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Inleiding 

 

Als missie hebben wij het volgende beschreven: 

De Twiner wil een school zijn die:  
• zorg en geborgenheid biedt aan de leerlingen van Sint-Jacobiparochie en haar omgeving;  
• functioneert in samenwerking met ouders en de omgeving;  
• leerlingen leert rekening met elkaar te houden en waar men respectvol omgaat met verschillen;  
• leerlingen stimuleert zich harmonisch en evenwichtig te ontwikkelen naar hun mogelijkheden;  
• toekomstgericht onderwijs biedt waarbij de mogelijkheden van ICT worden benut.  
We willen een school zijn die goed is voor klein en groot. Een school die de spil van de gemeenschap 
kan zijn, in ontwikkeling maar ook qua gebouw. Samen met de gemeenschap bouwen waar het dorp 
en de kinderen behoefte aan hebben: goed onderwijs gericht op het vergroten van talent.  
 

Vorig schooljaar is er, mede vanuit een schoolverbeterplan voortkomend uit een inspectiebezoek in 

het schooljaar 2017-2018, aan veel punten gewerkt om deze missie meer handen en voeten te 

geven. 

Het schooljaarplan voor 2019-2020 komt dan ook voor een groot deel voort uit de punten waar vorig 

jaar hard aan is gewerkt. Het betreft punten die nog beter kunnen worden uitgewerkt en waarbij 

voortzetting en borging wenselijk is.  

Maar daarnaast is er ook oog voor zaken die het afgelopen jaar minder aan bod zijn geweest. 

Per onderwerp is uitgewerkt wat we willen gaan bereiken en hoe we dat gaan doen in de praktijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Waar gaan wij dit jaar aan werken 

Beredeneerd aanbod 
kleutergroepen 

plan We willen de doorgaande lijn tussen groep 1,2 en 3 
versterken door samen thema’s voor te bereiden en 
daarin te zorgen voor een beredeneerd aanbod. 

 do -In oktober een bijeenkomst over dit onderwerp o.l.v. 
Margreet Mulder (PO-raad). 
-Voor elk thema gezamenlijke planning en 
voorbereiding door leerkrachten groep 1 t/m 3. 
-Overleg leerkrachten kleutergroepen met leerkrachten 
kleutergroepen It Fonnemint dit schooljaar i.v.m. zelfde 
soort werkwijze. 
-Keuze maken voor volgsysteem/registratiesysteem in 
de kleutergroepen.  
-Borgen werkwijze en afspraken in handboek. 

 check Tussenevaluaties na elk thema. 

 act Afmaken en aanpassen indien nodig volgend 
schooljaar. 
Wanneer aanbod en afspraken voldoen, werkwijze 
handhaven. 

 

Taalaanbod  plan We willen ons taalaanbod (Nederlandse taal) op een 
hoger niveau brengen, door het aanschaffen en 
implementeren van een nieuwe methode voor taal en 
spelling. 

 do -In de periode t/m de herfstvakantie worden er twee 
methodes uitgeprobeerd (Taal Actief en Staal).  
-In dezelfde periode laten wij ons informeren over deze 
methodes door adviseur van Heutink. 
-In deze periode laten wij ons ook informeren over de 
Taalronde (didactiek wat betreft taal). 
-We maken een keuze en schaffen aan. 
-Om te implementeren gebruiken we een deel van de 
studiedag op 28 okt. en maken we binnen 
teambijeenkomsten tijd om samen lessen te 
bespreken, voor te bereiden enz.  
-Waar nodig, wenselijk kunnen leerkrachten bij elkaar 
in de klas kijken om een taal/spellingsles bij te wonen. 
-Gemaakte afspraken betreffende werken met de 
methode worden in het handboek opgenomen. 
- We gaan ons verdiepen in het aanbod voor NT2-
leerlingen. 

 check -Tussenevaluaties tijdens teambijeenkomsten 
-Klassenbezoeken  
-Resultaten op het gebied van taal  

 act Bijstellen en vaker terug laten komen tijdens 
teambijeenkomsten indien nodig. 

 

 



Didactisch handelen plan We willen het werken met het EDI-model voortzetten, 
waarbij we meer oog hebben voor de verschillende 
instructie- en verwerkingsbehoeften van leerlingen.  

 do -Nieuwe teamleden lezen het boek over Expliciete 
Directe Instructie. 
-Mogelijkheid voor collegiale consultatie of co-
teaching. 
-We werken volgens het EDI-model zoals beschreven in 
het handboek. 
-Op aantal teambijeenkomsten in het schooljaar EDI als 
agendapunt zetten om samen een les voor te 
bereiden/iets aan elkaar te laten zien (bijv. een stukje 
opgenomen les) of horen. 

 check -Vanuit de input tijdens teambijeenkomsten.    
-Klassenbezoeken.  

 act Bovenstaande blijven hanteren en indien nodig 
herhalings-/opfriscursus volgen. 

 

Aandacht voor elk talent plan We willen naast de focus op taal, rekenen en 
zaakvakken, meer aandacht besteden aan 
creativiteit/sportiviteit/culturele vorming.   

 do -We gaan tijdens de studiedag van 28 okt een opzet 
maken hoe we kunnen werken in circuits/gezamenlijke 
crea-middag om vanaf die periode dat ook 
daadwerkelijk uit te voeren. 
-We doen mee aan het cultuuraanbod van 
‘Waadzinnig’. 
-We doen mee aan sportactiviteiten mede opgezet 
door buurtsportcoach. 
-We zorgen ervoor dat we de muzieklessen vanuit 
123zing geven volgens afspraak. We volgen hiervoor 
ook een opfriscursus op de studiedag van 28 okt. 
-Aansluiten en meedoen met spontane activiteiten in 
de omgeving. 

 check Halverwege en einde schooljaar in kaart brengen welke 
activitieiten zijn gedaan. 

 act Hiermee doorgaan en bijstellen indien nodig. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Positief schoolklimaat plan We willen het positieve schoolklimaat zoals het er nu is 
behouden en borgen. 

 do -We houden ons aan de afspraken zoals gemaakt en 
terug te vinden zijn bij aanbod sociaal-emotionele 
ontwikkeling en schoolveiligheidsplan.  
-We gaan dit jaar een leerlingenraad in het leven 
roepen om ook input vanuit de leerlingen te krijgen. 
-Aandacht voor de filosofische dialoog een vervolg 
geven ook in samenwerking met Jolanda Verhoef (2e 
helft schooljaar). 
-Ouders tijdig betrekken/informeren wanneer daar 
aanleiding toe is. 

 check -Bij elke teambijeenkomst rondje klassen op de 
agenda. 
-Klassenbezoeken 
-Afnemen SCOL 

 act Doorgaan met en bijstellen indien nodig. 

 

Kwaliteitszorg plan We willen vanuit een bredere/diepere analyse van 
onze onderwijsresultaten, gerichter en efficiënter 
interventies plegen zowel op groeps- als op 
leerlingniveau. 

 do -Vanuit de groeps- en leerlingbesprekingen met IB-ers 
komen tot een goede analyse van de resultaten. Als 
vervolg op de analyse wordt er gekeken naar de doelen 
waar aan gewerkt moet worden en waar het aanbod 
gerichter en/of aanpak specifieker moet worden. 
-Tijdens studiedagen in februari en juni als team met 
elkaar de resultaten bespreken en analyseren. 
-We zoeken naar passende scholing op dit gebied en 
volgen deze scholing teambreed (studiedagen 2e 
halfjaar). 

 check -Op kortere termijn effecten zien in 
methoderesultaten. 
-Op langere termijn effecten zien in schoolresultaten. 

 act Doorgaan met en bijstellen indien nodig. 

 

 

 


