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1. Inleiding 
Voor u ligt het schooljaarplan van de Mr. Neuteboomschool. De Neuteboomschool maakt deel uit van scholengroep OPRON. Scholengroep OPRON is het 

netwerk van scholen voor openbaar primair onderwijs in de gemeente Midden Groningen, Veendam en Stadskanaal. Tot deze scholengroep behoren 17 

scholen. De scholengroep heeft een duidelijke visie op onderwijs en haar beleid vastgelegd in het strategische beleidsplan 2019-2023.  

 

Op basis van het strategische beleidsplan van scholengroep OPRON heeft de Neuteboomschool in een schoolplan haar eigen visie en de gewenste 

resultaten voor de komende vier jaren  vastgelegd. Het schoolplan bestaat uit een A3, jaarplanning en een onderlegger. 

In het A3 worden de doelen, resultaten en acties voor de komende vier jaren weergegeven. De gewenste resultaten zijn in de jaarplanning nader 

gespecificeerd en weggezet in de tijd.  

Naast dat de school werkt aan de acties en resultaten die zijn vastgelegd in het A3 draagt de school zorg voor de borging van de kwaliteit van de basis. De 

wijze waarop de basis geborgd en gemonitord wordt is vastgelegd in de onderlegger. Jaarlijks evalueert de school deze basis.  

 

In dit schooljaarplan worden de doelen en activiteiten voor het schooljaar 2019/2020 vastgelegd.  

Vanuit de jaarplanning worden de doelen  waar de school dit schooljaar aan werkt uitgewerkt in activiteiten.  Daarnaast worden er vanuit de evaluatie van 

de basis doelen en activiteiten toegevoegd die noodzakelijk zijn voor het op orde krijgen en/of het verstevigen van de basis.   

Dit schooljaarplan wordt halverwege het schooljaar, in januari, geëvalueerd en indien noodzakelijk bijgesteld. 
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2. Doelen en activiteiten vanuit de thema’s/meerjarenplanning 
 

Thema: Beredeneerd aanbod sociaal-emotionele ontwikkeling SEO 

Doel  

Eventuele subdoelen 
1. Het team volgt een Rots en Water training.  

               Implementatie aanpak schoolbreed vaststellen 
2. SCOL wordt binnen de school geïmplementeerd 
3. Ouders zijn op de hoogte van de werkwijze van de school op het gebied van SEO en ondersteunen deze. 
4. Er zijn schoolbrede afspraken over het pedagogisch klimaat en deze worden regelmatig geëvalueerd in het team en met de leerlingen 

 

Activiteiten Planning Uitvoering (wie) Borging 

1.Rots en Watertraining  
 
Logboek bijhouden, minimaal 1 les 
per week 

9 oktober 2019 
 
Start in week 43 tot en met week 50 

Klaas van der Veen 
 
Team en SEO-actieteam 

Plannen Rots en Water en 
bijhouden logboek  
Evaluatie in week 51 

1.Rots en Watertraining 25 maart tijdens de pv SEO-actieteam samen met team Eind schooljaar evaluatie; waar 
staan we met Rots en Water. Wat 
hebben we nog nodig om volgend 
jaar verder te kunnen. 

2.SCOL implementeren Afnames november en juni Team Analyseren SCOL bevindingen delen 

3.Ouders op de hoogte houden 
middels: Startgesprek, 
informatieavond, 
oudergesprekken, ouderportaal, 
schoolgids  

Startgesprek en informatieavond: 1e 
zes weken begin schooljaar 
Oudergesprekken minimaal 3 keer 
per jaar 
Ouderportaal; incidenteel 
 

Team, IB, Directie Alle momenten zijn opgenomen in 
het schooljaarplan 

4.Schoolbrede afspraken over het 
pedagogisch klimaat (gouden 
weken, rots en water, scol) 

Tijdens zorgvergaderingen Team, IB, Directie Alle momenten zijn opgenomen in 
het schooljaarplan 
Op kindniveau n.a.v. de lessen Rots 
en Water en SCOL kindgesprekken 
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voeren 

 

 

Thema: ICT 

Doel : ICT doorgaande leerlijn  

Eventuele subdoelen: 
1. Het team volgt op een aantal gebieden ICT training. 
2. De ICT- er stelt een beleidsplan ICT op i.o.m. de directie. 

 
 

Activiteiten Planning Uitvoering (wie) Borging 

1. Scholing 2x per jaar 
1e scholingsmoment: MOO 
(o.a. hoe beheer je als 
leerkracht MOO) 
2e scholingsmoment: 
Werken in de Cloud (Office 
365)  wat kun je daar als 
team mee (o.a. bestanden 
delen, persoonlijke 
Onedrive) 

November  2019 – maart 2019 Teamleden + adviseur Beleidsplan 

2. Beleidsplan opstellen Najaar 2019 ICT-er-actieteam -directeur Beleidsplan 
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Thema: Zicht op ontwikkeling, afstemming, didactisch handelen met zichtbare PDCA cyclus 

Doel : De leerkrachten hebben zicht op ontwikkeling en stemmen af 

Eventuele subdoelen 
1a. De leerkracht analyseert  de resultaten, onderzoekt de onderliggende hiaten. De leerkracht stelt de doelen bij , de PDCA cirkel is zichtbaar in de 
uitvoering 
1b.De leerkracht gaat in gesprek met de leerling, luistert, stelt vragen en vraagt door. De leerkracht stelt een interventie op 
 
 
 

Activiteiten Planning Uitvoering (wie) Borging 

1a.Analyse dagelijks werk, 
bloktoetsen, cito toetsen 
 

Dagelijks , periodiek (1-2 weken), 
half jaarlijks 

Leerkrachten-Iber Dag- en weekplanning, 
registratieformats toetsen, 
analysedocument-groepsplan 

1b. Diagnostisch gesprek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Periodiek (1-2 weken), half jaarlijks Leerkrachten Dag- en weekplanning, 
registratieformats toetsen, 
analysedocument-groepsoverzicht 
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Thema: Zicht op ontwikkeling, afstemming, didactisch handelen met zichtbare PDCA cyclus 

Doel : De leerkracht in de coachende rol   

Eventuele subdoelen 
1. De leerlingen worden uitgedaagd om na te denken over de probleemstelling. 
2. De leerkrachten vergroten het eigenaarschap van leerlingen. 

 
 

Activiteiten Planning Uitvoering (wie) Borging 

1. Gevarieerde coöperatieve 
werkvormen inzetten, 
leerlingen denken  hardop 
na. 
 

Dagelijks , periodiek (1-2 weken), 
half jaarlijks 

Leerkrachten-Iber Dag- en weekplanning, 
registratieformats toetsen, 
analysedocument-groepsplan. 
Klassenbezoeken directie-IB 

2. Doorgaande lijn 
aanbrengen in: 
zelfstandig werken, 
keuzewerk, gevarieerde 
vormen van verwerking. 

 

Bespreken in APV , afstemming 
schoolbreed 
 

Team Kwaliteitskaart 
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Thema: Taalrijke school en omgeving 

Doel : De rijke taalcultuur bestaat uit goed woordenschatonderwijs, expressief taalgebruik en geïntegreerd begrijpend lees/luister onderwijs 

Eventuele subdoelen: 
1. Implementatie Taal op maat/Spelling op maat groep 4-8 
2. Er is structuur in het aanbod , de werkwijze , de afstemming van woordenschatonderwijs.  

De woordenschatontwikkeling van leerlingen wordt gevolgd en vastgelegd.  
Er is sprake van een doorgaande lijn in de school, vastgelegd in een borgingsdocument. 

3. Begrijpend luisteren en lezen wordt binnen een jaargroep aangeboden. 
4. De lessen begrijpend luisteren en lezen zijn uitdagend en effectief. Er is een vloeiende overgang van begrijpend luisteren naar begrijpend lezen. 

De afspraken zijn vastgelegd in een borgingsdocument. 
5. Er zijn taalproducten van leerlingen zichtbaar binnen de school. Er wordt jaarlijks tenminste één tentoonstelling gehouden gericht op 

taalproducten. 
6. De activiteiten i.s.m. de bibliotheek op school worden schoolbreed uitgevoerd. 
7. School stimuleert ouders effectief om thuis met kinderen te lezen of kinderen te laten lezen. 

. 

Activiteiten Planning Uitvoering (wie) Borging 

1.Evaluatierondes d.m.v. 
werkvormen 

Voor elke vakantie in de PV Actieteam + teamleden Kwaliteitskaart 

2.Logo 3000 training groep 1-2 
   VLL koppeling met Logo 3000   
groep 3 
Weerwoord groep 5-8 
Woordenschattoetsen Taal op maat 
Voorwerpen labelen 1-8 
    

19-11-2019 
Schooljaar 2019-2020 

Leerkrachten 1-2, extern adviseur 
Leerkracht groep 3 
 
Leerkrachten groep 4-8 
Leerkrachten groep 4-8 
Leerkrachten 1-8 

Kwaliteitskaart 

3. Evaluatierondes d.m.v. 
werkvormen 

Na elke vakantie in de PV  Taalcoördinator + teamleden Taalbeleidsplan 

4.Klassenbezoeken 
    Good practice voorbeelden  

Terugkoppeling d.m.v. goodpractice 
in de APV 

Taalcoördinator + directie Taalbeleidsplan 

5.Activiteitenkalender bibliotheek 
op school 

Schooljaar 2019-2020 Taalcoördinator + teamleden Taalbeleidsplan 

6.Bibliotheekbezoek  
   Activiteiten bibliotheek op school 

Schooljaar 2019-2020 Taalcoördinator + teamleden Taalbeleidsplan 
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   Leesvormen aanbieden 
   Leesbladen 
   Leesboekjes  
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3. Doelen en acties vanuit evaluatie basiskwaliteit 

 
3.1.  Actiepunten vanuit de basiskwaliteit 

In onderstaande tabel worden de punten, die vanuit de evaluatie basiskwaliteit aandacht behoeven, weergegeven. 

Kwaliteitsgebied Actiepunt 

Onderwijsaanbod Rekenen vanuit kerndoelen in groep 3 

Burgerschapsonderwijs Beleidsplan opstellen 

Onderwijstijd  

Veiligheid Veiligheidsplan  

Zicht op ontwikkeling  

Opbrengsten  

Rapportage Nieuw rapport vaststellen 

SOP SOP bijstellen 

HR  

Financiën  

ICT  

 

3.2. Uitwerking actiepunten in doelen en bijbehorende activiteiten 

Kwaliteitsgebied: Onderwijsaanbod 

Actiepunt : Rekenen vanuit kerndoelen groep 3 

Doelen: in groep 3 aanbod en activiteiten aanbieden vanuit de kerndoelen 

Eventuele subdoelen: 
Methode loslaten, concrete materialen inzetten om de basisstof in te oefenen. 
 
 

Activiteiten Planning Uitvoering (wie) Borging 

Cursus Planmatig werken  Oktober-november-december Leerkracht - rekencoördinator Rekenbeleidsplan 

Kennis deling met team Schooljaar 19-20 Leerkracht gr 3- team Rekenbeleidsplan   



 
 
 

11 

    

 

Kwaliteitsgebied: Burgerschapsonderwijs 

Actiepunt: Beleidsplan opstellen 

Doelen: Burgerschapsonderwijs op de Neuteboomschool 

Eventuele subdoelen 
 
 

Activiteiten Planning Uitvoering (wie) Borging 

Beginsituatie vastleggen Oktober-november Directie-team Concept aanmaken  

Uitwerking burgerschap 
Neuteboomschool 

November-december Directie-team Concept voorstel klaar 

Beleidsplan definitief December Directie-team Beleidsplan klaar 

 

 

Kwaliteitsgebied: Veiligheid 

Actiepunt: Veiligheidsplan opstellen 

Doelen: leerlingen cognitieve, sociale, fysieke , media veiligheid bieden  

Eventuele subdoelen 
 
 

Activiteiten Planning Uitvoering (wie) Borging 

Beginsituatie vaststellen Oktober-november Directie-team Concept aanmaken  

Uitwerking veiligheid 
Neuteboomschool 

November-december Directie-team Concept voorstel klaar 

Beleidsplan definitief December Directie-team Beleidsplan klaar 
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Kwaliteitsgebied: Verantwoording ouders 

Actiepunt: Rapport 

Doelen: Rapportage resultaten passend bij de doelen, aanbod, afstemming, onderwijsbehoeften 

Eventuele subdoelen 
Ouderrapport samenstellen 
 

Activiteiten Planning Uitvoering (wie) Borging 

Werkgroep verzamelt gegevens September- oktober Werkgroep  

Werkgroep doet voorstellen Oktober- november Werkgroep - team Voorbeelden 

Vastelling en uitvoeren Januari-februari  Werkgroep-team Ouderrapport 

 

 

 

Kwaliteitsgebied: SOP 

Actiepunt: SOP actualiseren 

Doelen: Mogelijkheden ondersteuning afstemmen op de onderwijsbehoeften van de schoolpopulatie 

Eventuele subdoelen 
 
 

Activiteiten Planning Uitvoering (wie) Borging 

Beginsituatie vaststellen  Oktober-november-december Intern begeleider SOP 

Actuele gegevens aanvullen, 
wijzigen 

Oktober-november-december Intern begeleider SOP 

Vaststellen SOP December Intern begeleider-team-directie  
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4. Evaluatie januari 
 

In januari worden de doelen en acties die zijn opgenomen in dit schooljaar geëvalueerd en wordt het schooljaarplan waar nodig bijgesteld. 

 

4.1 Evaluatie doelen en activiteiten vanuit de thema’s/meerjarenplanning 

Thema 

Evaluatie Vervolg 

  

 

Thema 

Evaluatie Vervolg 

  

 

4.2 Evaluatie doelen en activiteiten vanuit de evaluatie basiskwaliteit 

Kwaliteitsgebied 

Evaluatie Vervolg 

  

 

Actieplan … 

Evaluatie Vervolg 
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