
 

 

 

 

 

Jaarplan De Driesprong 2019 – 2020 
 

Op de Driesprong hebben we het afgelopen jaar gebruik gemaakt van het thema ‘Zien’: Zien wat Hij ziet. Een thema zorgt 

voor een mooi geheel in het jaar. Het komende jaar staat het thema ‘Prachtig mooi, door God gemaakt' op de agenda. Na de 

zomervakantie 2019 is op de Driesprong een nieuwe directeur gestart. Het jaarplan is daarom in december 2019 geschreven 

en wordt in januari 2020 besproken met team en MR. 

 



Visie en beleid  

 

Thema Stand van zaken Acties Resultaat Tijd  Wie Gereed/

Evaluati

e  

Visie We maken gebruik van 

het thema  identiteit. 

Prachtig mooi, door 

God gemaakt. 

We hebben een 

overzicht welke 

collega’s maandelijks 

verantwoordelijk zijn 

voor de opening 

Openingen en afsluitingen 

in de jaarplanning: 

onderbouw/bovenbouw 

 

In jaarplanning 

2019-2020 

opgenomen. 

Allen Juli ‘20 

Beleid Afspraken en regels 

zijn duidelijk 

Rollen en 

verantwoordelijkheden 

binnen het team zijn 

helder 

Afsprakenboek 

‘Handboek De 

Driesprong’ delen en 

updaten 

 

Eigenaarschap van regels 

en afspraken bij alle 

teamleden. 

Juni 2020 LD  Juli ‘20 

 

 

 

Visievorming en 

Beleid  

Beleidsdocumenten 

worden gemaakt en of 

opnieuw vastgesteld 

Opstellen/ bijstellen 

beleidsdocumenten: 

Huiswerkbeleid, 

Rekenen, ICT en 

Horizontaal lezen 

Beleidsdocumenten zijn op 

orde. 

Hele jaar LD Juni ‘20 

Beleid Er is een begin 

gemaakt met 

strategisch beleid 

i.v.m. nieuw 

schooljaarplan  

Nieuw schoolplan 

opstellen n.a.v. 

strategisch beleidsplan  

Schooljaarplan 2019-2023 Jan. 2019 LD Febr. 

‘20 



Visie en beleid  

 

Thema Stand van zaken Acties Resultaat Tijd  Wie Gereed/

Evaluati

e  

Zichtbaarheid Inhoud van de website 

checken  

Aanpassingen website 

doorgeven aan 

bovenschools ICT-er 

Website is up to date Jan. 2020 LD 

 

Jan. ‘20 

Zichtbaarheid Facebook  Wekelijks een item 

plaatsen  

Aantrekkelijke uitstraling 

voor ouders en 

belangstellenden en 

informatief karakter 

Jan. 2020 LD Blijvend 

doel 

 

 Personeel 

 

Domein Doelstelling Actie Periode Wie Evaluati

e 

Professio-

naliseren 

Als lerende organisatie leren we van 

elkaar. 
Collegiale consultatie. Min. 1x per 

jaar.  

Start mei 

2020 

Allen Juni ‘20 

Professio-

naliseren 

Bewustzijn van en kunnen reflecteren op 

eigen leerkrachtengedrag en professionele 

keuzes. 

Eigenaarschap van eigen professionele 

handelen. 

Inzet van externe bij 

klassenbezoeken en bespreken 

van gedrag en keuzes. 

Daarnaast bezoeken brengen 

door IB/LD 

Okt. 2019 

 

 

Hele jaar 

G.G 

 

 

LD + 

IB+G.G 

Jan. ‘20 

 Er. Zijn. 

33% van de leerlingen geeft aan dat ze 

het gevoel hebben dat de mensen op 

school het fijn vinden dat ze er zijn. 

11% van de leerlingen geeft aan wel eens 

Afspraken maken over waar de 

leerlingen zijn is de leerkracht 

 

14 januari  

’20  

allen  



 Personeel 

 

Domein Doelstelling Actie Periode Wie Evaluati

e 

gepest te worden elke week maar niet 

elke dag. 

 

 Onderwijsprocessen 

 

Thema Stand van zaken Acties Resultaat Tijd Wie Gereed/ 

Evaluati

e  

Parro/ Parnassys Parro wordt gebruikt 

voor communicatie met 

ouders 

20% van de ouders 

geven aan niet 

tevreden te zijn over 

de informatie die ze 

krijgen over hun kind 

Geheel over naar 

communicatie middels 

Parro 

Korte lijntjes houden 

met ouders, 

toegankelijk zijn 

 

Leerkrachten onderhouden 

wekelijks korte contacten met 

ouders via Parro 

Wetenswaardigheden van de 

groepen worden gedeeld middels 

Parro 

Ouders zijn voldoende 

geïnformeerd over welbevinden 

en vorderingen van hun 

kind(eren) tijdens een 8-tal 

spreekavonden volgens 

jaarplanning 

Jan. 20 

 

 

 

 

 

Maart ‘20 

LD 

Team 

Juni ‘20 

 

 

 

 

 

Maart 

‘20 

 

 

 

 

 

 Management van secundaire processen 

 



Thema Doelstelling Actie Tijd  Wie Evaluati

e  

Zorg Systematisch analyseren en 

bijhouden van opbrengsten in 
klassenmap volgens afspraken 

Tweejaarlijkse check IB-er over 

gemaakte afspraken 

januari en mei IB-er, LD Jan. ‘20 

Zorg SOP is actueel en staat op de website 
 

SOP wordt geëvalueerd en bijgesteld 

en tot slot op de website geplaatst  

Jan. ‘19 LD Jan. ‘19 

Sociale 

vaardigheden 
Wekelijkse PBS lessen schoolbreed 

oppakken. Data gestuurd werken, 

consequentieplan en 

reactieprocedure onder de aandacht 

tijdens scholingsmoment team.   

Lid van PBS stuurt onderwerp per 

week op de maandag.  

Herhaling items PBS op studiedag 9 

okt. ’19. 

wekelijks 

 

9 okt. ‘19 

 

J.J. 

 

Team 

Juni ‘20 

Kindgesprekken Leerkrachten voeren minimaal 1x per 

jaar met alle leerlingen een Kind- 

gesprek 

Kind-gesprekken staan beschreven in 

P. 

 

Jan. ‘19 Team/ 

IB-er 

Mei ‘20 

Hoogbegaafdheid We komen tegemoet aan de 

onderwijsbehoeften van (meer) en 

hoogbegaafde leerlingen en leren 

leerlingen leren. 20% van de ouders 

vindt dat hun kind onvoldoende 

wordt uitgedaagd om zich maximaal 

te ontwikkelen. 

 

Gebruik maken van 

hoogbegaafdheidsspecialist: 

Beredeneerd aanbod formuleren voor 

ki. waarbij hoogbegaafdheid is 

vastgesteld  

Aanschaffen materialen per groep 

Beschrijven doorgaande lijn 

Hele jaar HB spec.  Feb. 

‘20/ 

Juni ‘20 

Eigenaar 

leerproces 

De verantwoordelijkheid van 

leerlingen vergroten, hen 

eigenaarschap geven 

Kennis van Executieve functies 

Werken aan een goede taak-/ 

werkhouding 

vanaf dec. ‘20 Allen Feb. ‘20 

 



Kennisgebieden 

 

Thema Stand van zaken Acties Resultaat Tijd Wie Gereed/ 

Evaluati

e  

Taal/spelling Nieuwe methode Staal 

aangeschaft 

Informatiemoment op 

9 oktober voor de 

leerkrachten 

Onderwijsassistenten 

volgen cursus  

Methode gebruiken met plezier 

en volgens planning 

 

 

Okt.’19 

 

 

Jan. ‘20 

  

Eindtoets ‘20 Onvoldoende score op 

de eindtoets groep 8 

‘18’19 

Hulp aanbod groep 8 

Alle leerlingen in het 

overzicht houden en 

mee laten doen met 

de eindtoets? 

 

Proeftoets Dia 9 

januari ‘20 

Rekenproblemen vanuit 

strategieën aanpakken. Werken 

vanuit doelen. Leerlijnen kennen. 

Voldoende eindopbrengsten 

realiseren 

 

Mei ‘20 

 

 

 

 

 

 

 

LK 8 

LD/ IB  

 

 

 

 

 

 

 

Cito 

M+E 

DIA-

toets 

 

 

 

 

 

 

4xWijzer  Scholing 24 sept. ‘19 

Groepsbezoeken 23 

jan. en 18 mei '20 in 

alle groepen 

Keuze in aanbod 

maken, rollenwijzer 

en leren presenteren 

Gecertificeerde 4xWijzer school Mei  ‘20 

 

 

 

allen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kleuteronderwijs: De methode Schatkist Oriëntatie op het Beredeneerde keuze in het Mei ‘20 LD/ Lkr. Mei ‘20 



Kennisgebieden 

 

Thema Stand van zaken Acties Resultaat Tijd Wie Gereed/ 

Evaluati

e  

alle vakgebieden is afgeschreven en we 

schaffen geen nieuwe 

methode aan 

werken vanuit doelen  

Acties vanuit cursus 

Spélezen in de 

praktijk 

aanbod voor groep 1/2 

Kennis van leerlijnen hebben 

Doorgaande lijn groep 2-3 

bespreken 

Nadenken over niet combineren 

groep 1/2 

 

 

 

 

gr.1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 


