voortzetten van de 
ingeslagen weg 
 
Uitbreiden aantal te 
observeren leerlijnen 
en maken van 
groepsplannen 
 
Boek lezen en 
bespreken; beleids-
keuzes maken; 
teamdag PO 
 
GP lezen volgens 
protocol opstellen en 
gebruiken 
 
 
1. onderzoek 
Marloes Mensink + 
kenniskring 
2. experiment met 
GP gedrag 

 
 
Projectgroep 
Rapport 
 
Leerkrachten 
groep 1 en 2, OB-
coörd.  
 
 
MT, Team, 
teamdag met 
externe desk. 
 
 
Team 
 
 
 
 
1. M. Mensink + 
kenniskring 
 
2. R. Kroese + 
collega lk. 

 
 
Sept 2013 – jan 
2014 
 
 
 
 
 
 
Boek: sept-dec 
‘13 
Beleid: jan-april 
‘14 
 
Sept ‘13 
 
 
 
 
Sept 2013 – feb 
2014 
 
2 hele jaar 
 
 

 
 
n.v.t. 
 
 
begeleiding 
Truus 
Visser (GH) 
 
 
HGW-boek 
 
 
 
 
n.v.t. 
 
 
 
 
Master SEN 
 
 
n.v.t. 

 
 
Eerste rapport 
2013-2014 
 
In klassenmap 
 
 
 
 
Implementatie 
plan Afstemming 
 
 
 
Gp in de L-schijf 
 
 
 
 
Aanbevelingen 
n.a.v. onderzoek 
 
GP gedrag op L-
schijf 

Kwaliteit 
 
Kwaliteitshand 
boek 
 
 
Digitale dossier 
vorming 
 
 
 
Collegiale 
consultaties 
 
 
 

 
 
Borgingsdocument 
afspraken en 
procedures 
 
Digitale mappen 
structuur om alle lln 
gegevens goed te 
archiveren 
 
Leren van en met 
elkaar door te kijken 
in de klas van een 
collega 

 
 
Directeur, MT 
 
 
 
IB., MT 
 
 
 
 
Team, IB, MT 

 
 
Hele jaar 
 
 
 
Sept ‘13 
 
 
 
 
Hele jaar 
 

 
 
n.v.t. 
 
 
 
n.v.t. 
 
 
 
 
n.v.t. 

 
 
KWH klaar eind 
’13-‘14 
 
 
Controle door IB 
op L-schijf 
 
 
 
n.v.t. 

ICT 
 

Migratie PC 

netwerk 

 

 
 
Vernieuwing van 
computers, aanschaf 
moderne software 

 
 
MT en ICT-er 

 
 
Sept-dec ‘13 

 
 
n.v.t. 

 
 
investeringsplan 
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2. Onderwijskundig beleid 
   2.1 Ontwikkeling nieuw rapport  
  2.2 Observatiemethode Kijk! 
  2.3 HGW: Kennis en beleid 
  2.4 HGW: Groepsplan lezen 
  2.6 Oriëntatie thema sociaal emotionele ontwikkeling 
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2.1 Ontwikkeling nieuw rapport 

 
Het bestaande rapport biedt onvoldoende mogelijkheden om de informatie die we aan ouders kwijt willen te verwerken. 
Methoden zijn veranderd, landelijk genormeerde toetsen hebben een belangrijker plaats ingenomen en er bestaat de 
behoefte om de totstandkoming van de cijfers te uniformeren. Dat vraagt om een heel nieuw rapport, maar tegelijkertijd 
ook om een aantal principe afspraken. Vorig schooljaar is hier een start mee gemaakt. Vinden we het wenselijk dat alle 
vakken becijferd worden, of kiezen we voor termen als goed, voldoende en matig. Willen we de scores van cito-LOVS 
toetsen in het rapport opnemen? Hoe gaan we in het vervolg om met normering en waardering? Allemaal vragen waar we 
het komende schooljaar antwoorden op willen. 
 

nieuw beleid continuering van beleid implementatie beleid 

Korte omschrijving van het onderwerp: 
We ontwikkelen een nieuw rapport 

Waarom doen we dit? Het oude rapport geeft naar ons idee onvoldoende informatie. We willen 
weloverwogen de informatie m.b.t. het kind en zijn ontwikkeling voor ouders in kaart 
brengen. De observatiemethode Kijk! in groep 1 en 2 vraagt eveneens om een 
andere opzet van het rapport. 

Wat zijn kritische succesfactoren 
(waarmee moeten we rekening houden 
bij de invoering)? 

-overeenstemming bereiken over inhoud rapport en de lijn van groep 0 – 8 

 Rubrieken 

 Sub-rubrieken 

 Omschrijving er van 

 Totstandkoming van de cijfers/beoordelingen 

 Uiting geven aan waardering en normering 
-overeenstemming over het aantal keren dat het rapport zal verschijnen 
-overeenstemming over het uiterlijk van het rapport: 

 Formaat 

 Lay-out 

 kleuren 

Wat beloven we te realiseren? Een nieuw rapport voor de hele school m.i.v. het schooljaar 2014-2015. 

Hoe gaan we dat doen? Er is een projectgroep samengesteld. Deze is verantwoordelijk voor de te nemen 
stappen en de uitvoering er van.  

Wie is er verantwoordelijk voor het 
proces? 

Projectgroep Rapport, Team, directie 

Hoe meten we tussentijds of we op de 
goede weg zitten? 

In september levert de projectgroep een tijdspad aan bij het MT. Dit tijdspad 
waarborgt een nieuw rapport dat meegegeven kan worden midden ‘14/’15. 

Hoe meten we het eindresultaat? 
Wanneer zijn we tevreden? 

We zijn tevreden wanneer het eerste rapport van dit schooljaar ‘14/’15 een nieuw 
rapport is.  

Hoe borgen we de resultaten? Een goed gekeurd rapport kan gedrukt en in gebruik genomen worden.  
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2.2. Observatiemethode Kijk! (voortzetting implementatie) 

 
Omdat jonge kinderen zich volgens een grillig patroon ontwikkelen, kan het lastig zijn de ontwikkeling op een goede en 
efficiënte manier in kaart te brengen. Wanneer de observaties en registraties te weinig doordacht zijn opgesteld, kan er 
vervolgens niet adequaat aangesloten worden bij het ontwikkelingsniveau van het kind. Juist met HGW willen we wel dat 
een ieder kind wordt geprikkeld in de zone van de naaste ontwikkeling. De observatiemethode Kijk! biedt daartoe de juiste 
structuren. In Kijk! zijn de leerlijnen opgenomen en kunnen de leerkrachten steeds per lijn zien hoe ver elk kind is. 
Bovendien draagt Kijk! talloze bronnen en materialen aan, opdat de hele leerlijn ook daadwerkelijk aangeboden wordt. De 
methode Kijk! levert eigen groepsplannen aan die aansluiten bij de observatiemethode.  

nieuw beleid continuering van beleid implementatie beleid 
Korte omschrijving van het onderwerp: Implementatie Kijk! 
Waarom doen we dit? 
 

-We willen een betrouwbaar en gefundeerd beeld hebben van de ontwikkeling 
van de kleuters. (ook i.v.m. overgang naar de volgende groep) 
-We willen een aanbod vanuit de leerlijnen realiseren in groep 1 en 2. 

Wat zijn kritische succesfactoren 
(waarmee moeten we rekening houden 
bij de invoering)? 

-volledige inzet van de leerkrachten in groep 1 en 2. 
-er zal een (vervolg-)cursus gevolgd moeten worden door de leerkrachten 
-we zullen een keuze moeten maken met welke groepsplannen we verder willen 
(de bestaande, of die van Kijk!). 

Wat beloven we te realiseren? Aan het eind van het schooljaar wordt er gewerkt met Kijk! Gestreefd wordt 
naar een reëel aantal leerlijnen. Op de manier waarop de methode is bedoeld.  
Aan het eind van het schooljaar kan van elk kind een betrouwbare uitspraak 
gedaan worden m.b.t. het al dan niet over gaan naar de volgende groep (dit 
a.d.h.v. de leerlijnen en de observaties. 

Hoe gaan we dat doen? De leerkrachten van de kleutergroep volgen de vervolgcursus en implementeren 
dit. 

Wie is er verantwoordelijk voor het 
proces? 

De leerkrachten van de onderbouw zijn verantwoordelijk. De IB volgt de 
voortgang van het proces. 

Hoe meten we tussentijds of we op de 
goede weg zitten? 

Vier keer per jaar vindt er tijdens een team- of bouwvergadering terugkoppeling 
naar het team plaats. 

Hoe meten we het eindresultaat? 
Wanneer zijn we tevreden? 

We zijn tevreden wanneer de kleuterleerkrachten op een effectieve manier 
kunnen werken volgens Kijk!  

Hoe borgen we de resultaten? De betrokken leerkrachten leggen verantwoording af bij Vg1 en gesprekken 
n.a.v. klassenbezoeken door directeur, boco en/of IB. 
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2.3. HGW: Kennis en beleid 
 
Vorig schooljaar hebben we er als team voor gekozen meer kennis te vergaren over handelingsgericht werken. We 
concludeerden dat we al wel aan de slag gegaan zijn met HGW, maar dat ons werk m.n. in de structuur van het groepsplan 
en het groepsoverzicht is gaan zitten. Deze werkwijze leidde tot ongenoegen. We vonden het jammer om zonder beleid, 
dus zonder een koers, te varen.  Door het boek van N. Pameijer ter hand te nemen, willen we beleid vormen op basis van 
(theoretische) kennis. 
 

nieuw beleid continuering van beleid implementatie beleid 

Korte omschrijving van het onderwerp: HGW Kennis en beleid 

Waarom doen we dit? We willen (vervolg-) beleid maken op Passend Onderwijs. De weg naar 
Passend onderwijs is Handelingsgericht werken. Daar is al een goede start 
mee gemaakt; nu willen we voldoende kennis hebben om gedegen beleid te 
kunnen vormen. 

Wat zijn kritische succesfactoren 
(waarmee moeten we rekening houden 
bij de invoering)? 

*Kunnen we tot overeenstemming komen m.b.t. het te vormen beleid?  
*Lukt het om persoonlijke ambities van leerkrachten bij elkaar te brengen. 
*Hebben we naast de veelheid van zaken die op ons afkomen voldoende tijd 
en rust om tot weloverwogen beleid te komen. 

Wat beloven we te realiseren? *IN WEEK 13 - 19 hebben we d.m.v. teampresentaties de hoofdstukken 4, 5 
en 7 van het boek van N. Pameijer behandeld. (de hoofdstukken 1, 2 en 3 
hebben we in het voorgaande cursusjaar behandeld). 
*Daarna zullen we discussies voeren om de theorie aan onze praktijk en onze 
visie te verbinden. 

Hoe gaan we dat doen? *Er worden 3 tweetallen gevraagd die een presentatie van een hoofdstuk 
gaan voorbereiden en verzorgen aan het team. Van elke presentatie wordt 
een papieren (digitale) weerslag gemaakt, zodat de gedeelde kennis nog eens 
opgehaald kan worden. De presentaties worden gegeven tijdens 
teamvergaderingen. Collega’s lezen het behandelde hoofdstuk. 
*In een tweetal plenaire momenten in maart en april zullen we inhoudelijke 
gesprekken voeren om theorie, praktijk en visie in beeld te krijgen. Een en 
ander wordt gevat in het vervolgplan “afstemming”. 
*Op 6 mei is er een teamdag gepland; dan bepalen we als team waar onze 
grenzen en ambities liggen als het gaat om Passend Onderwijs op de 
Sjaloomschool. Het Sop zal dienen ter ondersteuning. 

Wie is er verantwoordelijk voor het 
proces? 

Aansturing: MT 
Uitvoering: Team 

Hoe meten we tussentijds of we op de 
goede weg zitten? 

Tijdens de eindevaluatie moeten de presentaties gegeven zijn en de 
weerslagen ervan op de L-schijf te vinden zijn. Hetzelfde geldt voor het 
implementatieplan Afstemming.  

Hoe meten we het eindresultaat? 
Wanneer zijn we tevreden? 

We zijn tevreden wanneer er aan het eind van het schooljaar een vervolgdeel 
van “Implementatie Afstemming” ligt dat beschrijft hoe passend onderwijs op 
onze school vorm krijgt. 

Hoe borgen we de resultaten? Het plan “Implementatie Afstemming” wordt voorgelegd aan de MR ter 
advisering. 
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2.4. HGW: Groepsplan lezen 

In het schooljaar 2012-2013 is het groepsplan rekenen verder geïmplementeerd. Er is een protocol vastgesteld aan de hand 
waarvan groepsplannen opgesteld worden en hoe er in de praktijk mee gewerkt wordt. Onze school maakt een 
ontwikkeling door als het gaat om handelingsgericht werken en opbrengstgericht werken. In het kader van deze twee 
thema’s is een volgend groepsplan een logische stap. 

 

nieuw beleid continuering van beleid implementatie beleid 

HGW: Groepsplan lezen 

Waarom doen we dit? 
 

*Het is een passende en logische stap in de schoolontwikkeling binnen het 
handelingsgericht werken. 
*Er is geen methode die de doorgaande lijn in het leesonderwijs waarborgt. 
Wanneer er een groepsplan gemaakt wordt, moet er ook nagedacht worden 
over een leerlijn. 
*De opbrengsten van begrijpend lezen vallen tegen. Door aan de hand van een 
groepsplan meer doelgericht te gaan werken, willen we de resultaten 
verbeteren. 

Wat zijn kritische succesfactoren 
(waarmee moeten we rekening houden 
bij de invoering)? 

*Toename van administratieve druk bij het team. 
*Gaat het ons lukken om overeenstemming te bereiken m.b.t. de deelgebieden 
voorbereidend lezen (groep 1 en 2), technisch lezen (groep 3, 4, 5 en 6) en 
begrijpend lezen (groep 5 tot en met 8)? 

Wat beloven we te realiseren? *Aan het eind van het schooljaar kan er volgens protocol gewerkt worden met 
het groepsplan lezen. 

Hoe gaan we dat doen? In een plenaire werkdag in oktober nemen we een besluit m.b.t. de genoemde 
deelgebieden. Het MT zorgt voor voldoende theoretische achtergrondkennis 
over dit onderwerp. Het groepsplan wordt in principe opgesteld volgens het 
protocol.  
Van oktober tot februari kan er geëxperimenteerd worden met het groepsplan. 
In de periode maart tot juni wordt er met het tweede plan gewerkt. Vanuit het 
MT wordt toegezien of er volgens afspraak met het gp wordt gewerkt. 

Wie is er verantwoordelijk voor het 
proces? 

Aansturing: MT 
Uitvoering: Team 

Hoe meten we tussentijds of we op de 
goede weg zitten? 

In februari wordt zowel het protocol alsook de gp rekenen en lezen in 
teamverband geëvalueerd. Eventuele aanpassingen worden opgenomen in het 
protocol en gaan in voor de tweede periode van het schooljaar.  

Hoe meten we het eindresultaat? 
Wanneer zijn we tevreden? 

We zijn tevreden als er op 1 november voor alle groepen experimentele 
groepsplannen op de L-schijf staan en als er in maart “goede” groepsplannen 
lezen op de L-schijf staan (volgens protocol). 

Hoe borgen we de resultaten? In het KWH worden de resultaten van de controle momenten opgenomen. 
Leerkrachten die hun groepsplannen niet op orde hebben (om wat voor reen 
dan ook), worden ondersteund en aangesproken door de IB-er. 
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2.5. Oriëntatie op het thema sociaal emotionele ontwikkeling 
 
We stellen vast dat de kinderen van de Sjaloomschool in hun sociaal emotionele ontwikkeling veel vragen van ons team. 
Het lijkt er op dat de huidige methode voor sociaal emotionele ontwikkeling daar niet voldoende antwoord op geeft. Er 
ontstaat soms handelingsverlegenheid bij de leerkrachten. Voordat we op zoek gaan naar een passende methode (of 
aanpak), willen we eerst in kaart hebben gebracht wat de specifieke populatie van onze school vraagt t.a.v. sociaal 

emotionele ontwikkeling. 
 
nieuw beleid continuering van beleid implementatie beleid 

Oriëntatie op het thema sociaal emotionele ontwikkeling 

Waarom doen we dit? 
 

Er is sprake van handelingsverlegenheid bij leerkrachten als het gaat om 
opvallend gedrag bij kinderen. 

Wat zijn kritische succesfactoren 
(waarmee moeten we rekening houden 
bij de invoering)? 

*Hoe krijgen we in beeld welke aanpak (benadering) het past bij de kinderen 
van onze school. 
*Kunnen we een methode/aanpak vinden die het past bij deze 
aanpak/benadering. 
*Is een eventuele methode in te passen in de schoolontwikkeling? 

Wat beloven we te realiseren? 1) Er wordt door Marloes Mensink, Master Sen student, een praktijkonderzoek 
uitgevoerd om in beeld te krijgen waar de kinderen van onze school om vragen 
als het gaat om sociaal emotionele ontwikkeling. 
2) Er wordt geëxperimenteerd met een groepsplan “gedrag”. (pedagogisch 
groepsplan).  

Hoe gaan we dat doen? 1) Onderzoek: Marloes zal begin maart 2014 aanbevelingen doen op basis van 
het onderzoek. Er wordt rondom het onderzoek een kenniskring samengesteld 
uit leerkrachten. 
2) Experiment GP gedrag: Roos heeft hiermee al ervaring. Ook voor het 
komende jaar zal ze in haar groep met een pedagogisch GP aan de slag gaan. 
Ook in een andere groep/andere groepen zal het experiment gestart worden. De 
collega’s delen hun ervaringen en brengen op gezette tijden verslag uit in het 
team. Zo wordt er praktijkkennis gegenereerd die direct toepasbaar is en past 
binnen de HGW ontwikkeling. E.e.a. wordt opgenomen in het taakbeleid. 

Wie is er verantwoordelijk voor het 
proces? 

1) Marloes Mensink, kenniskring en MT 
2) Roos, collega leerkrachten (zie uitwerking taakbeleid), MT 

Hoe meten we tussentijds of we op de 
goede weg zitten? 

In week 5 van 2014 delen we de opbrengsten tot dan toe. Ook zullen er 
momenten in team- of bouwvergaderingen gepland worden om de stand van 
zaken te delen. 

Hoe meten we het eindresultaat? 
Wanneer zijn we tevreden? 

We zijn tevreden wanneer we met de aanbevelingen uit het onderzoek concreet 
aan de slag kunnen met het thema sociaal emotionele vorming. 
We zijn tevreden wanneer er in het experiment nieuwe kennis gegenereerd 
wordt die van waarde is voor de sociaal emotionele vorming van de kinderen.  

Hoe borgen we de resultaten? Het verslag van de vergadering in week 5, 2014.  
De aanbevelingen vanuit het onderzoek 
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3. Kwaliteitsbeleid 

 

3.1 Kwaliteitshandboek 
Binnen de school verlopen diverse processen, afspraken, procedures ed. Het is goed om die bij elkaar te brengen en vast te 
leggen. Bovendien is borging ervan essentieel. Onderwijs laat zich kenmerken door constante verandering. Daarmee 
kunnen eens vastgelegde zaken makkelijk verwateren. Het kwaliteitshandboek, kortweg KWH, is er voor om dat te 
voorkomen. Er is een KWH en een afsprakenmap op de Sjaloomschool, maar die voldoen niet meer. 
 

Nieuw beleid continuering van beleid implementatie beleid 

Korte omschrijving van het onderwerp: Het opstellen/aanpassen van een kwaliteitshandboek 

Waarom doen we dit? 
 

Binnen de school zijn en worden verschillende ontwikkelingen in gang gezet ter 
bevordering van de kwaliteit van onderwijs. Deze ontwikkelingen liggen op 
verschillende deelterreinen, zoals op het gebied van zorg, onderwijsinhoud, 
opbrengsten, personeel, scholing enz. Van tijd tot tijd moet worden nagegaan of 
deze ontwikkelingen/processen resulteren in hetgeen we voor ogen hadden en 
hebben. Moet er bijgesteld worden? Moet er opgefrist worden? Daartoe dient het 
KWH, het kwaliteitshandboek. We maken gebruik van de PDCA cyclus binnen 
lopende processen 

Wat zijn kritische succesfactoren 
(waarmee moeten we rekening houden 
bij de invoering)? 

Het bewaken en verbeteren van kwaliteit is veel omvattend en  complex. Het vraagt 
het nodige denkwerk om tot een goed geheel te komen. 
We moeten rekening houden met de vorming van nieuwe jaarplannen; het KWH zal 
daar een sluitend geheel mee moeten vormen. 
De tijdsfactor is voor de directeur een kritische succesfactor; Vindt hij voldoende tijd 
om tot een goed KWH te komen naast al zijn andere activiteiten? 

Wat beloven we te realiseren? Aan het eind van het cursusjaar 2013-2014 ligt er een KWH dat werkbaar is en 
waarvan we kunnen zeggen dat het kwaliteit van de organisatie waarborgt. Het gaat 
hier om processen die ingang gezet zijn n.a.v. het schoolplan 2011 -2015 en de 
jaarplannen, maar ook nieuwe ontwikkelingen die van buiten de school om actie 
vragen. We houden rekening met het feit dat het KWH een groeidocument is. 

Hoe gaan we dat doen? Het KWH van collegascholen kan als voorbeeld en uitgangspunt dienen. De directeur 
plant dagen om fysiek aan het KWH te werken. 

Wie is er verantwoordelijk voor het 
proces? 

directeur 

Hoe meten we tussentijds of we op de 
goede weg zitten? 

Tijdens de tussenevaluatie moet er een format liggen dat klaar is voor verdere 
invulling.  

Hoe meten we het eindresultaat? 
Wanneer zijn we tevreden? 

We zijn tevreden wanneer er een KWH ligt aan het eind van het schooljaar 2013-
2014 dat voorziet in kwaliteitsborging op alle belangrijke gebieden binnen de 
schoolorganisatie en dat voldoet aan voornoemde kenmerken en aan wat de 
Inspectie van het hedendaagse onderwijs verwacht. 

Hoe borgen we de resultaten? Dit KWH wordt samengesteld in een map die in de directiekamer aanwezig is. 

 

3.2 Digitale dossiervorming (voortzetting beleid) 
In de praktijk blijkt dat het handig en belangrijk is dat alle relevante leerlinggegevens bij elkaar staan. We kiezen er voor om 
dat zoveel mogelijk digitaal te doen. Dat maakt het meer toegankelijk en beter overdraagbaar. Op de L-schijf wordt een 
mappenstructuur voor elke groep gemaakt, waarin op een afgesproken manier gespreksverslagen, onderzoeksverslagen, 
handelingsplannen, groepsplannen- en overzichten bij elkaar worden gebracht. De IB-er ziet er op toe dat de 
dossiervorming goed verloopt. Het is denkbaar dat er op den duur een overstap gemaakt wordt naar dossiervorming in 
Esis. Vooralsnog is die stap te groot. 
 

3.3 Collegiale consultaties 
In de visie hebben we verwoord een lerende organisatie te willen zijn. Leerkrachten kunnen een cursus volgen, een 
coaching traject in gaan, maar ook leren aan hun eigen praktijk. Een effectief instrument is de consultatie. Leerkrachten 
zoeken elkaar nu al op buiten de lessen om elkaar te bevragen. Een volgende stap is consultatie tijdens de lessen. Door een 
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collega te vragen voor een observatie, kun je met de gekregen feedback je eigen praktijk verbeteren. Maar ook andersom. 
Door bij een collega te gaan kijken met een gerichte kijkvraag, kun je leren aan de praktijk van de ander. Het is de bedoeling 
om collegiale consultaties als kwaliteitsinstrument sterk onder de aandacht te brengen in het team en waar mogelijk te 
bevorderen. 
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4. Personeelsbeleid 
 

4.1 Functiemix  
Omdat Nederland voor een groot lerarentekort staat en komt te staan en om de kwaliteit van onderwijs in Nederland en 
flinke impuls te geven, heeft de regering een pakket aan maatregelen op korte en lange termijn aangekondigd. 
Maatregelen die het vak van leerkracht aantrekkelijker moeten maken. Het idee is samengevat in het beleidsstuk “Leraar 
2020”.Een onderdeel van het geheel is de mogelijkheid om van salarisschaal LA naar LB te gaan. Dat vraagt om zorgvuldig 
uitgedacht beleid. Inmiddels is dat vastgelegd in het zgn. “Actieplan leerkracht”.  

Vast staat dat elke school in het jaar 2014 40% van zijn leerkrachten in salarisschaal LB moet hebben. 

Het eerste voortvloeisel uit “Actieplan Leerkracht” is de tweejaarlijkse gesprekkencyclus. 

sept okt van jaar 1:  Planningsgesprek (concept POP en de vaststelling er van) 
febr. maart van jaar 1: Voortgangsgesprek 1 (het oude functioneringsgesprek) 
sept/okt van jaar 2: Voortgangsgesprek 2 (klassenbezoeken en voortgang POP) 
april jaar 2:  Evaluatiegesprek (afronding 1 jarige POP en beoordeling 
        a.d.h.v. 7 competenties) 
 
De gesprekkencyclus heeft enige vertraging opgelopen door wisseling van schoolleider. Er zijn beoordelingsgesprekken 
gevoerd, maar nog niet met alle collega’s. Ook zijn er nieuwe pops afgesproken. Aan het eind van cursusjaar 2013-2014 zijn 
alle collega’s beoordeeld en hebben alle collega’s voortgangsgesprek 1 gevoerd met hun leidinggevende. 
 

4.2 Vacature LB functie 
Met ingang van het schooljaar 2013-2014 wordt er op de Sjaloomschool een vacature voor een leerkracht met de speciale 
taak van taal/lees coördinator in LB opengesteld. Dat betekent dat leerkrachten van de Sjaloom die aan de criteria kunnen 
voldoen op deze functie kunnen solliciteren. De vacature is voor alsnog intern. Zie bijlage 1 
 
 

4.3. Scholingsbeleid 
Leerkrachten die aan professionalisering doen  
 

1. Cursus implementatie en gebruik van observatie methode KIJK!  Jose ten Brinke 
Marieke Imhof 
Sylvia van Silfhout 
Marianne Smelt 

2.  Leiding geven aan een onderzoekende organisatie Saskia van der Stouw 
Dannis Timmerman 
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5. Financieel beleid. 

 
5.1. School 

Op verenigingsniveau zijn afspraken gemaakt over de verantwoordelijkheid ten aanzien van de budgetten. 

Budgetten waarbij de directeur van de school verantwoordelijk voor is zijn: 

● Olp ( onderwijsleermiddelen) 

● Ict 

● Telefoon 

● Huishoudelijke uitgaven 

● Financiering lgf leerlingen 

● Culturele vorming. 

● MR 

● Overige uitgaven 
 
Aan het eind van het jaar worden zowel de positieve als ook de negatieve resultaten op deze onderdelen opgenomen in 
het budgetsysteem van de school.  Als school kunnen we eigen beleid ontwikkelen ten aanzien van de besteding van dit 
budget. De uitvoerende taak m.b.t. het financieel beleid is gedelegeerd naar administratief medewerker, Mevr. Diny 
Dekker. De directeur ziet toe en vraagt verantwoording aan de administratief medewerker.  

5.2. Andere geldstromen 

Het geld van de Ouderraad, Het schoolfonds en schoolreisjesgeld en het zendingsgeld wordt door de administratief 
medewerker beheerd. Hij legt verantwoording af aan bovenschools management, ouders (schoolfonds) en ouderraad. Ook 
hier ligt de uitvoering bij de administratief medewerker en wordt er verantwoording aan de directeur afgelegd. Jaarlijks 
vindt er kascontrole plaats op bovenschools niveau. 
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6.  Organisatie 

 
6.1. Groepen, medewerkers en leerlingen 

 

Groep Aantal 
leerlingen 

Leerkracht/dag 

Groep 1 18 Voor kerst: 
Ma en Di: Sylvia  
Do en Vr: Miriam 

Na kerst   
Ma en Di: Sylvia  
Do en vr : Marianne 

Groep 2 15 Voor kerst : 
Ma en Di: Marianne 
Wo, Do en Vrij: Jose 

Na kerst : 
Ma, Di en Wo: Henriet 
Wo, Do en vr: Jose 

Groep 3 26 Wies: Maandag, Dinsdag, Donderdag, Vrijdagochtend 
Irma: Woensdag 

Groep 4 15 Herma: Maandag, Dinsdag, Woensdag ½ 
Jenny: Woensdag ½ , donderdag en vrijdagochtend 

Groep 5 25 Roos: Maandag, Dinsdag, Woensdag ½ 
Elly: Woensdag ½ , donderdag en vrijdag 

Groep 6 24 Peter: Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdagochtend 
Marieke: Donderdagmiddag en vrijdag 

Groep 7 25 John: Maandag, Dinsdag Woensdag ½ , Donderdag, Vrijdagmorgen 
Miriam/Marianne: Vrijdagmiddag 
CV John: ½ woensdag door Miriam  

Groep 8 22 Saskia: Maandag, Dinsdag, Woensdag, Vrijdagochtend 
Marjan: Donderdag,  John vrijdagmiddag 

Adm. 
Medew. 

 Diny: maandag, Dinsdag en donderdag 

ib  Marieke: Dinsdag en donderdagochtend 

BB-c  Saskia: Donderdagochtend 

plv  Saskia: Vrijdagmiddag 

OB-c  Irma: Donderdagochtend en 3 van de 4 donderdagmiddagen 

 

 
 
6.2 Taakbeleid 
 
Het uitgangspunt is de normjaartaak (1659 uur) 

Lesgevende taken        930 uur 
Voorbereiding, correctie, oudercontacten ed.    440 uur 
Deskundigheidsbevordering individueel       83 uur 
 
Deskundigheidsbevordering teamgebonden      83 uur 
Schooltaken        123 uur 
 
Totaal         1659 uur 
 

Rooster 

De werknemer werkt de uren zoals aangeven in zijn/haar rooster. Het voorbereiden en corrigeren kan op school of thuis 
gedaan worden. Een schooldag bestaat uit 5.30 lesgebonden uren. De woensdag bestaat uit 3,75 lesgebonden uren. Voor 
voorbereiden en correctie wordt, gemiddeld uitgegaan van 1.30 uur per dag. Daarnaast staat in het jaarrooster vermeld op 
welke avonden/momenten men aanwezig moet zijn i.v.m. ouderavonden, studiedagen, buitenschoolsactiviteiten etc.  
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Er wordt per dag maximaal 12 uur gewerkt. Op weekbasis wordt maximaal 60 uur gewerkt. Over een periode van 13 weken 
gerekend wordt maximaal 48 uur per week gewerkt. 

 

6.3. Schoolspecifieke uitwerking taakbeleid 2012 - 2013 
Uitwerking van het taakbeleid is opgenomen in bijlage 2. 
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6.4 Formatie  
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7. Actiepunten 2013-2014 
 
 

7.1. ICT: Vernieuwing en migratie van het computernetwerk (voortzetting beleid ‘13/’14) 
Een deel van de computers en de fileserver is op dit moment afgeschreven. We merken dat ze ook in technische zin hun 
grenzen bereiken. Omdat we veel waarde hechten aan ICT als onmisbaar media in het onderwijs, gaan we de afgeschreven 
computers vervangen en zorgen we voor moderne softwarematige aansturing op het netwerk. Het is denkbaar dat we over 
gaan naar een andere aanbieder dan Heutink ICT. Dit voornemen hadden we echter het voorgaande jaar al, maar door 
tijdgebrek zijn we niet verder gekomen dan een inventarisatie. Met de inventarisatie kan er een investeringsplan opgesteld 
worden. Dit plan wordt teambreed besproken. Ons streven is het maken van een vernieuwingsslag, waarmee we de 
komende jaren gebruik kunnen maken van moderne ict middelen. 
 

7.2 Ouderpanel 
We raken er meer en meer van overtuigd dat ouderbetrokkenheid bijdraagt aan het leerproces van de kinderen. Door met 
de ouders in gesprek te gaan, zullen we ontdekken hoe ouders denken en handelen t.a.v. hun kind, de school en het 
leerproces. De gesprekken maken het mogelijk om ouders 1 op 1 te informeren over onze visie op opvoeding en onderwijs. 
Vanaf dit schooljaar maken we een opzet om uit alle groepen ouders uit te nodigen om samen te spreken over steeds 
terugkerende thema’s. De opbrengsten van de gesprekken, zullen we delen in het team en waar nodig opnemen in 
toekomstig te vormen beleid. 
 

7.3 Nieuwsbegrip XL 
Het vak begrijpend lezen wordt o.m. gegeven met de methode Nieuwsbegrip. Alleen de basisuitvoering van de methode is 
niet kerndoelen dekkend. Om deze reden zullen we de methode uitbreiden met Nieuwsbegrip XL, waarbij een 
computerprogramma (web based) leuke en effectieve oefeningen aanbiedt die aansluiten bij de klassikale les. We hopen 
met deze uitbreiding de resultaten op een positieve manier te beïnvloeden. Nieuwsbegrip XL wordt gegeven in de groepen 
5 tot en met 8 en zal in de eerste bouwvergadering van het schooljaar geïntroduceerd worden. 
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8. Ondertekenformulier 
 
 
 
  
 
 

Instemming verleend door de personeelsgeleding van de MR: 

 
Wierden,    (datum) 
 
 
 
 
                  (naam) 
 
 
 
 
 

Positief advies verleend door de oudergeleding: 

 
Wierden,    (datum)  
 
 
 
 
                  (naam) 
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Bijlage 1: Vacature LB leerkracht 

 

 

 
 

De Sjaloomschool 
 

zoekt m.i.v. het cursusjaar 2013-2014 
 

Een leerkracht LB met de taak van taal/lees coördinator 
 

 

 

 

Taakomschrijving leerkracht LB: Zie Actieplan leerkracht, bijlage 7 Fuwa, blz. 34) 
 

Taak omschrijving taal / lees coördinator: De  taal / lees coördinator levert een belangrijke 
impuls aan de kwaliteit van het taal- en leesonderwijs door de volgende taken ten uitvoer te 
brengen: (leesonderwijs: technisch lezen en begrijpend lezen) 
 
Beleidsvoorbereiding: 

 Analyseert taal- en leesactiviteiten, toetsresultaten van taal en lezen en leerlingbesprekingen werkt op basis 
daarvan leerlijnen voor de vakken taal en lezen uit. 

 Adviseert het MT t.a.v. het beleid t.a.v. lezen en taal van de school, dan wel van de vereniging. 

 Levert een bijdrage aan het schoolontwikkelingsplan en concretiseert dit jaarlijks in een bijdrage aan het 
jaarplan. 

 Draagt zorg voor de evaluatie van het uitgevoerde taal- en leesbeleid via het jaarverslag. 

 Vertegenwoordigt de school in intern en extern overleg over het beleid t.a.v. taal- en leesonderwijs 
 

Uitvoering: 

 Is voorzitter bij besprekingen over taal- en leesonderwijs en bereidt deze voor. 

 Voert onderzoek uit naar aan taal en lezen verwante thema’s. 

 Draagt kennis over taal en lezen over aan collega’s. 

 Ondersteunt collega’s bij het zoeken naar remediërend lesmateriaal. 

 Adviseert collega’s over leerlingen, didactische vragen ed. en organiseert collegiale consultaties. 

 Neemt kennis van nieuwe ontwikkelingen, publicaties en nieuwe materialen 

 Begeleidt en coacht collega’s bij het interpreteren van gegevens over de ontwikkeling van leerlingen, het 
opstellen en uitvoeren van handelings- en groepsplannen.  

 Observeert klassensituaties teneinde advies te geven aan de collega’s over het taal- en leesonderwijs. 

http://www.sjaloomschool.com/
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Contacten: 

 Heeft zitting in het managementteam*. En heeft overleg met het managementteam m.b.t. aspecten van taal- 
en leesonderwijs, zorgleerlingen, begeleiding. 

 Onderhoudt contacten met externen als collega taal/leescoördinatoren van andere scholen, experts, 
instellingen voor voorschoolse educatie en begeleidingsdiensten. 

(*De taal/lees coördinator woont op afroep de MT vergadering bij.) 
 
In de bijlage staan mogelijke thema’s en aandachtsgebieden genoemd. 
 

Procedure: 
1) Via het loopbaantraject. De collega die promotie naar leerkracht LB en taal/leescoördinator 

ambieert, geeft dit door middel van een gesprek aan bij de directeur. De directeur kan 
beargumenteren of er al dan niet met een loopbaantraject gastart kan worden. Een positieve 
indicatie voor de start van het loopbaantraject is de beoordeling GOED op de pedagogische en 
didactische competentie bij het beoordelingsgesprek. Zie voor meer informatie over het 
loopbaantraject Actieplan leerkracht 1.6 en bijlage 8. Wanneer de kandidaat het loopbaantraject 
positief heeft doorlopen en afgerond, kan deze LB leerkracht worden met als taak 
taal/leescoördinator. 

2) Via scholing of opleiding: 
a. (post-)HBO - Opleiding tot taal/leescoördinator (min. studiebelasting 100 uur) of 
b. Master SEN opleiding specialisme zorg + aanvullende korte cursus taal/leescoördinator. 

 
De sollicitatiecommissie wordt samengesteld uit de directeur van de school Dhr. Timmerman 
en een collega directeur van een van de andere scholen van de vereniging.  Een 
groepsbezoek en beoordelingsgesprek kan deel uit maken van de procedure. 
De vacature wordt opengesteld voor het team van De Sjaloomschool tot 1-8-2015. Daarna zal 
deze vacature opengesteld worden binnen de andere scholen van de Vereniging Scholen met 
de Bijbel Wierden- Enter. 
 
Reacties graag via mail: info@sjaloomschool.com 
 
Thema’s en aandachtsgebieden voor de taal/leescoördinator. 
mogelijke thema’s: 
• leerlijn taal/lezen; 
• voorbereidend lezen; 
• technisch lezen; 
• begrijpend lezen; 
• uitbreiding woordenschat; 
• communicatieve vaardigheid; 
• creatief taalgebruik; 
• ontluikende geletterdheid; 
• lees- en taalmethode en hulpmaterialen. 
 
• doelen en tussendoelen per leerjaar taa/lezen; 
• interactief voorlezen; 
• taalbevordering kinderen van 4 jaar met taalachterstand; 
• taalbevordering anderstalige leerlingen en leerlingen die dialect spreken; 
• hoogbegaafdheid en taal/lezen; 
• protocol leesonderwijs; 
• protocol dyslexie; 
• woordgebruik; 
• vormen van interactief taalonderwijs; 
• interpreteren en discussiëren; 
• stimulering van lezen; 
• samenwerking op gebied van taal met de voorschoolse en de buitenschoolse opvang van kinderen; 
• samenwerking met de bibliotheek; 
• stimulering van ouders bij de lees- en taalontwikkeling van hun kind. 
 
mogelijke didactische aandachtspunten zijn: 
• vergroting betrokkenheid leerlingen; 
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• opbrengstgericht taalleesonderwijs; 
• efficiënt taalleesonderwijs; 
• instructie; 
• op preventie gerichte aanpak: signaleren en handelen; 
• gebruik toetsen; 
• monitoren resultaten; 
• gebruik klassenbibliotheek / boekluisterhoek; 
• kinderboekenweek; 
• computerprogramma’s taal/lezen; 
• abonnementen op taal/leestijdschriften; 
• taalleesonderwijs integreren in andere vakgebieden: bv. zaakvakken, muziek, gymnastiek. 
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Bijlage 2: Uitwerking taakbeleid 
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