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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.kckas.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 2020 

 

A.J. Bouwsma en I.C. Boellaard 

Directie



   

 

 
3 

Beleidsterrein Concrete 
activiteiten 

Doel Inzet van personen en 
middelen 

Tijdsbestek Meetbaar resultaat 

 
Onderwijs-

kwaliteit 

Nieuwe 
methoden 

Pluspunt wordt geïmplementeerd 
in groep 3 en 4. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Voor WO wordt de methode Blink 
ingevoerd. 

 

 

 

 

Besloten wordt hoe Pluspunt 4 

geïmplementeerd gaat worden 
in groep 5, welke 

verwerkingsmethode (Snappet, 

digitaal of papieren versie) 
Er is een implementatietraining 
voor de leerkrachten van groepen 
3 en 4. De leerkrachten van groep 5 
worden hierin betrokken. Er is een 
werkgroep Pluspunt die het traject 
begeleidt en evalueert. 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Vanaf groep 3 t/m 8 wordt de 
methode ingevoerd. Tijdens de 

bouwvergaderingen worden 
ervaringen gedeeld en afspraken 

gemaakt over het inzetten van 
de methode. 

De werkgroep bereidt dit voor 

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

vaardigheden in groep 3-8.  

Vanaf 

september 

2020/training 

najaar- juni 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanaf 

september 2020 

 

 

 

Er is een 
implementatietraining voor 

de leerkrachten van 

groepen 3 en 4. De 
leerkrachten van groep 5 

worden hierin betrokken. 
Er is een werkgroep 

Pluspunt die het traject 

begeleidt en evalueert. 

Pluspunt 4 is 

geïmplementeerd in groep 

3 en 4 (papieren versie 
met leerlingsoftware) 

Besloten is hoe Pluspunt 4 

geïmplementeerd gaat 
worden in groep 5, welke 

verwerkingsmethode 
(Snappet, digitaal of 

papieren versie) 

De methode Blink is 

geïmplementeerd in de 
groepen 3 t/m 8. De 

werkgroep WO evalueert 
en begeleidt het verder 

integreren van Blink in het 

onderwijs. Het streven is 
dat dit breder gaat dan 

alleen de creatieve vakken. 
D.m.v. tussenevaluaties en 
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Thematisch werken 

 

 
 

 
 

 
 

Begrijpend lezen 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Groepen 1 en 2 werken volgens 

de visie van Spelend Leren 
 

 

 
 

 
 

Groep 3 heeft een eigen 

methode begrijpend lezen en 
groepen 4 tot en met 8 zullen 

komend schooljaar twee 
methodes uitproberen om 

vervolgens een keuze te maken: 
Nieuwsbegrip en Estafette. 

 
 

 
 

 

 
 

Het gehele jaar 

 
 
 
 
 
 

Nieuwsbegrip 
tussen 

september en 
december en in 

december de 

evaluatie. 
Estafette van 

februari tot mei 
en in mei/juni 

evaluatie, keuze 

maken en 
training volgen. 

bijstelling van het 

lesprogramma wordt 
borging van deze methode 

gerealiseerd 

Er is een groeidocument 

opgesteld met oa. 
afspraken over de 

werkwijze 

Groepen 1 en 2 werken 
thematisch. Passend bij 

het gekozen thema, wordt 
een beredeneerd aanbod 

geboden. Aansluitend bij 

de leerlijnen van het SLO 
en KIJK. 

 
Door kinderen te helpen het 
begrijpend lezen te 
ontwikkelen, zullen zij hier 
ook baat bij hebben bij de 
overige zaakvakken. 
Uitgangspunt is dat het 
resultaat boven het landelijk 
gemiddelde zal liggen. 
 

 

 Talent-

ontwikkeling 

De KAS stimuleert de 

talentontwikkeling van leerlingen 
met een bijzondere 

onderwijsbehoefte. Leerlingen 

stellen eigen leerdoelen op en zijn 

Team en plusgroepleerkracht. 

Simone van Hoorn wordt vanuit 

de formatie als plusgroep-
leerkracht ingezet. 

Gehele 

schooljaar 

 

Er is een actueel 
beleidsplan ‘Talentont-

wikkeling’.  
Nieuw aangemelde 

kleuters worden gescreend 

(intakegesprek ouders, 
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(mede)verantwoordelijk voor het 

hun eigen leerproces. IB-er Irma Vernooij is betrokken 
m.b.t. de afstemming van het 

onderwijs, beleidsvorming en de 
gesprekken. In het kader van 

passend onderwijs. 

kindgesprek, mens-

tekening en observatie). 

Selectie van Plusgroep- 
leerlingen uit groep 3 t/m 

8 vindt plaats door 

(plus)groepsleerkracht/ib-
er. 

Er is een aanbod voor 

talentvolle 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 
resultaten van de plus-

groepleerling.  

Op Groeilingniveau is er 

een voorziening aanwezig 
bij De Triangel in Gouda 

voor kinderen met een 
ontwikkelingsvoorsprong. 
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Vooralsnog voor leerlingen 

van groep 4-5.  

 

 SEO/Veiligheids-
beleving 

School gebruikt het volgsysteem 
ZIEN. ZIEN brengt niet alleen het 

sociaal emotioneel functioneren 

van leerlingen in kaart, maar stelt 
ook concrete doelen op, geeft 

handelingssuggesties weer en 
verwijst naar veel sova-methoden 

en -materialen. Dit door 

observaties goed te analyseren. 
De school heeft (nog) geen 

methode.  

Leerlingen, team en IB Gehele 
schooljaar 

 
Er is een doorgaande lijn 

in de school zichtbaar in 
de omgang met elkaar. Er 

is doorgaande integrale 
aanpak van de sociaal-

emotionele ontwikkeling 

binnen positief 
pedagogisch klimaat. 

 

 Continurooster Dit schooljaar willen we nogmaals 
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, 
kortere pauzes en meer rust 

binnen de school 

Werkgroep “schooltijden” , alle 
ouders van de school, alle 

teamleden, MR en KT 

Start 
inventarisatie 

september 2020. 

 

Dit plan wordt gedragen 

door een nog nader vast te 
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 

Team, KT en MR Gehele 
schooljaar 

 

Aan het einde van het 

schooljaar ligt er een 
concreet meerjarig 
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het Strategisch koers 2020-2024 

van De Groeiling.  

schoolplan voor de periode 

2020-2024 

 KC-vorming Het vormen van een kindcentrum 

op didactisch en pedagogisch 

gebied zullen wij continueren. Het 

gebouw zal het komende jaar 

hiertoe gerenoveerd worden. 

De werkgroep denkt mee in de 

visie en missie en vertaalt dit 

naar het team, MR en ouders. 

Het gehele jaar 
 

Na de renovatie is het 

pand klaar voor het 

kindcentrum en zullen de 

visie en missie weer meer 

door het team uitgebouwd 

worden. 

 Ouderbetrokken-

heid 

Ouders voelen zich betrokken bij 

de ontwikkeling, het leerproces 

van hun kind 

Er is een duidelijke cyclus van 

oudercommunicatie over de 

ontwikkeling van leerlingen. 

Omschreven in de jaarplanning. 

Tussentijds zijn er waar nodig 

contactmomenten op verzoek 

van leerkracht en/of ouders. 

Telefonisch, per mail of op 

school 

 
 

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 

wordt aangeboden/ de 
leerresultaten. 

Uit de uit te voeren 
enquête moet blijken dat 

ouders zich meer 

betrokken voelen bij het 
leerproces van hun kind. 

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. 

 

Gehele 

schooljaar. 

 

Afname van de 

‘schoolzelfevaluatielijst’ 
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Personeel van De GroeiAcademie 
(onderwijsspecialist en de 

orthopedagoog) kunnen indien 
noodzakelijk na aanvraag 

worden ingezet. 

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 
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 

beoordelings-

De personeelsleden die werken op 
de KAS zijn voortdurend bezig 

met hun eigen professionalisering. 

 

Directie en alle aan de school 

verbonden personeelsleden. 
Directie zorgt voor een goed 

beeld van het functioneren van 
de leerkracht door ook 

flitsbezoeken te houden. 

 

Gehele 
schooljaar 

 

Verslagen van de 

gesprekken zijn terug te 
vinden in de  

personeelsdossiers.  
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gesprek plaats, 

waarin ook de 
(her)registratie in 

het lerarenregister) 

besproken wordt. 

 

 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. 
 

Nascholingsbudget is 

opgenomen in de begroting van 
2020-2021. 

 
 

Gehele 
schooljaar. 

Deelname van personeels-
leden aan de (verplichte) 

studiebijeenkomsten  en 
individuele scholing in het 

kader van 

professionalisering.  

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. 

Dit kan door met elkaar mee te 

kijken, bouwvergaderingen, 
studiedagen en dergelijke.  

Bouwcoördinatoren /directie en 

groepsleerkrachten. 

 

Gehele 

schooljaar. 

 
Leerkrachten werken zo 

met elkaar naar de 

zichtbaarheid en 
effectiviteit van de 

doorgaande lijn. 
 

 Didactische 
vaardigheden 

van de 
leerkrachten 

vergroten 

 

Tijdens de lessen begrijpend 
lezen/luisteren en rekenen wordt 

les gegeven volgens het directe 
instructiemodel.  

Traject zicht op ontwikkeling 
start in november 2020. Vanuit 

het traject Zicht op Ontwikkeling 
zullen de ontwikkelpunten 

worden benoemd. 

Gehele 
schooljaar 

 

Leerkrachten hebben 
voldoende inzicht in eigen 

handelen. Het directe 

instructiemodel wordt 
voldoende gehanteerd. 

Het didactisch handelen is 
voldoende  
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Er zijn observaties door directie 
en ib-er a.d.h.v. een kijkwijzer, 

checklijst  

 

 Taakbeleid 2020-
2021 

 

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 2020-2021 door 

het team en PMR en 

uitvoering van de 
genoemde werkzaam-

heden door individuele 
personeelsleden. 

 

 

 Werdruk 

vermindering 

Door een efficiënte inzet van de 

werkdrukmiddelen, streven we 
naar minder werkdruk-ervaring. 

De inzet zal regelmatig worden 

geëvalueerd en bijgesteld. 

Onderwijsondersteuners, 

vakdocent gym, vakdocent 
muziek en externen. 

Gehele 

schooljaar 

Door middel van een 

vragenlijst zal bij 
leerkrachten geëvalueerd 

worden wat het effect van 

de inzet van de 
werkdrukmiddelen op deze 

wijze is. Waar nodig wordt 
de inzet van de middelen 

op een andere manier 

uitgevoerd. 

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 aanpassen aan 
eisen van kindcentrum. 

 

Budget t.b.v. onderhouds-
planning én renovatie 2020-

2021. 

Het begrotings-

jaar 2020-2021 

De in de onder-

houdsplanning genoemde 
werkzaamheden zijn  

conform de uitgebrachte 
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Directie/conciërge en John 
Kamp, stafmedewerker 

huisvesting. 

 

offertes uitgevoerd. 

Renovatie start zomer 
2020 en zal zomer 2021 

afgerond zijn. 

Beleids-
terrein 

Concrete 
activiteiten 

Doel Inzet van personen en 
middelen 

Tijdsbestek Meetbaar resultaat 

Organisatie 
 

KC KAS Het bieden van een sluitend dag 

arrangement d.m.v. een 

combinatie van onderwijs en 
kinderopvang (KC) 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 KC-

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, bestuursbureau, team 
en MR. 
 

 

 

November-
december 2020. 

 

Conceptbegroting 2021. 
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College van Bestuur en Raad 

van Toezicht De Groeiling.  

Januari-februari 

2021. 

Vaststelling schoolbe-

groting 2021 door de Raad 
van Toezicht van De 

Groeiling. 

 

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/KC 

het marktaandeel binnen de wijk 
Zuidplas /Waddinxveen te laten 

groeien/ te behouden. 

Directie/team 

Open dagen basisscholen 
Waddinxveen 
 

PR 

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 

2010-2020 (groep 
8). 

 
Kwaliteitszorg op 

schoolniveau 

De KAS legt met de Centrale 

Eindtoets verantwoording af bij 

De Groeiling t.b.v. de 
onderwijsinspectie. 

Dat er binnen de scholen van De 

Groeiling en dus op de KAS goed 
onderwijs wordt gegeven. 

 

Team, IB en directie 
 

 

 
 

Team, IB en directie 
 

 

 
 

 
Toetsuitslagen worden in 

ParnasSys verwerkt. Komende 

 

Centrale Eind-
toets groep 8  

april 2021. 
 

Het gehele 
schooljaar 

 

Het eindresultaat van de 
school ligt tenminste op of 

boven het 

landelijk(inspectie)niveau. 
 

Er wordt verantwoording 
afgelegd m.b.v. het 

document ‘Kwaliteitszorg 

binnen de KAS”. 
 

 
Ouders hebben actueel 
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schooljaar zullen we de 

transparantie naar ouders van 
de gegevens in ParnasSys 

bespreken. 

 

inzicht in hoe het met hun 

kind gaat.  

 Waarderings-
onderzoek  

 

De school inventariseert periodiek 
wat ouders, leerlingen en 

personeel vinden van de kwaliteit 
van het onderwijs. 

Directie en MR  2020 
 

Afname Kwaliteitsenquête 

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. 

 Strategische 

koers 

In de strategische koers van De 
Groeiling staan 3 beloften: 

- Wij werken vanuit oprechtheid 
en vertrouwen. 

- Wij ontdekken en ontwikkelen 
onszelf, ook door vallen en 

opstaan. 

- Wij luisteren met aandacht en 
geven gehoor aan elkaar om 

verder te komen. 
 

Wij kiezen ervoor om voor de 

belofte dat wij ontdekken en 

Allen Het gehele 

schooljaar 

Dat het hele team én de 

leerlingen vanuit hun 
eigenheid hun 

ontwikkeling kunnen 

doormaken en daarbij hun 
fouten mogen maken én 

successen mogen vieren. 
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onszelf ontwikkelen door vallen en 
opstaan te staan. 

 

 

 

 

 


