
Datum: 9 juli 2019

Jaarplan - jaarverslag 2019 - 2020

CBS De ReinbôgeCBS De Reinbôge
Twijzelerheide

www.mijnschoolplan.nl



JAARPLAN 2019 - 2020 JAARVERSLAG 2019 - 2020

School CBS De Reinbôge School CBS De Reinbôge

Datum Datum

Inleiding Inleiding

Streefbeelden Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1. Op onze school is er sprake van passend onderwijs

2. Op onze school wordt systematisch (gestructureerd) aandacht geschonken aan de
sociaal-emotionele ontwikkeling

3. Op onze school wordt opbrengstgericht gewerkt

4. Alle medewerkers werken (samen) aan hun persoonlijke ontwikkeling gerelateerd aan
de schoolontwikkeling

5. Op onze school wordt handelingsgericht gewerkt

6. Op onze school kunnen we effectief omgaan met leerlingen die extra ondersteuning
nodig hebben vanwege hun gedrag
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Gekozen aandachtspunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Aandachtspunt Omvang

GD1 Verbeterpunten Inleiding Invoeren van en implementeren nieuwe methode sociaal emotionele vorming groot

GD2 De visies van de school Samenwerking scholen Twijzelerheide; mogelijke realisatie kindcentrum groot

GD3 Taalleesonderwijs Actualiseren taalbeleidsplan groot

GD4 Rekenen en wiskunde Structureler aandacht schenken aan het automatiseren groot

GD5 Kunstzinnige vorming Aanschaf en implementeren methode voor muziek groot

GD6 Wetenschap en Techniek Ontwikkelen doorgaande lijn wetenschap en techniek groot

GD7 Didactisch handelen Leerkrachten voldoen in de basis aan de competenties die aan dit vak gebonden zijn. groot

GD8 Actieve en zelfstandige houding Ontwikkelen van een doorgaande lijn in het zelfstandig werken groot

KD1 Zorg en begeleiding Ontwikkelen en implementeren aanpak voor de A-plus leerlingen klein
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Uitwerking GD1: Invoeren van en implementeren nieuwe methode sociaal
emotionele vorming

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
actief

Thema Verbeterpunten Inleiding

Resultaatgebied SEO

Huidige situatie + aanleiding Het eerste invoeringsjaar van Vreedzame school is
uitgevoerd.

Gewenste situatie (doel) Het complete traject (2 jaar) Vreedzame School is afgerond
en functioneert binnen onze school.

Activiteiten (hoe) Mariecke Boesaard begeleidt de school hierin. Er is
gekozen voor 3 scholingsmiddagen.

Consequenties organisatie Inplannen scholingsmomenten in de jaarkalender. 
De lessen worden wekelijks ingeroosterd in het lesrooster
van de leerlingen.

Consequenties scholing Zie activiteiten.

Betrokkenen (wie) directie ib-er team ouders kinderen.

Plan periode wk 42, 2 en 20

Eigenaar (wie) Team

Kosten (hoeveel) €2000,-

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Evaluatie in mei 2020

Borging (hoe) D.m.v. inplannen vergadermomenten en vastleggen van
afspraken.
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Uitwerking GD2: Samenwerking scholen Twijzelerheide; mogelijke realisatie
kindcentrum

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
actief

Thema De visies van de school

Resultaatgebied Samenwerking scholen en VVE Twijzelerheide.

Huidige situatie + aanleiding Op dit moment bestaan in Twijzelerheide 2 basisscholen:
OBS It Twaspan en CBS De Reinbôge. Beide scholen
lopen op termijn terug in leerlingaantallen en zijn gehuisvest
in verouderde schoolgebouwen. De gemeente heeft budget
beschikbaar gesteld voor de bouw van een nieuwe school.

Gewenste situatie (doel) Eerste verkenning m.b.t. samenwerking van scholen (en
mogelijk andere participanten) heeft plaatsgevonden.
Duidelijk is wie participanten zijn. Contouren van visie zijn
geformuleerd.

Activiteiten (hoe) Diverse overlegmomenten met alle betrokkenen worden
ingepland.

Consequenties organisatie Inplannen overlegmomenten en bezoeken van voorbeeld
kindcentra.

Consequenties scholing N.v.t.

Betrokkenen (wie) directie, ib-er, team en ouders

Plan periode wk 44, 5 en 13

Eigenaar (wie) Stuurgroep en directies scholen en VVE-org.

Kosten (hoeveel) Locatiekosten studiemiddagen. Ongeveer € 1000,- Kosten
procesbegeleiders.

Meetbaar resultaat Er ligt een visiedocument en duidelijk is wie de
participanten zijn m.b.t. het te vormen kindcentrum /
schoolgebouw. Er zijn bezoeken afgelegd aan kindcentra.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Juni 2020.

Borging (hoe) Verslagen bijeenkomsten waarin afspraken worden gebord.
Stuurgroep bewaakt proces.
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Uitwerking GD3: Actualiseren taalbeleidsplan Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Thema Taalleesonderwijs

Resultaatgebied Nederlandse Taal

Huidige situatie + aanleiding De methode Taal- en Spelling in Beeld sluit niet goed aan
bij de leerlingpopulatie van de school. 
Er is behoefte aan een methode die goed aansluit bij de
leerlingpopulatie, met een doorlopende leerlijn voor
woordenschat, spelling, schrijven, spreken en luisteren.

Gewenste situatie (doel) Nieuwe taalmethode is gekozen en goed geïmplementeerd.

Activiteiten (hoe) Drie scholingsbijeenkomsten over gebruik methode. Op
teamvergaderingen is het een terugkerend thema.

Consequenties organisatie Vastleggen scholingsmomenten. Plus beschikbaar stellen
van budget.

Betrokkenen (wie) team en ib-er

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Team.

Kosten (hoeveel) 2340,-,- scholing. Ongeveer € 16.000,- aanschaf methode
en daarnaast nog licentiekosten.

Meetbaar resultaat De methode is aangeschaft, studiemomenten hebben
plaatsgevonden, de methode wordt gebruikt conform de
afspraken.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Mei 2020 en gaandeweg het traject

Borging (hoe) In afsprakenlijst en notulen en evaluatiemomenten.
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Uitwerking GD4: Structureler aandacht schenken aan het automatiseren Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Thema Rekenen en wiskunde

Resultaatgebied Rekenen.

Gewenste situatie (doel) Rekencoördinator komt periodiek met voorstellen voor
verbetering rekenonderwijs.

Activiteiten (hoe) Via teamvergaderingen worden leerkrachten geïnformeerd
en denkt het team mee over te nemen stappen.

Consequenties organisatie Tijd vrijmaken op teamvergaderingen.

Consequenties scholing Scholing rekencoördinator.

Betrokkenen (wie) directie, ib-er en team.

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Rekencoördinator en team.

Kosten (hoeveel) Gering.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Juni 2020.

Borging (hoe) Rekenplan.
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Uitwerking GD5: Aanschaf en implementeren methode voor muziek Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Thema Kunstzinnige vorming

Resultaatgebied Muziek

Huidige situatie + aanleiding Er is geen doordacht en eigentijds aanbod voor muziek.

Gewenste situatie (doel) Nieuwe muziekmethode is geïmplementeerd. Er is een
beredeneerd en eigentijds aanbod voor muziek
gerealiseerd.

Activiteiten (hoe) Leerkrachten hanteren methode conform bedoeling en
afspraken.

Consequenties organisatie -

Consequenties scholing -

Betrokkenen (wie) team.

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Team.

Kosten (hoeveel) Licentiekosten. € 500,-

Meetbaar resultaat De methode wordt gebruikt conform de bedoeling. Er is een
doorlopende leerlijn muziek.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) mei 2020.

Borging (hoe) Afspraken worden genotuleerd. Daarnaast evalueren we
regelmatig.
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Uitwerking GD6: Ontwikkelen doorgaande lijn wetenschap en techniek Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Thema Wetenschap en Techniek

Resultaatgebied Wetenschap en techniek

Gewenste situatie (doel) Onze school heeft een aanbod voor wetenschap en
techniek conform kerndoelen.

Activiteiten (hoe) Noventabreed wordt dit opgepakt via scholing.

Consequenties organisatie Eén of meerdere leerkrachten doen mee aan scholing van
Noventa.

Consequenties scholing -

Betrokkenen (wie) ict-er en bovenschoolse ict-er en team.

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Team en Noventa.

Kosten (hoeveel) 0

Meetbaar resultaat Er ligt een aanbod voor techniek.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) juni 2020

Borging (hoe) Vastleggen van afspraken in notitie.
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Uitwerking GD7: Leerkrachten voldoen in de basis aan de competenties die aan dit
vak gebonden zijn.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
actief

Thema Didactisch handelen

Resultaatgebied Werken aan competente leerkrachten door inzet methodiek
de 4 sleutels.

Huidige situatie + aanleiding Het didactisch handelen van leerkrachten behoeft
verbetering. Van belang is dat de instructie wordt
afgestemd op de verschillen in onderwijsbehoefte van de
leerlingen. Het doel van de les moet meer centraal staan.
De betrokkenheid van leerlingen moet worden verbeterd.

Gewenste situatie (doel) De school beschikt over competente leerkrachten.

Activiteiten (hoe) Een aantal bijeenkomsten o.l.v. externen. De directie legt
klassenbezoeken af en bespreekt de geobserveerde lessen
met de leerkrachten. Zelfreflectie van leerkrachten is een
belangrijk onderdeel van de methodiek.

Consequenties organisatie Bijeenkomsten inplannen en budgetruimte reserveren. Tijd
reserveren voor klassenbezoeken en nabesprekingen.

Consequenties scholing Hele team is betrokken bij de scholingen.

Betrokkenen (wie) team, ib-er en directie.

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Directie.

Kosten (hoeveel) € 1800,-

Meetbaar resultaat Er zijn klassenbezoeken afgelegd en nabesprekingen
hebben plaatsgevonden. Er wordt gewerkt met de
systematiek van de 4 sleutels voor een effectieve les.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Juni 2020.

Borging (hoe) Vastleggen afspraken en klassenbezoeken directie en IB-
er.
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Uitwerking GD8: Ontwikkelen van een doorgaande lijn in het zelfstandig werken Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Thema Actieve en zelfstandige houding

Resultaatgebied In alle groepen is een "rode draad" te zien m.b.t. zelfstandig
werken.

Huidige situatie + aanleiding Op dit moment is er geen consistente doorgaande lijn m.b.t.
zelfstandig werken zichtbaar door de school.

Gewenste situatie (doel) Conform het format wordt er structureel gewerkt aan
zelfstandig werken.

Activiteiten (hoe) Elke leerkracht werkt conform de afspraken die vastgelegd
zijn in het document Zelfstandig Werken op de Reinbôge.

Consequenties organisatie Dit thema komt terug tijdens de teamvergaderingen; de
directie legt klassenbezoeken af.

Consequenties scholing nvt

Betrokkenen (wie) team en directie.

Plan periode wk

Eigenaar (wie) directie en team

Kosten (hoeveel) nvt

Meetbaar resultaat Zichtbare "rode draad" t.a.v. zelfstandig werken
gerealiseerd.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) januari 2020

Borging (hoe) In de klassenmap.
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Uitwerking KD1: Ontwikkelen en implementeren aanpak voor de A-plus leerlingen Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Thema Zorg en begeleiding

Resultaatgebied Meerkunners

Gewenste situatie (doel) Er wordt op schoolniveau aandacht gegeven aan
meerkunners en hoogbegaafden.

Activiteiten (hoe) Eens per week wordt o.l.v. een leerkracht een werkplan met
onze meerkunners besproken.

Consequenties organisatie Onze "specialist" (de leerkracht van gr 8) begeleid een
groepje kinderen die hiervoor in aanmerking komen. 
We hebben een apart lokaal beschikbaar.

Consequenties scholing N.v.t. Er is wel een Noventa-kring "meerkunners". 
De scholing voor coördinator wordt door de leerkracht van
groep 8 en de ib-er gevolgd.

Betrokkenen (wie) meerkunners (leerlingen) en de groepsleerkracht van gr 8
(specialist hoogbegaafdheid).

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Team en specifiek leerkracht gr 8 als specialist op dit
gebied.

Kosten (hoeveel) n.v.t.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) halfjaarlijks

Borging (hoe) Beleidsdocument "meerkunners".
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