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Voorwoord 

 

In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. 

Gekozen is voor een compacte vorm, waarbij aangegeven wordt: 

• het beleidsterrein; 

• doel 
• concrete activiteiten; 

• inzet van personeel en middelen; 
• tijdsbestek; 
• meetbaar resultaat. 

Het Jaarplan is tot stand gekomen in samenspraak tussen directie, team, oudergeleding van de MR en met gebruikmaking van informatie van andere belanghebbenden.  In 

het Jaarplan worden alleen specifieke verbeteractiviteiten weergegeven. Deze vinden plaats in het kader van kwaliteitszorg. Hieronder vallen ook activiteiten ten behoeve van 

monitoring en borging (doen wij nog steeds de goede dingen?).   

De effecten van het Jaarplan worden vervolgens beschreven in het Jaarverslag van de school, dat aan het einde van het schooljaar verschijnt. 

Een korte beschrijving van de werkzaamheden en resultaten in het Jaarplan en Jaarverslag  staat ook in de Schoolgids die aan het begin van ieder schooljaar verschijnt. 

Alle genoemde documenten zijn terug te vinden op onze website: www.kardinaalalfrinkschool.nl  waar ze voor alle belanghebbenden in te zien zijn. De documenten worden 

ter informatie (Jaarplan) en verantwoording (Jaarverslag) ook verzonden naar de Onderwijsinspectie en het College van Bestuur van De Groeiling.  

Waddinxveen, juli 2019 

 

A.J. Bouwsma 

directeur 

http://www.kardinaalalfrinkschool.nl/
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Beleidsterrein Concrete 
activiteiten 

Doel Inzet van personen en 
middelen 

Tijdsbestek Meetbaar resultaat 

 
Onderwijs-

kwaliteit 

Nieuwe 
methoden 

Het registratiesysteem KIJK en de 
methode SIL zo optimaal mogelijk 

gebruiken om de ontwikkeling van 
leerlingen te volgen en het 
onderwijsaanbod af te stemmen. 

 

 

 

 

 

 

De KAS vervangt weloverwogen 
oude methoden om het onderwijs 

aan de kinderen up to date te 
houden. Het team bespreekt en 
verhelpt problemen bij de 

invoering van de methoden om de 
doorgaande lijn te waarborgen. 

 

 

 

 

 
Leerkrachten van groep 1/2 

worden vier dagdelen geschoold 
in de KIJK-registratie, waarbij 
het e.e.a. wordt geïntegreerd 
met het kleuterprogramma van 

‘Sil op School’. 
De scholing wordt gegeven door 
de CED groep aan de 

leerkrachten van groep 1,2 en 3. 
 
 
 

 
 
 

 
 
Werkgroep en leerkrachten 
oriënteren zich op een nieuwe 

(digitale) methode voor WO 
voor groep 3-8 in combinatie 
met 21ste eeuwse vaardigheden. 
 

 
De invoering en borging van 
thematisch werken/21e-eeuwse 

vaardigheden in groep 3-8.  
 
 
 

 
 

September 
2019-januari 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

September-
december 2019 

 

 

 

Januari-juli 2020 

 

 

 

Door optimaal gebruik te 
maken van KIJK is de 

kwaliteit van de 
observaties verbeterd. De 
vaardigheden  om het 
observatiemodel KIJK te 

benutten zijn sterk 
verbeterd. 

Er wordt handelingsgericht 

in de groepen gewerkt. 

Er is sprake van een 
soepele overgang/ 
doorgaande lijn van groep 

2 naar groep 3. 

Besluitvorming, aanschaf  
van een nieuwe (digitale) 

methode voor WO. 

 

 

Implementatie van een 

nieuwe WO-methode 
D.m.v. tussenevaluaties en 
bijstelling van het 
lesprogramma wordt 

borging van deze methode 
gerealiseerd 
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De inzet van de 
verwerkingsmethode Snappet in 
groep 4-8. Focus op de 
doorgaande lijn en de borging. 

De tussenevaluatie en bijstelling 
van het lesprogramma tijdens 
periodieke Snappet-

bijeenkomsten. 

De lessen technisch lezen worden 
gedifferentieerd aangeboden 
volgens niveau 1 (aanpak 1, 2 en 

3 van Estafette) 

 

 

 

 

De kwaliteit van de lessen 
begrijpend luisteren/ luisteren 

verbeteren. De leerkrachten 
hebben een gedifferentieerde 
kennis- en vaardigheidsniveau op 

dit vakgebied. 

 

Zelfstandig (ver)werken 

 
Team en ib-er. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Team en ib-er. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Team en ib-er. 
De GroeiAcademie 
 

 
 
 
 

 
 
Team en ib-er 

Het gehele 
schooljaar. 

 

 

 

 

Het gehele 

schooljaar. 

 

 

 

 

 

Het gehele 

schooljaar. 

 

 

 

Het gehele 
schooljaar. 

Per bouw zijn de leerstof- 
afspraken vastgelegd in 
‘Het groeidocument 
Snappet’. 

 

 
 

 
De methode Estafette 
wordt nog conform de 
handleiding toegepast. 

Ondersteuningsniveau 1, 2 
en 3  wordt aan voldaan. 

De school voldoet aan de 

basisondersteuning m.b.t. 
technisch leesonderwijs. 

 

Instructiemodel wordt 

aangeboden en 
geïmplementeerd. 

Teamscholing eventueel 

gevolgd door individuele 
scholing. 
 

Er is sprake van een 

doorgaande lijn door de 
school. Per bouw zijn 
afspraken vastgelegd. 
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 Talent-
ontwikkeling 

De KAS stimuleert de 
talentontwikkeling van HI-
leerlingen met een bijzondere 
onderwijsbehoefte. Leerlingen 

stellen eigen leerdoelen op en zijn 
(mede)verantwoordelijk voor het 
hun eigen leerproces. 

Team en plusgroepleerkracht. 

Tony Bouwsma wordt vanuit de 
formatie als plusgroeps-
leerkracht ingezet. 

Gehele 
schooljaar 

 
Er is een actueel 
beleidsplan ‘Talentont-
wikkeling’.  

Nieuw aangemelde 
kleuters worden gescreend 
(intakegesprek ouders, 

kindgesprek, mens-
tekening en observatie). 
Vanaf  september 2019 is 
er één dag per twee 

weken Plusgroep.  

Selectie van Plusgroep- 
leerlingen uit groep 3 t/m 

8 vindt plaats door 
(plus)groepsleerkracht/ib-
er. 

Aandacht voor Plusgroep 

leerlingen uit groep 1/2. 

Er is sprake van 
afstemming van 

activiteiten tussen de 
plusgroep en de 
basisgroep. 

Leerlingen krijgen in de 

basisgroep voldoende tijd 
om aan de Plusgroep-
opdrachten te werken. 

Er vindt een (digitale) 

terugkoppeling plaats naar 
de ouders/leerkrachten 
m.b.t. de activiteiten en de 
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resultaten van de plus-
groepleerling.  

Op Groeilingniveau is er 
een HI-voorziening 

aanwezig bij De Triangel in 
Gouda. Vooralsnog voor 
leerlingen van groep 4-5.  

 

 SEO/Veiligheids-
beleving 

De school beschikt over een 
instrumentarium voor SEO met 
aandacht voor de morele vorming 

Leerlingen, team en IB Gehele 
schooljaar 

In ieder leerjaar worden 
structureel SEO-lessen 
aangeboden. Hierbij wordt 

ook aandacht besteed  aan 
de morele vorming van de 
leerling.  

In dit schooljaar laten wij 
de vragenlijsten ZIEN 
digitaal invullen door de 
leerlingen van de groepen 

3 t/m 8.  
Meting van de 
veiligheidsbeleving bij de 

leerlingen vanaf groep 6. 
 

 Continurooster Dit schooljaar willen we gaan 
onderzoeken of verandering van 

schooltijden wenselijk is binnen 
het team en onder de ouders. Met 
verandering van schooltijden 
willen wij het volgende bereiken:  

- Overgang naar een vorm van 
continurooster zodat kinderen 
tussen de middag niet meer naar 

huis hoeven; minder 
verplaatsingen tussen de middag, 

Werkgroep “schooltijden” Alle 
ouders van de school Alle 

teamleden, MR en KT 

Gehele 
schooljaar. 

 
Aan het einde van dit 

schooljaar ligt er een plan 
voor verandering van de 
schooltijden. Indien er 
geen verandering van de 

schooltijden komt, dan is er 
een onderbouwing 
aanwezig waarom dit 

besluit genomen is.  
Dit plan wordt gedragen 
door een nog nader vast te 
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kortere pauzes en meer rust 
binnen de school 

stellen percentage van het 
team en de ouders (in 
overleg met de MR) en 
heeft de instemming van 

de MR. 
 

 Meerjarig 

schoolplan 

 

Dit schooljaar willen we een 

meerjarig schoolplan opstellen op 
basis van de uitgangspunten van 
het Strategisch koers 2019-2023 
van De Groeiling.  

Team, KT en MR Gehele 

schooljaar 

Aan het einde van het 

schooljaar ligt er een 
concreet meerjarig 
schoolplan voor de periode 
2020-2014 

 Eigenaarschap Leerlingen voelen zich eigenaar 

van hun eigen leerproces. 

 

 

 

 

 

Ouders voelen zich betrokken bij 

de ontwikkeling, het leerproces 

van hun kind. 

Team, directie, leerlingen en 

ouders. 

Gehele 
schooljaar 

 
Uit de afname van de 
Kwaliteitsmeter van B&T 

blijkt dat leerlingen zich 
meer verantwoordelijk 
voelen voor hun eigen 
leerproces. 

Leerdoelen worden in de 
groep zichtbaar gemaakt 
voor de leerlingen. 

 
 
 
Startgesprekken met 

ouders en vanaf groep 6 
gecombineerd in het begin 
van het schooljaar. 
 

De leerkracht verstrekt  
(digitaal) informatie aan 
de ouders over het 

betreffende leerjaar. 
Ouders worden periodiek 
geïnformeerd welke lesstof 
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wordt aangeboden/ de 
leerresultaten. 
 
Uit de Kwaliteitsmeter van 

B&T blijkt dat ouders zich 
meer betrokken voelen bij 
het leerproces van hun 

kind. 
 

 Website Dit schooljaar zullen we een 

nieuwe website gaan ontwikkelen 

Op deze wijze willen we de 

school/kinderopvang nog meer 

een gezicht naar buiten geven. 

Technisch mogelijk maken 

Overleg met webdesign bureau.  

Werkgroep Website. Keuze 

maken in ouderapp. 

Sept-dec. 2019 
 
Nieuwe website is in 

januari in de lucht waarbij 
duidelijk is dat deze wat 
betreft functionaliteit en 

uiterlijk volledig aansluit bij 
de vooraf geformuleerde 
wensen /eisen. 

Beleids-

terrein 

Concrete 

activiteiten 

Doel Inzet van personen en 

middelen 

Tijdsbestek Meetbaar resultaat 

Passend 
onderwijs 

Schoolondersteu
nings-profiel 

(SOP) 

Realisatie van het basis-
ondersteuningsniveau. 

 

Team, IB, directie en SWV. 

 

Personeel van De GroeiAcademie 
(onderwijsspecialist en de 
orthopedagoog) kunnen indien 
noodzakelijk na aanvraag 

worden ingezet. 

Gehele 
schooljaar. 

Afname van de 
‘schoolzelfevaluatielijst’ 

We stellen ons dan de 
volgende vragen: 
-Voldoen wij aan de eisen 
van de inspectie? 

-Voldoen wij aan onze 
eigen ambities? 
-Waar zitten de 
verbeterpunten en hoe 

gaan we die aanpakken? 
 

 Uitstroom 

zorgleerlingen 

Zo min mogelijk leerlingen naar 

S(B)O. 

Team, IB en directie.  Verwijzingspercentage 

lager of gelijk aan het 
verwijzingspercentage van 
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voorgaande jaren (lager 
dan 2%). 

Voor alle geledingen moet 
het duidelijk zijn onder 

welke voorwaarden/criteria 
leerlingen met een SBO-
verwijzing toch op de KAS 

mogen blijven. 

Beleids-
terrein 

Concrete 
activiteiten 

Doel Inzet van personen en 
middelen 

Tijdsbestek Meetbaar resultaat 

Personeel Gesprekken-

cyclus 

Jaarlijks vindt met 
ieder personeelslid 

in het kader van de 
gesprekkencyclus 
een doelstellingen-, 
functionerings-, of 

beoordelingsgespre
k plaats, waarin 
ook de 

(her)registratie in 
het lerarenregister) 
besproken wordt. 

 

De personeelsleden die werken op 

de KAS zijn voortdurend bezig 
met hun eigen professionalisering. 

 
Directie en alle aan de school 
verbonden personeelsleden. 

 

Gehele 

schooljaar 

 

Verslagen van de 
gesprekken zijn terug te 
vinden in de  

personeelsdossiers.  
 

 Nascholing 

 

Ontplooiing van de 
personeelsleden met als doel om 
de kwaliteit van het onderwijs op 
de KAS te ontwikkelen en te 

borgen. 

 
Personeelsleden. 
 
Nascholingsaanbod van De 

GroeiAcademie. 
 

Gehele 
schooljaar. 

Deelname van personeels-
leden aan de (verplichte) 
studiebijeenkomsten  en 
individuele scholing in het 

kader van 
professionalisering.  
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Nascholingsbudget is 
opgenomen in de begroting van 
2019-2020. 

 

De inhoud van de 
gevolgde studie, cursus, 
workshop e.d. worden 
gedeeld met het team. 

 

 Leren van elkaar Op alle niveaus binnen de 
schoolorganisatie kan er veel en  

meer van elkaar geleerd worden. 

Bouwcoördinatoren /directie en 
groepsleer-krachten. 

 

Gehele 
schooljaar. 

Leerkrachten gaan bij 
elkaar in de groep kijken 

om  in een ‘veilige setting’ 
feedback te geven en/of te 
ontvangen. 
 

 Taakbeleid 2019-
2020 

 

Het realiseren van een optimale 
afstemming tussen lesgevende 
taken, professionalisering en 

nevenactiviteiten overeenkomstig 
de werktijdfactor van de  aan de 
school verbonden 
personeelsleden. 

 
Team en PMR. 

 

Gehele 
schooljaar. 

Goedkeuring van het 
taakbeleid 2019-2020 door 
het team en PMR en 

uitvoering van de 
genoemde werkzaam-
heden door individuele 
personeelsleden. 

 

 

Beleids-

terrein 

Concrete 

activiteiten 

Doel Inzet van personen en 

middelen 

Tijdsbestek Meetbaar resultaat 

Huisvesting Investeringen in 
het gebouw 

De kwaliteit en de uitstraling van 
het schoolgebouw up te date te 
houden. 

 
Budget t.b.v. onderhouds-
planning 2019-2020. 

Directie/conciërge en John 
Kamp, stafmedewerker 
huisvesting. 

 

Het begrotings-
jaar 2019-2020 

De in de onder-
houdsplanning genoemde 
werkzaamheden zijn  

conform de uitgebrachte 
offertes uitgevoerd. 
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Beleids-
terrein 

Concrete 
activiteiten 

Doel Inzet van personen en 
middelen 

Tijdsbestek Meetbaar resultaat 

Organisatie 
 
IKC KAS Het bieden van een sluitend dag 

arrangement d.m.v. een 

combinatie van onderwijs en 
kinderopvang (IKC) en naschoolse 
activiteiten.  

Samenwerking vanuit een 
gedeelde visie. 

Het opzetten van een 
pedagogische didactische 

ontwikkelingslijn lijn voor 0-13 
jarigen. 

 
Directie, team, pedagogisch 

medewerkers, werkgroepen, 
MR, CvB en Kind & Co. 

 
Gehele 

schooljaar. 

 

 
Realisatie van een 

rendabele kinderopvang 
(KDV, PG en BSO) in de 
vernieuwbouw op de 

huidige locatie van de KAS 
i.s.m. Kind & Co. 
 
Een concreet IKC-

beleidsplan waarin de 
visie, de samenwerking en 
de doorgaande lijn m.b.t. 

de pedagogische en 
didactische aanpak wordt 
beschreven. 
 

 
 
 

 
 

Beleids-
terrein 

Concrete 
activiteiten 

Doel Inzet van personen en 
middelen 

Tijdsbestek Meetbaar resultaat 

Financiën 
 
Vaststelling 
schoolbegroting 
2020. 

Verantwoord omgaan met en 
verantwoording afleggen over de 
beschikbare gelden vanuit OCW. 

 
Directie, OHM, team en MR. 
 
 

 
College van Bestuur en Raad 
van Toezicht De Groeiling. 

 
November-
december 2019. 

 

Januari-februari 
2020. 

 
Conceptbegroting 2020. 

 

Vaststelling schoolbe-

groting 2020 door de Raad 
van Toezicht van De 
Groeiling. 
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Beleids-
terrein 

Concrete 
activiteiten 

Doel Inzet van personen en 
middelen 

Tijdsbestek Meetbaar resultaat 

Positio-
nering van 

de school 

Marktaandeel Het ontplooien van activiteiten om 
als (katholieke) basisschool/IKC 

het marktaandeel binnen de wijk 
Zuidplas /Waddinxveen te laten 
groeien/ te  behouden. 

Directie/team 

Open dagen basisscholen 

Waddinxveen 

Het gehele 
schooljaar 

Groei of minimaal het 
handhaven van het 

marktaandeel binnen de 
wijk Zuidplas-
/Waddinxveen. 

Op structurele wijze de 
instroom van nieuwe 
leerlingen in kaart 
brengen. 

 

 

 

Beleids-
terrein 

Concrete 
activiteiten 

Doel Inzet van personen en 
middelen 

Tijdsbestek Meetbaar resultaat 

Kwaliteits-
zorg 

  

Opbrengsten 
Cito-toetsen 

t.b.v. de 
onderwijsinspec-
tie en Stichting 

De Groeiling 
Eindresultaten PO 
2017-2018 (groep 
8). 

 
 
 
 

 

De KAS legt met de Centrale 
Eindtoets verantwoording af bij 

De Groeiling t.b.v. de 
onderwijsinspectie. 

 

 

 

 

 
Team, IB en directie 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Centrale Eind-

toets groep 8  
april 2020. 

 

 

 

 

 

 

 
Het eindresultaat van de 

school ligt tenminste op of 
boven het 
landelijk(inspectie)niveau. 
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Kwaliteitszorg op 
schoolniveau Dat er binnen de scholen van De 

Groeiling en dus op de KAS goed 
onderwijs wordt gegeven. 

Team, IB en directie 
 
 
 

 
 
 

Het gehele 
schooljaar 

Er wordt verantwoording 
afgelegd m.b.v. het 
document ‘Kwaliteitszorg 
binnen de KAS”. 

 
 
 

 Waarderings-
onderzoek  

 

De school inventariseert periodiek 
wat ouders, leerlingen en 
personeel vinden van de kwaliteit 
van het onderwijs. 

Directie en MR  2019 
 
Afname Kwaliteitsmeter bij 
ouders, leerlingen (vanaf 
groep 6) en teamleden. 

Resultaten in kaart 
brengen. > PvA 

 Risico-

inventarisatie  

 

Het voldoen aan de wettelijke 

eisen van de RI&E.  

De RI&E moet eens in de vier jaar 
worden uitgevoerd. 

 

Directie, CvB en MR  Het gehele 
schooljaar 

PvA met knel- en 

verbeterpunten vanuit de 
RI&E. 

 

 

 


