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Voorwoord 

Dit schooljaarplan maakt deel uit van de kwaliteitscyclus: Schoolplan - Schooljaarplan – 
Schooljaarverslag volgens de PDCA-cyclus.  

Het schoolplan 2020-2024, gemaakt in Schoolmonitor, vormt de basis voor deze cyclus. Het strategisch 
beleid is voor het schoolplan het uitgangspunt. Het schooljaarplan is een gedetailleerde uitwerking van 
de beleidsvoornemens die in het schoolplan staan vermeld. Deze zijn geclusterd in de vorm van een 
aantal projecten.  

Het schooljaarplan 2021-2022 draagt zodoende bij aan systematische en planmatige zorg voor 
kwaliteit. Het ministerie heeft met het herstelplan ‘Nationaal Programma Onderwijs (NPO)’ geld 
beschikbaar gesteld voor alle scholen om leerachterstanden te bestrijden. Uitgangspunt is dat er bij 
voorkeur sprake is van innovatie i.p.v. alleen reparatie. Idealiter wordt er ingezet op zaken die de 
kwaliteit van onderwijs structureel vergroten en toekomstbestendig zijn.  

Op basis van een zelfscan heeft het team van onze school plannen gemaakt voor de besteding van 
deze gelden, die rechtdoen aan de geconstateerde achterstanden op onze school. Ook deze plannen 
zijn in dit schooljaarplan verwerkt. De begroting is separaat opgesteld, maar dit schooljaarplan geeft 
wel inzicht in de wijze waarop wij de NPO-gelden willen inzetten.  

De data die voortvloeien uit de projecten in Schoolmonitor staan eveneens in onze jaarplanning, waar 
het team uiteraard kennis van heeft. 

Hartelijke groet, 

Paulien Veldman 

Juli 2021  
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Borging 

Kwaliteitszorg; onderwijs blijven verbeteren a.d.h.v. cyclus kwaliteitszorg  

augustus Kwaliteitsagenda is up to date en in afstemming met de 
jaarplanning geschreven. 

Directie 

aug - jul Er wordt gewerkt met de kwaliteitsagenda. Directie 
 

Fries; Inzet methode Spoar 8 borgen i.c.m. taalbeleidsplan 

sep - nov Afspraak met Klarinske de Roos (skoalstipe) om ons Friestalig 
onderwijs te borgen (profiel B) en eventueel ook aan te 
vullen/uit te breiden.  

Directie 
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Ontwikkelen 
Onderwijs  |  Onderwijs resultaten (OR) // OR2 Sociale en maatschappelijke competenties 

Einddoelen voor actief burgerschap en sociale competenties 
ontwikkelen 

Aanleiding voor dit project 
De school heeft een beleidsdocument over burgerschap en sociale competenties. Hierin staat 
beschreven wat wij hieronder verstaan en hoe wij dit vormgeven. Tevens staan hierin de algemene 
doelen beschreven. Er is echter nog niet concreet beschreven wat de school verwacht aan het eind 
van de verschillende groepen.  
Wat moet een kind dan kunnen en kennen en hoe toetsen/meten wij dit dan? Hierdoor kan de school 
ook niet checken of de door de school gestelde doelen zijn behaald. Dit is wel de ambitie. 
 
Huidige situatie 
Zie de aanleiding voor dit project.  
 
Uiteindelijk gewenste situatie 

x De school heeft de einddoelen voor actief burgerschap en sociale competenties per groep 
omschreven in een beleidsdocument.  

x Leerlingen en leerkrachten weten wat de einddoelen zijn voor actief burgerschap en sociale 
competenties. Het onderwijsaanbod is hierop afgestemd. Dit betekent dat het onderwijs actief 
burgerschap en sociale cohesie op doelgerichte en samenhangende wijze bij leerlingen 
bevordert, waarbij het onderwijs zich in ieder geval herkenbaar richt op: 

x a. het bijbrengen van respect voor en kennis van de basiswaarden van de democratische 
rechtsstaat, zoals verankerd in de Grondwet, en de universeel geldende fundamentele rechten 
en vrijheden van de mens; en 

x b. het ontwikkelen van de sociale en maatschappelijke competenties die de leerling in staat 
stellen deel uit te maken van en bij te dragen aan de pluriforme, democratische Nederlandse 
samenleving. 

 
Doelen voor dit jaar 

x Teamleden die zitting hebben in de identiteitscommissie gaan aan de slag met het opstellen 
van einddoelen voor actief burgerschap en sociale competenties. Zij nemen het team hier, 
tijdens vergaderingen, in mee.  

x In maart zijn de einddoelen toegevoegd aan het borgingsdocument voor actief burgerschap 
en sociale competenties.  

x In juni evalueert het team op de gestelde de einddoelen. 
x Ons aanbod voldoet aan de gestelde kerndoelen, te weten aan: 

 Kerndoel 36: de leerlingen leren hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en de 
rol van de burger. 
Kerndoel 37: De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden 
en normen. 
Kerndoel 38: De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse 
multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met 
seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit.  
 
Meetbare resultaten 

x De school heeft de einddoelen voor actief burgerschap en sociale competenties per groep 
omschreven in een beleidsdocument. 
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x Leerlingen en leerkrachten kunnen benoemen wat de einddoelen zijn voor actief 
burgerschap en sociale competenties. Dit is tevens zichtbaar in het leerlinggedrag. 

 
Haalbaarheidsfactoren 

x Er moet een nieuw teamlid worden toegevoegd aan de identiteitscommissie. 
x Er moeten structurele overlegmomenten worden ingepland, om dit project te laten slagen.  

 
Uren 
Meerdere overlegmomenten tussen de leden uit de teamgeleding van de identiteitscommissie zijn 
noodzakelijk om dit project te laten slagen. Zie ook de planning.  
 
Budget 
N.v.t.. 
 
Tijdsplanning 

aug - sep Teamleden uit de identiteitscommissie komen bijeen om het project op te 
starten. Een nieuw teamlid is aan deze commissie toegevoegd.  

Leerkracht 

sep - nov Einddoelen actief burgerschap en sociale competenties opstellen.  Leerkracht 
maart Einddoelen zijn opgesteld.  Leerkracht 
mei - jun De school heeft de einddoelen voor actief burgerschap en sociale 

competenties per groep omschreven in een beleidsdocument.  
Team SWS It 
Werflân 

juni Evaluatie op de gestelde doelen. Team SWS It 
Werflân 

 
Wijze van borging 

x De school heeft de einddoelen voor actief burgerschap en sociale competenties per groep 
omschreven in een beleidsdocument. 

 
Borgingsplanning 

jan - mar jaarlijks Beleidsdocument is aangevuld met 
einddoelen per groep. 

Leerkracht 

jun - jul jaarlijks Einddoelen evalueren (meetbare/merkbare 
resultaten) en eventueel bijstellen in 
beleidsdocument. 

Team SWS It Werflân 
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Verbeteren 
Financiën  |  Begroting 

Begroting; Structuur en inzicht vergroten 

Aanleiding voor dit project 
De aanleiding voor dit project is de ambitie om meer grip te krijgen op de financiën, alsmede het 
streven naar een financieel gezonde school.  
 
Huidige situatie 
Voor SWS It Werflân geldt dat dit een school is, waarin schoolzaken en huisvestingszaken door elkaar 
heen lopen en waar dit onderscheid bij alle afwegingen helder moet zijn. Het kalenderjaar 2020 sluit – 
na correcties – weliswaar negatief af, maar presteert beter dan was begroot. Voor 2021 liggen er dus 
kansen voor de school. De focus ligt op de toekomst. Feit is wel dat er hier en daar mogelijk nog 
bijstellingen nodig zijn op het gebied van de financiële keuzes. Daar is reeds in 2020 het nodige gedaan 
op het gebied van ICT, na een grondige scan van de ICT middelen (hard- en software). 
Bij het opstellen van de begroting voor 2021 is een eerste stap gezet met het in beeld brengen van de 
‘huidige’ uitgaven. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Het financieel beleid van de school is niet de wijze waarop het geld wordt besteed, maar de wijze 
waarop je als directeur wilt dat dit gaat gebeuren. Daarbij is het van belang dat de school niet verrast 
wordt door uitgaven en dus weet wat aan noodzakelijke kosten verwachten kan worden.  
Voor behoeften buiten de eigen exploitatie in de sfeer van bijvoorbeeld huisvesting, inventaris, 
personeel en onderwijsondersteuning wordt dit bovenschools aangevraagd. Hierbij houdt de school 
rekening met de items: continuïteit, doelmatigheid en rechtmatigheid.  
 
Continuïteit 
Als de exploitatielasten optimaal zijn ingericht, dan is de continuïteit van essentiële uitgaven in de 
toekomst gewaarborgd. Met andere woorden: Waar zit de flexibiliteit in de schoolexploitatie, welke 
kosten zijn eenvoudig aanpasbaar zonder de onderwijskwaliteit geweld aan te doen. 
 
Doelmatigheid 
Uitgaven moeten doelmatig zijn. Denk daarbij aan: 

x Is er dekking voor de uitgaven (personeel of materieel)? 
x Is er zicht op de effectiviteit van de inzet van leermiddelen, denk aan methodes, hardware, 

software? 
x Wordt het “optimale” effect bereikt met een minimale inzet van middelen en zijn de 

uitgaven noodzakelijk voor het onderwijs? 
 
Rechtmatigheid 
Hierbij gaat het om aantonen van rechtmatigheid van uitgaven. Hoe weet de school dat alle 
verantwoorde uitgaven betrekking hebben op de exploitatie van de school. Wanneer dit helder is, kan 
ook aangeven worden hoe de inzet van middelen georganiseerd wordt. Het gaat dus eigenlijk om de 
interne organisatie en de controle die de school heeft op de besteding. 
 
Doelen voor dit jaar 
Lange termijn aandachtspunten na overleg met de financieel controller:  
 

x De leerling ontwikkeling; is bepalend voor het in de toekomst te vormen groepen en voor de 
materiële keuzes. 
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x Bekostiging; door de leerling ontwikkeling (aantallen) verandert de bekostiging. 
Afschrijvingslasten en sommige vaste kosten zullen ongewijzigd blijven. 

x Beïnvloeding van de financiën; Is de school voldoende in staat om de financiën bij te sturen?  
 
Meetbare resultaten 

x De uitgaven blijven dit jaar binnen het vastgestelde budget van de begroting 2021.  
x Het financieel beleid van de school is zoals het hoort. Niet langer zoals het 'komt'.  
x Door meer controle te hebben op de begroting, kunnen de financiën beter beïnvloedt 

worden.  
 
Haalbaarheidsfactoren 

x Scholing/training in Tobias door directeur. 
x Soms hulp van ervaren collega directeuren die mee kunnen kijken. 

 
Tijdsplanning 

sep - okt Overleg met financieel controller aan de start van het nieuwe 
schooljaar, vooruitblik op nieuwe kalenderjaar 2022. 

Directie 
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Verbeteren 
NPO (Nationaal Programma Onderwijs)  |  Projecten 

Begrijpend Lezen; specifiek gericht op resultaten groep 6 

Aanleiding voor dit project 
We hebben twee trendanalyses (CITO) als basis genomen. Die van E2019-2020 en die van M2020-2021. 
Opvallend is dat er een grote achterstand is opgelopen door de leerlingen uit de huidige groep 5 op 
het gebied van Begrijpend Lezen. De groep als geheel scoort ongeveer op het niveau van midden groep 
4, wat bijna een jaar leesachterstand inhoudt. Dit is reden tot zorg. Deze zorg hadden we al, maar door 
de periode van lock downs vanwege COVID-19 is deze achterstand vergroot.  
 
Huidige situatie 
Zie de aanleiding van dit project. 
We werken momenteel met de methode Nieuwsbegrip en vragen ons af of deze werkwijze inderdaad 
werkt en of alle leerkrachten deze methode op dezelfde manier hanteren. Daarnaast krijgen leerlingen 
die een achterstand hebben opgelopen pre-teaching met de onderwijsassistent en na de basisles een 
extra moment aan de les te werken met de onderwijsassistent. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
De achterstand van meer dan een jaar die groep 6 (schooljaar 2021-2022) heeft opgelopen, is na één 
jaar tot een half jaar achterstand gereduceerd. Bij alle leerlingen is een duidelijke vaardigheidsgroei 
(en geen stagnatie of terugloop) zichtbaar, een groei boven het landelijk gemiddelde. 
 
Algemeen: 
Voor alle leerlingen vanaf groep 4 is het begrijpend leesonderwijs zo ingericht, dat optimaal 
aangesloten wordt bij de onderwijsbehoeften m.b.t. begrijpend lezen.  
Iedere leerling krijgt onderwijs, gericht op de zone van de naaste ontwikkeling, zowel aan de onder-als 
aan de bovenkant. Het aanpakken van een tekst wordt leerlingen op dusdanige wijze eigen gemaakt 
in de verschillende leerjaren, zodat aan het eind van groep 8 90% van de leerlingen boven 1F niveau 
(IEP eindtoets) functioneert. 
 
Doelen voor dit jaar 

x Alle leerlingen vanaf groep 4 worden op niveau ingedeeld bij de Nieuwsbegrip-teksten. De 
leerlingen krijgen zowel pre-teaching als extra tijd voor verwerking na afloop van de basisles. 

x Er wordt per leerling bekeken waar hij/zij moeite mee heeft en dat onderdeel wordt extra 
geoefend tijdens de les en de extra tijd. Daarnaast wordt er huiswerk meegegeven om het 
extra lezen te stimuleren. 

x We gaan ons verdiepen in Close reading (Close Reading is een manier van lezen waarbij 
leerlingen een uitdagende tekst meerdere malen lezen, steeds met een ander leesdoel.) en 
starten hiermee een pilot in groep 6. Deze groep krijgt hierdoor een boost in leesonderwijs.  

x We onderzoeken of Close reading inderdaad een aanvulling is op de lessen van Nieuwsbegrip 
en wanneer dit zo is, ontwikkelen we samen een eenduidige aanpak voor alle groepen. We 
gaan hierbij uit van een goede opbouw per leerjaar. 

x Op het gebied van resultaten zijn onze schooldoelstellingen leidend. Dit betekent dat eind 
groep 8 100% van de leerlingen de 1F-score haalt en 70% van de leerlingen een 1S/2F score. 
De vaardigheidsscore die de leerlingen in groep 6 moeten behalen is hiermee in lijn.  

 
Meetbare resultaten 

x Groep 6 heeft aan het einde van het schooljaar 2021-2022 de achterstand van meer dan een 
jaar ingelopen naar een achterstand van een half jaar. Hiervoor nemen wij de E6 toets van Cito 
en gebruiken de zelfevaluatie van LOVS om dit te onderzoeken. 
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x Alle groepen maken een vaardigheidsgroei door die minimaal op of boven het landelijk 
gemiddelde zit. Ook hier worden de E-toetsen gebruikt, alsmede de zelfevaluatie van Cito 
LOVS. 

 
Haalbaarheidsfactoren 
We kunnen gebruik maken van extra tijd van: 

x De intern begeleiders, door extra ruimte binnen de formatie. 
x Leerkracht groep 5/6 i.v.m. een LIO stagiair die in haar groep aanwezig is. 
x Leerkracht groep 5/6 geeft begrijpend lezen aan de groep 6 waar achterstand is en daarnaast 

heeft zij hen het afgelopen schooljaar lesgegeven. 
x Zowel de leerkracht groep 5/6 als de intern begeleider (voormalig leerkracht groep 7/8) 

kennen de methode Nieuwsbegrip goed, waardoor hier samen goede keuzes in gemaakt 
kunnen worden.  

 
Uren 

x Leerkracht groep 5/6, alsmede de intern begeleiders zullen elk 30 uren besteden aan dit 
project. Dit, om het begrijpend lezen in groep 6 beter neer te zetten en in de andere groepen 
een duidelijke doorgaande lijn te creëren.  

 
Budget 

x We reserveren hier €2000,- voor, zodat er kennis van externen en materialen aangeschaft 
kunnen worden. 

 
Wijze van borging 
Het borgingsdocument Begrijpend lezen wordt hierbij gebruikt en aangepast. Hieraan toegevoegd 
wordt een routekaart, waarop in één oogopslag zichtbaar is op welke manier het lezen en begrijpen 
van teksten aangepakt wordt op SWS It Werflân. In dit borgingsdocument staat beschreven hoe wij 
onze opbrengsten borgen de komende jaren. O.a. is er schooljaar 2020-2021 al veel geïnvesteerd in 
materialen (aangeschaft op corona subsidie) om het lezen te bevorderen. Deze materialen worden in 
het nieuwe schooljaar vanaf de start ingezet. 
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Implementeren 
NPO (Nationaal Programma Onderwijs)  |  Projecten 

Beredeneerd aanbod en visie op kleuteronderwijs ontwikkelen en 
implementeren 

Aanleiding voor dit project 
Het aanbod kleuteronderwijs is momenteel 'te' leerkrachtafhankelijk. Toen wij schooljaar 2020-2021 
zijn gestart met het toenmalige team, werd dit heel duidelijk. Een basis was niet gelegd. Er was van 
alles (denk aan de methode Schatkist en Klasseplan, gebaseerd op de doelen Nieuw Leren), maar 
niemand wist precies waar, hoe en wat. Exemplarisch voorbeeld is dat wij ergens in oktober de 
methode Schatkist onder het stof vandaan hebben gehaald. 
Het aanbod wordt momenteel thematisch afgestemd op de doelen van Nieuw Leren, maar deze 
werkwijze is wel leerkrachtafhankelijk. Er is een beredeneerd aanbod en er wordt gewerkt met 
themaplanningen. Om ook tot een gedegen inhoud te komen, is het wenselijk dit aanbod onder de 
loep te nemen en te kijken waar een kwaliteitsslag moet worden gemaakt. Dit alles hangt tezamen 
met het vaststellen van onze visie op goed kleuteronderwijs. Onze visie op onderwijs aan het jonge 
kind en bepalend voor de keuzes die wij maken.  
 
Huidige situatie 
Het kleuteronderwijs krijgt vorm door een activiteitenaanbod, gebaseerd op de doelen van Nieuw 
Leren. Deze doelen worden door de leerkracht zelf (in samenspraak/overleg met elkaar) vertaald naar 
activiteiten. Hiervoor zijn bronnen/methoden beschikbaar, maar er is geen eenduidige keuze gemaakt, 
laat staan visie vastgesteld t.a.v. onderwijs aan het jonge kind. Dit is wel de wens en uiteraard de 
bedoeling. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Onze visie op onderwijs aan het jonge kind is helder en de werkwijze in de onderbouw sluit hierop aan. 
Er is een beredeneerd kleuteraanbod, gebaseerd op theoretische inzichten en onderbouwing. Het 
aanbod sluit aan bij de leerling populatie en tevens bij de naaste ontwikkeling van de leerlingen. Een 
doorgaande lijn tussen de onderbouw en groep 3 is daarnaast duidelijk aanwezig.  
 
Doelen voor dit jaar 

x Onze visie op kleuteronderwijs is helder. 
x Het kleuteronderwijs krijgt beredeneerd vorm dit schooljaar. Er is sprake van ontwikkeling, 

waarna dit aanbod geïmplementeerd kan worden. Het aanbod is gebaseerd op theoretische 
inzichten en onderbouwing en hierbij is uitgegaan van onze visie op leren (specifiek gericht op 
het jonge kind).  

x Er is een heldere visie vastgesteld op leren van het jonge kind. Dit hebben de drie 
onderbouwleerkrachten gezamenlijk gedaan onder begeleiding van een ervaringsdeskundige, 
waarna het team uiteraard meegenomen is.  

 
Meetbare resultaten 

x De leerkrachten kunnen helder en eenduidig aangeven wat onze visie op kleuteronderwijs is.  
x Het aanbod voor onze kleuters in beredeneerd, inzichtelijk en vastgelegd in een 

borgingsdocument, zodat dit niet langer leerkracht specifiek is. Wanneer iemand op onze 
school komt werken, kunnen wij vertellen en aangeven hoe wij in de onderbouw werken.  

x Vanuit visie kan door de leerkrachten (vooral de onderbouwleerkrachten) verteld worden hoe 
wij werken op onze school.  

x De inspectie merkt de doorgemaakte ontwikkeling in het voorjaar van 2022 op.  
x De doorgaande lijn in de onderbouw is duidelijk aanwezig.  
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Haalbaarheidsfactoren 

x Tijd is een belangrijke factor. Er moet tijd (uren) komen voor het onderbouwteam om 
bovenstaande kwaliteitsslag te gaan maken.  

x Ervaring/expertise is tevens een belangrijke factor om deze ontwikkeling te doen laten slagen.  
x Daarnaast zijn er vanuit de NPO-gelden financiële middelen nodig om het kleuteronderwijs te 

innoveren. Nadat de visie op kleuteronderwijs helder is, kunnen er materialen aangeschaft 
worden die het vormgeven van goed onderwijs ondersteunen.  

 
Uren 

x Er is een nieuwe (ervaren) kleuterleerkracht aangesteld, die het onderbouwteam (reeds 
bestaande uit twee leerkrachten) komt versterken. Deze leerkracht wordt twee dagen ingezet 
in groep 0/1 en werkt daarnaast één dag in de week ambulant voor de onderbouw, om met 
bovenstaande opdracht aan de slag te gaan. Dit gebeurt uiteraard in afstemming met de 
andere onderbouwcollega's, alsmede is afstemming met een externe ervaringsdeskundige 
(verbonden aan Coöperatief Onderwijs). Dit geeft ons ruimte en flexibiliteit om zaken op orde 
te brengen in de onderbouw.  

 
Budget 

x Formatief is dit geregeld.  
x Er moeten materialen worden aangeschaft voor de onderbouw om het leren te bevorderen. 

Dit doen wij, in samenhang met het ontwikkelen van het beredeneerd aanbod. 
x Er is per kleutergroep €7000,- begroot vanuit de NPO-gelden. In totaal dus €14.000,- . Een 

nieuwe inrichting van één kleutergroep bedraagt ongeveer €15.000,-.  
x Traject ondersteunen door een ervaringsdeskundige: €6000,- . 
x In totaal reserveren wij hiervoor €20.000,-.  

 
Tijdsplanning 

aug - sep Plan van aanpak maken voor dit project, inclusief tijdspad 
voor schooljaar 2021-2022. Externe ervaringsdeskundige 
denkt mee.  

Onderbouwteam 

 
Wijze van borging 

x Alle gemaakte afspraken, alsmede de visie op leren van het jonge kind worden vastgelegd in 
een borgingsdocument. Het onderbouwteam kan aan het einde van het schooljaar aangeven 
wat de visie op leren is en op welke wijze zij de kleuters van een beredeneerd aanbod 
voorzien.  

 
Borgingsplanning 

mei - jun jaarlijks Borgingsdocument kleuteronderwijs en visie 
op het jonge kind is geschreven  

Onderbouwteam 
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Implementeren 
NPO (Nationaal Programma Onderwijs)  |  Projecten 

Bouw! en dyslexieprotocol ontwikkelen en implementeren 

Aanleiding voor dit project 
Sinds cursusjaar 2019-2020 werken wij voor risicoleerlingen met het computergestuurde, tutor-
ondersteunende programma Bouw!. Bouw! is een interventieprogramma ter preventie van 
leesproblemen bij risicoleerlingen in groep 2 t/m 4. Het programma richt zich zowel op de fases van 
het voorbereidend en aanvankelijk lezen, als op de start van het technisch lezen.  
 
Het belangrijkste doel van het inzetten van dit programma is het voorkomen van laaggeletterdheid en 
leesproblemen. Onder risicoleerlingen verstaan wij de volgende leerlingen:  

x Leerlingen die halverwege groep 2 of aan het begin van groep 3 laag scoren op de leerlijnen 
van voorbereidend lezen en spellen, beginnende geletterdheid (groep 2) en de leerlijnen 
aanvankelijk lezen (groep 3) van de doelen van Nieuw Leren. Wij gebruiken hiervoor in groep 
1 en 2 het observatiesysteem Klasseplan en in groep 3 de herfstsignalering van Veilig Leren 
Lezen.  

x Lezers bij wie het vloeiend lezen moeizaam gaat (groep 3-4).  
x Voor NT2-leerlingen (groep 3-4-5).  

 
Wij zien in de hogere groepen (3 tot en met 8) dat het technisch lezen/begrijpend lezen niet op niveau 
is. Daarom zijn we in schooljaar 2019-2020 gestart met implementeren van Bouw!. Door corona heeft 
dit stil gestaan, omdat de inzet van tutoren o.a. niet mogelijk is geweest (vanwege werken in cohorten). 
Bouw! willen we opnieuw leven inblazen, zodat hiermee goed gestart kan worden aan de start van het 
nieuwe schooljaar. 
 
Huidige situatie 
Mede door het coronavirus hebben we nog niet voldoende kunnen werken met het programma 
Bouw! en daardoor zien wij nog geen verbetering in de resultaten van de leerlingen. Wij willen in het 
nieuwe schooljaar direct goed starten met Bouw! en het programma koppelen aan het dyslexie 
protocol, dat inmiddels verouderd is.  
 
Uiteindelijk gewenste situatie 

x Wij willen vroegtijdig (halverwege groep 2) interventies plegen met behulp van Bouw!, 
waardoor er op dat moment nog geen sprake is van een achterstand, maar van een risico. 
Hierdoor willen we voorkomen dat leerlingen een achterstand krijgen. Daarnaast worden 
leerlingen met mogelijk dyslexie al vroegtijdig extra ondersteund en kan er ook sneller externe 
hulp worden ingeschakeld, wanneer de groepsleerkracht/ib'er merkt dat Bouw! niet 
voldoende resultaat geeft.  

x Bij de leerlingen ontstaat minder frustratie in het leesproces, meer betrokkenheid en meer 
leesplezier ,wat het begrijpend lezen/technisch lezen bevordert. En daarbij gaan de resultaten 
van het technisch- en begrijpend lezen omhoog. 

 
Doelen voor dit jaar 

x De groepsleerkracht van groep 2 kent het reilen en zeilen van Bouw!. 
x Het dyslexie- en leesproblemen protocol wordt vervlochten met het Bouw! protocol. De 

implementatie vindt schooljaar 2021-2022 plaats. 
 
Meetbare resultaten 

x Wij willen vroegtijdig (halverwege groep 2) interventies plegen met behulp van Bouw!, 
waardoor eventuele leesachterstanden verkleind worden. 
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x Er wordt preventief i.p.v. curatief gewerkt.  
x Leerlingen met dyslexie worden eerder verwezen voor onderzoek dan nu het geval is en 

eventuele diagnoses worden in een vroeg stadium gesteld, zodat wij deze leerlingen 
optimaal kunnen ondersteunen en begeleiden.  

 
Haalbaarheidsfactoren 

x Wij willen NPO-gelden inzetten, om de eenmalige aanschaf van materialen en middelen te 
bekostigen.  

 
Uren 
Zie projecttaken.  
 
Budget 
Schatting van €2000,- voor aanschaf meetinstrumenten, remediërend materiaal en literatuur voor de 
leerkracht.  
 
Tijdsplanning 

aug - sep Bouw! uitleggen en overdragen aan groepsleerkracht groep 2. Taalspecialisten 
sep - okt Verdieping in literatuur behorende bij Bouw!. Taalspecialisten 
oktober Koppeling maken protocol Leesproblemen en dyslexie en Bouw!, 

uitwerken in stappenplan. 
Taalspecialisten 

november Eerst stappen uit plan in de praktijk brengen met risico leerlingen. Leerkracht 
november Terugkoppeling aan taalspecialisten over afgenomen taken met 

risicoleerlingen, taalspecialisten doen eventuele aanpassingen in 
stappenplan.  

Leerkracht 

januari Taalspecialisten leggen opgezette plan binnen het team uit, 
stappenplan gaat binnen de hele school in werking. 

Taalspecialisten 

 
Wijze van borging 

x We maken een protocol voor Bouw!, leesproblemen en dyslexie. Deze laten we regelmatig 
terugkomen op de vergaderingen. Het protocol wordt volgend schooljaar (2021-2022) 
geïmplementeerd. 
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Implementeren 
NPO (Nationaal Programma Onderwijs)  |  Projecten 

Coöperatief Onderwijs; vanuit eigenaarschap samenwerken 
(innoveren) en kwaliteit didactisch handelen vergroten 

Aanleiding voor dit project 
In maart 2021 heeft de onderwijsinspectie SWS It Werflân bezocht in het kader van een 
herstelonderzoek.  
Nadat de school in november 2019 als 'zeer zwak' werd beoordeeld, is er, aan de hand van een Plan 
van Aanpak, hard gewerkt om de school weer in het basisarrangement te krijgen. In maart 2021 zijn 
acht van de negen onderzochte standaarden van 'zeer zwak' naar een 'voldoende' beoordeling gegaan.  
Didactisch handelen is van 'zeer zwak' naar een 'onvoldoende' gegaan. Een stap vooruit, maar nog 
geen voldoende.  
Na het inspectiebezoek van maart 2021 zijn wij als team in een fase beland, waarin onze visie vorm 
begint te krijgen. Er ontstaat ruimte om hierover het gesprek met elkaar te voeren. Om elkaar te 
bevragen op dat wat wij belangrijk vinden als team. Om een professionele teamcultuur te gaan 
ontwikkelen.  
Naast de teamcultuur behoeft het didactisch handelen van de leerkrachten verdere ontwikkeling. Wij 
hebben de ambitie om vanuit visie zowel de teamcultuur als ook het didactisch handelen duidelijk(er) 
vorm te gaan geven. Hier ligt voor ons de uitdaging en kans. Met elkaar bepalen waar wij naartoe 
willen, in het belang van het 'ontwikkelen' van onze leerlingen. 
Tijdens één van de teamgesprekken in het kader van visievorming blijkt dat de woorden 
'eigenaarschap' en 'samenwerking' een prominente plaats innemen voor ons allen. Wij zijn het er met 
elkaar over eens dat wij deze kernwaarden (die voor ons als team belangrijk zijn) een plek willen geven 
binnen ons onderwijs, binnen onze school. Deze waarden moeten uiteindelijk duidelijk terug te zien 
zijn in de klas, maar ook in onze teamcultuur en binnen het leiderschap.  
Wij streven naar een coöperatieve, professionele teamcultuur en dus ook naar coöperatief 
leiderschap. Het didactisch handelen brengen wij op een hoger niveau door, school breed, coöperatief 
te gaan werken.  
 
Huidige situatie 
Na het inspectiebezoek in november 2019, met als uitkomst de beoordeling 'zeer zwak', is gekozen 
voor de inzet van o.a. het EDI-model (middel) om de structuur van de lessen binnen de school vorm te 
geven. Dit zou een eenduidige werkwijze moeten opleveren in het lesgeven. Vanaf augustus 2020 is 
opnieuw een 'nieuw' team van start gegaan. Dit team is, logischerwijs, verder gegaan met dat wat er 
al was/lag. Wij hadden simpelweg geen tijd om vragen te stellen. We hadden een duidelijk opdracht, 
die weergegeven was in het Plan van Aanpak.  
Toch voelden wij als individu, maar ook als team, steeds meer een worsteling. EDI was in onze optiek 
teveel een doel 'op zich' geworden. Wij hanteren dit model volgens afspraak en soms werkt het ook 
best ondersteunend, maar wat merken de leerlingen hiervan? Wat levert deze werkwijze hen op? 
Leren zij nu echt meer of beter? Komen wij hiermee optimaal tegemoet aan de behoefte van onze 
doelgroep?  
Ik denk dat de behoefte aan verdere ontwikkeling, het stellen van vragen bij dat wat wij doen, 
kenmerkend is voor de fase waarin wij ons als team bevinden. Wij zijn met dit team op zoek naar een 
visie en cultuur die bij ons past, om van hieruit o.a. de ontwikkeling op het gebied van didactisch 
handelen verder voort te zetten. Want onze visie op leren bepaalt hoe wij kijken naar de rol van de 
leerkracht, van collega en dus ook naar ons handelen. Hoe zien onze lessen en ons lesgeven er dan uit? 
Wat is onze rol, maar vooral ook de rol van de leerling(en) binnen het leerproces? Hoe halen wij het 
optimale uit onze leerlingen, hoe sluiten wij aan bij dat wat zij nodig hebben en hoe creëren wij een 
doorgaande lijn binnen de school? Onze visie op leren vastleggen en van hieruit de vertaalslag maken 
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naar dat wat zichtbaar moet zijn in ons didactisch en professioneel handelen is waar wij mee bezig zijn 
en zullen gaan. Dit is een proces wat in ieder geval drie schooljaren in beslag gaat nemen. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Schooljaar 2024-2025 is SWS It Werflân is een school die Coöperatief Onderwijs als onderwijsconcept 
hanteert. Het gaat hierbij om een onderwijsconcept, waar vanuit het basisprincipe eigenaarschap 
wordt samengewerkt. Dit zie je niet alleen terug in het pedagogisch- en didactisch handelen binnen 
de school, maar ook in de professionele teamcultuur en in het leiderschap. Het onderwijs dat op 
onze school gegeven wordt, is in ieder geval van een voldoende niveau, waardoor de school weer 
binnen het basisarrangement valt. De ambitie is uiteraard om van voldoende naar goed door te 
groeien. 
Coöperatief Onderwijs kiest geen partij voor ‘het kind centraal’ of ‘de leraar centraal’, maar 
combineert beide. Dit maakt dat Coöperatief Onderwijs een alomvattend concept is, waarbij alle 
facetten van het onderwijs aan bod komen. Zo wordt de school een samenhangend geheel en is het 
daarmee waardevoller dan de optelsom van afzonderlijke acties en ontwikkelingen.  
 
Doelen voor dit jaar 
Schooljaar 2021-2022 streven wij naar het bereiken van onderstaande doelen: 
 

x Talenten van leerlingen én leerkrachten worden beter benut. Dit betekent dat de leerkrachten 
goed afstemmen op de behoeften van de leerling, dat zij hier goed over nadenken.  

x Lesgeven en instructie gaan sneller en effectiever verlopen. 
x Cognitieve ontwikkeling van het kind wordt gemaximaliseerd doordat relatie, competentie en 

autonomie naar de praktijk vertaald worden. 
x Intrinsieke motivatie van kinderen wordt gefaciliteerd. Taakgerichtheid gaat omhoog.  
x Passend onderwijs wordt geconcretiseerd. Er is aandacht voor verschillen.  
x Kinderen worden uitgedaagd zelf keuzes te maken en leren te reflecteren op deze keuzes, 

waardoor ze eigenaarschap ontwikkelen. 
x Goed voorbeeld doet goed volgen is van toepassing, omdat het team en leidinggevende ook 

werken vanuit hetzelfde principe. 
x Er wordt gewerkt aan de professionele teamcultuur. 
x Onder begeleiding van VerbuildingsLab werken wij aan het herkennen van kwaliteiten en 

talenten van elkaar, m.b.v. het Johari-venster. Talenten, kwaliteiten, kennis en 
ontwikkelpunten worden door alle teamleden ingevuld op een visueel sjabloon (direct een 
Professioneel Ontwikkel Plan (POP) aan de start van het nieuwe schooljaar). Van hieruit wordt 
er gewerkt aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling.  

x Het schooljaarplan 2021-2022 wordt gevisualiseerd voor onze leerlingen.  
 
Meetbare resultaten 

x Didactisch handelen van de leerkrachten wordt in voorjaar 2022 door de onderwijsinspectie 
als voldoende beoordeeld. 

x De doorgemaakte ontwikkeling is duidelijk zichtbaar.  
x Teamontwikkeling/ professionele teamcultuur is zichtbaar in ontwikkeling.  
x Leerlingen geven in het gesprek met de inspecteurs aan dat zij duidelijk merken dat er iets 

gewijzigd is ten aanzien van de wijze waarop zij onderwijs krijgen. Zij kunnen aangeven wat er 
anders is en wat dit hen oplevert. Daarnaast kunnen zij reflecteren op hun eigen rol in dit 
proces. 

x Het leerrendement/de resultaten zijn minimaal passend bij de populatie, of daarboven.  
x Het team kan een eenduidig antwoord geven op de vraag wat onze visie op leren is en hoe wij 

werken bij ons op SWS It Werflân.  
x Afstemming en differentiatie in de lessen is verbeterd.  
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x Leerlingen van groep 3 t/m 8 hebben kennis van de inhoud van het schooljaarplan 2021-
2022. Leren wordt zichtbaar gemaakt. 

 
Haalbaarheidsfactoren 

x Het team moeten ervoor open staan om dit proces met elkaar te gaan doorlopen. Het vraagt 
een verandering een denken en doen. Met elkaar moeten we hiervoor gaan. Essentieel 
hiervoor is om als team dichter bij elkaar te komen. Dit doen wij door op 19 augustus te starten 
met een startdag die in het teken staat van teambuilding. Ook na de zomer starten wij met 
een deels nieuw team. Door het maken van een goede start, zullen de andere ontwikkelingen 
voorspoediger verlopen. Dit is de reden dat wij een extern deskundige via VerbuildingLab 
inzetten tijdens de startdag.  

x Financieel moet het haalbaar zijn om de school van coaching en begeleiding te voorzien. We 
zijn bereid om hiervoor NPO (Nationaal Programma Onderwijs) -gelden in te zetten, omdat het 
duidelijk gaat om innovatie. Het NPO is hier ook op gericht. Liever innoveren dan slechts 
repareren. Voor ons is dit een essentieel traject om te komen tot goed onderwijs, goede lessen 
en goed didactisch handelen op schoolniveau.  

 
Uren 
Dinsdag 1 juni 2021 hebben de intern begeleider en directeur een eerste afspraak met Anje de Vries 
(grondlegger Coöperatief Onderwijs) gehad om te praten over de inspiratiemiddag op 22 juni 2021. 
Voorafgaand aan deze afspraak hadden wij het team reeds geïnformeerd, bevraagd en de opdracht 
gegeven zich te verdiepen in coöperatief onderwijs. 
Daarnaast starten wij het nieuwe schooljaar met een teamsessie onder leiding van een externe 
deskundige verbonden aan VerbuildingLab, om een basis te leggen met het 'nieuwe' team, vanuit 
verbinding. Dit is een investering die noodzakelijk is om als nieuw team te doen, waar wij gedurende 
het schooljaar de vruchten van zullen gaan plukken. Hoe eerder wij vanuit verbinding en gezamenlijke 
visie gaan werken, des te sneller wij resultaten zullen boeken. Werken aan de professionele 
teamcultuur verdient de aandacht. Coöperatief Onderwijs heeft hier veel aandacht voor.  
Om te beginnen met het realiseren van Coöperatief Onderwijs binnen onze school is op 22 juni 2021 
gestart met een inspiratiemiddag voor het team. Deze was gericht op de visie en op het belang van 
onderwijs- en cultuurverandering, met oog voor de toekomst. Eén van de twee nieuwe teamleden was 
hierbij ook aanwezig. Het gaat hierbij om oriëntatie en inventarisatie. Wij denken tevens na over de 
wijze waarop wij ouders én leerlingen bij dit proces betrekken. 
 
Budget 

x Schatting door navraag te doen bij scholen die het traject ook hebben doorlopen: ongeveer 
€6000, - per jaar. Het gaat om een traject van twee jaren, dus ongeveer €12.000,- voor het 
Coöperatief Onderwijs traject. 

x Externe deskundige vanuit VerbuildingLab: €1520,- voor een startdag Teambuilding. 
x VerbuildingsLab visualiseren schooljaarplan; zodat het zichtbaar wordt voor alle betrokkenen 

bij onze school. €3000,- .  
x Budget: ongeveer €16.520,-.  

 
Tijdsplanning 

augustus Gesprek tussen Anje de Vries en dir-ib (24 augustus) over start in het kader 
van coöperatieve teamcultuur.  
 Op 31 augustus staat de startvergadering Coöperatief Onderwijs gepland, 
met als eerste oog voor de teamcultuur. Doel bepalen. 

DIR-IB 

augustus Startdag (19 augustus) in het kader van Teambuilding (VerbuildingsLab) en 
maken gevisualiseerd POP door alle teamleden. 

Team SWS It 
Werflân 

september Gesprek met VerbuildingLab en twee leerkrachten over visueel maken van 
Schooljaarplan. 

Team SWS It 
Werflân 
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september Teamdag Coöperatief Onderwijs en Cultuur (21 september) verzorgd door 
Anje de Vries (grondlegger Coöperatief Onderwijs). Didactisch handelen 
centraal (POP gebruiken).  

Directie 

sep - dec Coaching on the job door zowel directeur als intern begeleiders.  DIR-IB 
sep - jul 'Kilometers maken met het geleerde/ het geven van goede lessen'. Spelen 

met bouwstenen Coöperatief Onderwijs.  
Team SWS It 
Werflân 

okt - nov Collegiale consultatie a.d.h.v. kijkwijzer en POP; wat kan je bij elkaar halen?  Team SWS It 
Werflân 

november Schooljaarplan is gevisualiseerd voor de leerlingen. De leerkrachten van 3 
t/m 8 delen dit met de leerlingen.  

Leerkracht 

december POP evalueren en hier vervolg aan geven Team SWS It 
Werflân 

januari Teamscholing Coöperatief Onderwijs en Cultuur (18 januari 2022) door 
Anje de Vries. Didactisch handelen centraal. 

Team SWS It 
Werflân 

jan - mar Coaching on the job door zowel directeur als intern begeleiders.  DIR-IB 
jan - jun Collegiale consultatie a.d.h.v. kijkwijzer en POP; wat kan je bij elkaar halen?  Team SWS It 

Werflân 
 
Wijze van borging 

x Het implementeren van een nieuw onderwijsconcept gaat niet over één nacht ijs. Dit heeft tijd 
en training/begeleiding nodig. We borgen dat wat we doen door in jaar twee instructievideo's 
én een borgingsdocument te maken, waarin afspraken en visie worden vastgelegd, zodat dit 
niet leerkrachtafhankelijk of directieafhankelijk wordt. We willen iets creëren wat blijvend is 
voor de school. 

x In het tweede jaar van het traject gaan wij ons richten op borging. Jaar 1 staat in het teken van 
ontwikkelen en implementeren.  

 
Borgingsplanning 

augustus jaarlijks Borgingsdocument Coöperatief Onderwijs 
opstellen  

Team SWS It Werflân 

juni jaarlijks Instructievideo's maken van dat wat wij doen 
op school 

Team SWS It Werflân 
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Ontwikkelen 
NPO (Nationaal Programma Onderwijs)  |  Projecten 

Huidige werkwijze en aanpak Levelwerk aanpassen aan 
schoolontwikkelingen  

Aanleiding voor dit project 
Al enige tijd werkt onze school met Levelwerk. Dit 'was' er en is er nog steeds. Net als bij de andere 
vakken, zijn wij ons ook vragen gaan stellen m.b.t. de inzet van Levelwerk. Wij willen de wijze waarop 
wij onze meerbegaafde (MB) leerlingen uitdagen anders gaan vormgeven, zowel in als buiten de klas. 
Op dit moment is de instructie voor Levelwerk (methode voor hoogbegaafdheid) buiten de klas vorm 
gegeven. Kleine groepjes leerlingen gaan naar de onderwijsassistent. Zij krijgen instructie en er is 
overleg over hoe het werk aangepakt kan worden. De verwerking kan dan gedurende de week in de 
klas plaats vinden. De leerkracht is hierdoor minder betrokken en kan minder goed ondersteuning 
bieden aan de betreffende leerlingen. Daarnaast wordt Levelwerk momenteel als apart vak gegeven, 
naast het reguliere werk. Het reguliere werk wordt middels compacten wel verminderd, maar nog niet 
door alle leerkrachten volgens eenzelfde procedure. 
Leerkrachten willen weer eigenaar worden van het onderwijs aan hun MB leerlingen. Zij willen de juiste 
procedure volgen en zo een éénduidig werkwijze kunnen toepassen en ook kunnen toelichten aan de 
leerlingen en hun ouders. 
 
Huidige situatie 
Zie hierboven. 
Leerkrachten, maar ook ouders zijn terecht kritisch. Zij hebben tijdens de lockdown gemerkt dat de 
huidige manier van werken niet goed uit de verf komt, vooral niet tijdens de periode van thuiswerken. 
Hier moeten wij iets mee in het kader van innoveren. Ook deze leerlingen zijn op deze manier tekort 
gedaan tijdens de periode van thuiswerken. Wij koppelen dit project om deze reden aan de NPO-
gelden. Het gaat namelijk om duurzaam innoveren.  
Zij hebben vragen over de werkwijze op school en hebben niet altijd het gevoel goed meegenomen te 
worden in de voortgang van het Levelwerk. Dit moet anders. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Vanuit onze visie op leren (nader te bepalen, zie ook project implementeren Coöperatief onderwijs), 
willen wij het onderwijs aan onze MB leerlingen opnieuw vormgeven.  
Wij streven naar een werkwijze, waarbij de leerkracht de regie houdt, zodat zij de leerling gedurende 
de hele week kan ondersteunen. Levelwerk zal anders genoemd gaan worden en het aanbod zal veel 
meer geïntegreerd worden in de lessen.  
 
Doelen voor dit jaar 

x Onze definitie van goed onderwijs aan MB leerlingen is duidelijk omschreven, alsmede de 
wijze waarop wij dit vormgeven. 

x Helder is op welke manier wij het al aanwezige materiaal gaan benutten en tevens is 
geïnventariseerd of wij materialen/middelen missen. 

x De procedures die wij volgen, wanneer er sprake is van MB en eventueel HB 
(hoogbegaafdheid) richting verwijzing Plusklas is omschreven. 
 

De intern begeleiders gaan samen een protocol/werkwijze opzetten, die goed toepasbaar is in de klas 
en al doende de leerkrachten en leerlingen meenemen om de werkwijze in de klassen te 
implementeren. Belangrijk hierbij is dat ouders goed op de hoogte gehouden worden van wat het 
aanbod is voor hun kind. De leerkracht is hier in eerste instantie verantwoordelijk voor. Mochten er 
vragen of problemen zijn, dan wordt de Ib' er betrokken. 
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Meetbare resultaten 

x We zien een duidelijke vaardigheidsgroei bij leerlingen die nu Levelwerk volgen. Een groei die 
minimaal op het landelijk gemiddelde zit en passend is bij het functioneringsniveau van de 
leerling. 

 
Haalbaarheidsfactoren 

x De intern begeleider heeft ervaring met HB en MB leerlingen en kan deze ervaring inzetten bij 
het opzetten van de nieuwe werkwijze. 

x De leerkrachten willen graag zelf de verantwoordelijkheid dragen over alle leerlingen, dus ook 
over de MB leerlingen. 

x Zij geven echter aan nog niet voldoende kennis in huis te hebben om dit goed van de grond te 
krijgen. Fenna en Berber hebben samen extra ruimte binnen de formatie om bovenstaande uit 
te werken en het voor de leerkrachten zo te organiseren dat zij hiermee een start kunnen 
maken. 

x Vrijmaken van NPO-gelden voor dit onderdeel. De aanschaf van nieuwe materialen is 
noodzakelijk om dit project te laten slagen.  

Uren 
x De intern begeleiders werken samen ieder ongeveer 30 uren om dit onderdeel goed uit te 

werken en in te oefenen met zowel de leerlingen als de leerkrachten. 
 
Budget 

x Het budget voor meetinstrumenten en materialen begroten wij op €2000,-.  
 
Tijdsplanning 

aug - sep Startoverleg intern begeleiders over plan van aanpak m.b.t. dit 
project. Projecttaken toevoegen aan Schoolmonitor.  

Intern begeleider 

sep - okt Intern begeleiders zetten samen een protocol/werkwijze op.  Intern begeleider 
nov - dec Stroomschema/routekaart afgerond en a.d.h.v. dit schema werken in 

de groepen. 
Intern begeleider 

apr - jun Stroomschema/routekaart evalueren en aanpassen waar nodig.  Team SWS It Werflân 
 
Wijze van borging 
Er komt een stroomschema/stappenplan/routekaart waarin voor iedereen duidelijk is wanneer en op 
welke manier MB leerlingen onderwijs krijgen. Daarnaast komt er een vervolg op dit stroomschema 
voor leerlingen die in aanmerking komen voor de Plusklas en/of Topklas. Aan het einde van het 
schooljaar 2021-2022 zijn deze stroomschema's klaar en uitgeprobeerd in de verschillende groepen. 
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Ontwikkelen 
NPO (Nationaal Programma Onderwijs)  |  Projecten 

Muziekonderwijs; een muziekdocent verbinden aan onze school 

Aanleiding voor dit project 
De afgelopen jaren heeft de focus met name op de zaakvakken gelegen binnen onze school. Toen de 
school in november 2019 als 'zeer zwak' werd beoordeeld, is de focus nog meer richting de zaakvakken 
verschoven. Veel zaken 'moesten' beter en hiermee werd voorbij gegaan aan creatief 
vormingsonderwijs, zoals muziek. Zoals de onderwijsinspectie in maart 2021 ook aangaf, essentieel 
om onze doelgroep hier ook in te bedienen. 'Kennis van muziek is belangrijk voor het menselijk 
functioneren. (Jolles, 2020).' 'Door naar muziek te luisteren of het uit te voeren, activeer je dus vrijwel 
ieder deel van het brein. En als kleuters, kinderen of tieners muziek leren spelen, geven ze hun 
hersenen een intensieve training.' Daarmee is muziek volgens Jolles net zo belangrijk voor kleuters als 
taal- en rekenles. 'Het mooie is dat de onderdelen van de netwerken in de hersenen die nodig zijn voor 
muziek, ook gebruikt worden voor taal, denken en rekenen.' Wij willen om deze reden investeren in 
muziekonderwijs, dit verdient een impuls op onze school.  
 
Huidige situatie 
Momenteel is het muziekonderwijs klas specifiek en niet alle leerkrachten zijn even goed in staat om 
muziekonderwijs vorm te geven. Daarnaast staat ons jaarplan voor het komende schooljaar vrij vol 
met allerlei ambities en doelen. Wij hebben daarom de keuze gemaakt om een muziekdocent, met 
expertise, aan onze school te verbinden het komende schooljaar. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Muziekonderwijs heeft een belangrijke plaats in ons onderwijsaanbod ingenomen en wordt gegeven 
vanuit kennis en expertise. 'Het leren van muziekspelen draagt bij aan het leerproces van zaakvakken, 
denkt Jolles. Kinderen die veel in aanraking komen met muziek, leren uiteindelijk beter praten, 
schrijven en rekenen. Muziek kan echt een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van 
kinderen.'' Dat is ons hogere doel. D.m.v. muziekonderwijs kinderen tot betere prestaties laten komen, 
omdat het belangrijke netwerken in de hersenen stimuleert.  
 
Doelen voor dit jaar 

x SWS It Werflân heeft schooljaar 2021-2022 een muziekdocent aan de school verbonden, die 
alle groepen van muziekonderwijs voorziet. 

 
Meetbare resultaten 

x Muziekonderwijs kent een beredeneerd aanbod en zorgt ervoor dat kinderen, meer dan nu, 
geïnspireerd raken om ook instrumenten te gaan bespelen of op andere wijze bezig te gaan 
met muziek.  

 
Haalbaarheidsfactoren 

x Muziekdocent, die tijd wil vrijmaken om een bijdrage te leveren aan het muziekonderwijs op 
onze school. 

 
Uren 
Alle groepen worden van muziekonderwijs voorzien.  
 
Budget 
We hebben een budget van €4000,- voor de inzet van een muziekdocent voor schooljaar 2021-2022. 
 



SWS It Werflân Schooljaarplan 2021 - 2022 22 

Tijdsplanning 
sep - jun Muziekdocent van start; alle groepen worden van een beredeneerd 

muziekaanbod voorzien. 
Team SWS It Werflân 

juni Orienterend gesprek met muziekdocent heeft plaatsgevonden op 25 
juni 2021. 

Directie 

 
Wijze van borging 
Wanneer de inzet van een muziekdocent naar tevredenheid verloopt, willen wij de verlengen in het 
schooljaar hierna.  
 
Borgingsplanning 

juni jaarlijks Verlengen aanstelling muziekdocent?  Directie 
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Implementeren 
NPO (Nationaal Programma Onderwijs)  |  Projecten 

Nieuwe rekenmethode implementeren (innoveren) 

Aanleiding voor dit project 
Onze rekenmethode Rekenrijk is sterk verouderd (2009) en niet meer kerndoel dekkend/geen goede 
aansluiting bij de referentieniveaus. Wij hebben een nieuwe rekenmethode nodig, om ons 
rekenonderwijs 'de boost' te kunnen geven die nodig is. N.a.v. de dwarsdoorsnede midden 2020-2021 
valt te constateren dat de huidige groep 6 (volgend jaar groep 7) een risico vormt.  
Op het gebied van rekenen functioneren zij na de M-toetsing van 2020-2021 op niveau E5/M6.  
Wanneer wij kijken naar de vaardigheidsgroei, dan zien wij dat er drie leerlingen boven of op het 
landelijk gemiddelde scoren. Zeven van hen scoren echter onder het landelijk gemiddelde. Ook zien 
wij dat er geen leerlingen zijn die een I- score hebben en relatief weinig leerlingen behalen een II-score, 
namelijk twee van de tien leerlingen. De groep leerlingen die een III- of lager scoort is groot met acht 
leerlingen. Hiervan werkt één leerling werkt met eigen leerlijnen. 
 
Alle leerlingen hebben groei doorgemaakt, maar dit is niet voldoende. 
 
Huidige situatie 
Zie hierboven. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 

x Schooljaar 2021-2022 werkt het team met een nieuwe rekenmethode, die aansluit bij onze 
visie op leren.  

x De rekenopbrengsten van groep 7 worden in schooljaar 2022-2023 vergroot, waarbij minimaal 
55% van de leerlingen uit deze groep op het niveau van 1S scoort. Er wordt expliciet aandacht 
besteedt aan automatiseren, want dat is waar onze leerlingen grotendeels op uitvallen (basis 
die destijds onvoldoende gelegd is). 

x De (school brede) visie op ons rekenonderwijs, alsmede de schoolafspraken omtrent het 
gebruik van onze (nieuwe) rekenmethode staan omschreven in het borgingsdocument 
rekenen.  

 
Doelen voor dit jaar 

x Aanschaffen en implementeren van een nieuwe rekenmethode, die aansluit bij onze visie op 
leren.  

x Een rekenmethode uitkiezen, die expliciet aandacht heeft voor automatiseren.  
x Samenwerking zoeken bij Trijewiis waar dit mogelijk is. Deze scholen starten volgend 

schooljaar ook met een nieuwe rekenmethode WIG5 (Wereld in Getallen 5). Eerst gaan we zelf 
een keuze maken, passend bij onze school(ontwikkeling).  

 
Meetbare resultaten 

x Tijdens schooljaar 2021-2022 wordt de methode Rekenrijk vervangen door een nieuwe 
rekenmethode, die kerndoel dekkend is en aansluit bij de referentieniveaus.  

x De rekenopbrengsten van groep 7 gaan in het schooljaar na de implementatie (2022-2023) 
omhoog. Wij streven er naar dat 55% van de leerlingen het niveau van 1S behaalt in de 
eindgroep in dat schooljaar. 

 
Haalbaarheidsfactoren 

x Vanuit het NPO moet budget beschikbaar worden gesteld voor de aanschaf van de nieuwe 
rekenmethode. Daarnaast willen wij de oude methode in één keer afschrijven. 
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x Het team wordt erg blij van de aanschaf van een nieuwe rekenmethode. Dit is zeker een 
drijfveer om hiermee aan de slag te gaan. 

 
Uren 

x We starten met een dagdeel advisering door een extern contactpersoon van Heutink voor het 
team. Deze legt uit welke methoden er zijn en a.d.h.v. onze visie op leren en ontwikkelen kan 
hij met ons bepalen welke methoden geschikt zijn voor onze school. 

x Hierna zal een 'proefperiode' volgen, waarbij het team twee methoden in de praktijk zal gaan 
uitproberen.  

x Na deze 'proefperiode' maken wij een gedegen keuze voor een methode (onder begeleiding) 
en gaan wij over tot implementatie van de gekozen methode.  

 
Budget 

x Voor het aanschaffen en implementeren van een nieuwe rekenmethode is ongeveer €8000,- 
begroot. Wij willen dit bedrag betalen vanuit de NPO gelden, die beschikbaar worden gesteld, 
zodat dit niet druk op onze eigen begroting. Het is opnieuw een kwestie van innoveren. Wij 
hebben simpelweg een nieuwe methode nodig, om ons onderwijs uitdagender en kwalitatief 
op orde te laten zijn.  

x Wij willen de oude rekenmethode in één keer laten afschrijven. Hiervoor begroten wij €4500. 
In totaal komen we dan op een budget van €12500,-. 

 
Tijdsplanning 

september Extern contactpersoon Heutink geeft voorlichting over 
rekenontwikkelingen algemeen deel- groepen 3 t/m 8 

Team SWS It 
Werflân 

oktober Extern contactpersoon Heutink geeft voorlichting over 
rekenmethoden- groepen 3 t/m 8 

Team SWS It 
Werflân 

nov - jan 'Proefperiode' nieuwe rekenmethoden Team SWS It 
Werflân 

jan - feb Keuze maken voor een nieuwe rekenmethode Team SWS It 
Werflân 

feb - jul Implementatie nieuwe rekenmethode  Team SWS It 
Werflân 

 
Wijze van borging 

x Na het maken van een keuze voor een nieuwe methode, vindt implementatie plaats. Dit is het 
moment om het bestaande borgingsdocument rekenen te herzien en deze te herschrijven 
a.d.h.v. onze hernieuwde visie en nieuwe methode.  

 
Borgingsplanning 

januari jaarlijks Borgingsdocument Rekenen opstellen a.d.h.v. 
nieuwe methode 

Intern begeleider 

juni jaarlijks Borgingdocument Rekenen evalueren a.d.h.v. 
nieuwe methode en gebruik in de praktijk  

Team SWS It Werflân 
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Begroting uitgaven NPO-gelden 

Beschikbare gelden: Ongeveer €700,- per leerling (700 x 118 = 82600) 

*We houden nog een restbedrag over voor bestedingen die gedurende het schooljaar nodig blijken/duurder 
uitvallen. 

Begrijpend Lezen; specifiek gericht op resultaten groep 
6 
 

€2000,- 

Beredeneerd aanbod en visie op kleuteronderwijs 
ontwikkelen en implementeren 
 

€20.000,-. 

Bouw! en dyslexieprotocol ontwikkelen en 
implementeren 
 

€2000,- 

Coöperatief Onderwijs; vanuit eigenaarschap 
samenwerken (innoveren) en kwaliteit didactisch 
handelen vergroten 
 

€16.520,-. 

Huidige werkwijze en aanpak Levelwerk aanpassen aan 
schoolontwikkelingen  
 

€2000,-. 

Muziekonderwijs; een muziekdocent verbinden aan 
onze school 
 

€4000,- 

Nieuwe rekenmethode implementeren (innoveren) 
 

€12500,-. 

Totaal €59020,- 

 




