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             Jaarplan CBS It Harspit                         
    Schooljaar:  2018-2019 

 
 
Onderwijs,  identiteit en leerlingenzorg 

Plan    Do Check/act (Evaluatie en 
borging) 

Fase 

Doelen Activiteiten Resultaat/ indicator Wie Wanneer Gerealiseerd? 
Geborgd? 

Oriëntatie/ 
implementatie/ 
consolidering 

1. Doorgaande lijn Engels 
ontwikkelen.  
 
 

- In groep 1 t/m 8 wordt gewerkt met 
de methode “Take it Easy.  
- Elke groep werkt de jaarplanning 
van de methode door.  
a. In groep 1/2 worden liedjes, 
woordenlijstjes en oefeningen 
geïntegreerd in hun beredeneerd 
aanbod 
b. In groep 3 t/m 6 wordt eens per 
twee weken Engels gegeven 
c. In groep 7 en 8 wordt wekelijks 
Engels gegeven.  
 
 
 
 

Aan het einde van het 
schooljaar: 
- gebruikt elke groep de 
methode Take it Easy. 
-  heeft elke groep een 
jaarplanning uitgevoerd van 
de methode. 
-  zijn in groep 1/2  Engelse 
thema’s, liedjes en routines 
geïntegreerd in het 
thematisch werken. 
- is er een doorgaande lijn 
voor groep 1 t/m 8.  
 

- Leerkrachten 
- IB 
- Directie 

- Locatieoverleg 
- Groepsbezoeken 
- Jaarvergadering 
- Bordesseis 
 
 
 
 

Juni 2019 Implementatie/co
nsolidering 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Overgang groep 1/2  
3/4  
 

- Er wordt geëxperimenteerd met het 
werken in hoeken. Met behulp van 
onderwijsassistentie wordt een 
rekenhoek ingericht.  
- Er wordt een pilot gestart voor 
bewegend leren in groep 3/4.  
- De leerkrachten van groep 3/4 
volgen i.s.m. de Juliana- en 
Wilhelminaschool twee keer een 
bijeenkomst over bewegend leren 
 

Aan het einde van het 
schooljaar: 
- Is er een rekenhoek 
gerealiseerd waar 
leerlingen o.l.v. 
onderwijsassistentie   
betekenisvolle 
rekenactiviteiten uitvoeren. 
-  Worden er dagelijks 
minimaal twee 
beweegmomentjes 
uitgevoerd in de groep. 
- Hebben de leerkrachten 
scholing gevolgd voor 
bewegend leren 

- Leerkrachten 
groep 3/4  
- Directie 
 

- Locatieoverleg 
- Groepsbezoeken 
- Bordsessies 

Juni 2019 Oriëntatie / 
Implementatie 
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3. Ontwikkelen van 
Professionele cultuur 
 

 

- Tijdens elk locatieoverleg wordt 
geëxperimenteerd met bordsessies 
- De schoolontwikkeling wordt 
uitgezet en inzichtelijk gemaakt 
tijdens de bordsessies 
- Tijdens een bordsessie kan het team 
zelfstandig:  
a. Doelen opstellen 
b. Acties bedenken 
c. Haalbare planning maken 
d. Elkaar aanspreken op de bedachte  
    doelen.  
-Er worden inhoudelijke gesprekken 
gevoerd met het team over de 
organisatiecultuur.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Aan het einde van het 
schooljaar: 
- is de werking van 
bordsessies bekend.  
- worden bordsessies 
gebruikt voor structurele 
schoolontwikkeling. 
- kan het team zelfstandig 
doelen en acties en 
bedenken en een planning 
opstellen.  
- Heeft het team kennis van 
een professionele cultuur.  

- Leerkrachten  
- IB 
- Directie 

- Locatieoverleg 
- Jaarvergadering  

Juni 2019 Oriëntatie / 
Implementatie 

4. Implementatie 
methodes “Spoar 8, 
123 Zing en WIG groep 
3” 

- In groep 1 t/m 8 wordt er minimaal 
eens per twee weken gebruik 
gemaakt van de methode “Spoar 8.”  
- ICT en directie zorgen voor een 
goed netwerk waardoor het mogelijk 
is om de methode uit te voeren. 
- De implementatie wordt behandeld 
tijdens bordsessies.   
 
 
 
-  In groep 1 t/m 8 wordt er minimaal 
eens per twee weken gewerkt met 
de methode “123 Zing.”  
- De implementatie wordt behandeld 
tijdens bordsessies.  
 
- Groep 3 gaat werken met de 
methode “Wereld in getallen.” M.b.v. 
vier werkboeken.  
 
 

Aan het einde van het 
schooljaar: 
- In groep 1 t/m 8 wordt er 
minimaal eens per twee 
weken lesgegeven vanuit 
de methode “Spoar 8.” 
- Is het ICT netwerk up to 
date om deze methode te 
laten draaien. 
 
 
- In groep 1 t/m 8 wordt er 
eens per twee weken 
lesgegeven vanuit de 
methode “123 Zing.” 
 
 
- In groep werkt  men 
dagelijks met de methode 
“Wereld in getallen.” 

- Leerkrachten 
- Bouw - 
  coördinatoren 
- ICT-er 
- Directie 

 

- Bouwoverleg 
- Locatieoverleg 
- Studiedagen 
- Jaarvergadering 

Juni 2019 Implementatie 
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5. Schoolpromotie  - Er wordt een pr-commissie 
opgericht waarin leerkrachten en 
ouders een plek hebben.  
- Minimaal 5 maal per schooljaar 
komt de pr-commissie bij elkaar. 
- Er wordt een speciaal 
schooljournaal ontwikkeld (It 
Harspitjournaal), geregisseerd en 
gecontroleerd door de commissie.  
- De commissie stelt een schoolfolder 
op.  
- De Commissie handelt proactief op 
het gebied leerlingenwerving door 
potentiéle gezinnen te benaderen in 
het dorp en de wijk Houkepoort.  
- De commissie organiseert de Open 
Dag. 
- De commissie organiseert 
activiteiten om de school te 
promoten.  

Aan het einde van het 
schooljaar: 
-Is er een pr-commissie die 
bestaat uit leerkrachten en 
ouders. 
- Is er minimaal 5 maal per 
jaar een vergadering. 
- Is het Harspitjournaal 
minimaal 4 keer 
uitgezonden.  
- Is er een actuele 
schoolfolder. 
- Is er actieve 
leerlingenwerving geweest 
in de wijk Houkepoort.  
- Heeft de commissie de 
Open Dag georganiseerd. 
- Hebben er activiteiten 
plaatsgevonden die  
positief zijn voor de 
naamsbekendheid van de 
school.  
 
 
 

- pr-commissie 
- Directie  
 

- Overleg met de 
werkgroep 
- Locatieoverleg 

Juni 2019 Oriëntatie / 
Implementatie  

6. Oriëntatie op 
groepsdoorbrekend 
werken  

 
 
 
 
 

- We gaan m.b.v. Next level 
onderzoeken wat ons next level is als 
school. Dit doen we d.m.v. een 
vragenlijst die door hen ontworpen 
is. 
- Next level geeft een presentatie aan 
het team over hun manier van 
werken. 
- Samen met next level stellen we 
een plan op en zetten een tijdspad 
uit.  
- Eerste stappen vanuit het plan van 
aanpak worden opgestart. 
 
 

Aan het einde van het 
schooljaar: 
-Is helder omschreven wat 
het next level van It Harspit 
is, en is een plan van 
aanpak geschreven. 
- Zijn de eerste activiteiten 
uitgevoerd van het plan van 
aanpak. 
- Heeft Next level een 
presentatie gehouden over 
hun werkwijze 

 

- Leerkrachten  
- IB-er 
- Directie 

- Nascholing 
- Locatieoverleg 
- Jaarvergadering 

Juni 2019 Oriëntatie  
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Communicatie,  kwaliteitszorg en personeelsbeleid 

Plan    Do Check/act (Evaluatie) Fase 

Doelen Activiteiten Resultaat/ indicator Wie Wanneer Gerealiseerd? 
Geborgd? 

Oriëntatie/ 
implementatie/ 
consolidering 

1.      Werken met het 
          kwaliteitszorgsysteem  
          WMK en Mijn  
          Schoolteam 

- Er is in het schooljaar 2017-2018 
een zelfevaluatie uitgevoerd. De 
conclusie hieruit is dat het 
onderdeel didactisch handelen als 
kwaliteitskaart behandeld gaat 
worden in 2018-2019.  
- De quick scan wordt volgend 
schooljaar afgenomen. 
-Daarnaast zal er minimaal nog één 
extra kaart uitgevoerd gaan 
worden.  
- De aandachtpunten voor 
didactisch handelen en het 
onderdeel sociale en 
maatschappelijke competenties 
komen ook aan bod bij het werken 
met onderwijsplannen en het 
opstellen van het schoolplan 2019-
2023.  

 Aan het eind van het schooljaar 
heeft de school minimaal twee 
kwaliteitskaarten ingevuld en de 
quick scan uitgevoerd.   

 Aan het eind van het schooljaar 
wordt het personeelsbeleid op 
school uitgevoerd met Mijn 
Schoolteam. 

 Aan het eind van het schooljaar 
zijn de actiepunten uit de 
zelfevaluatie van het interne MT 
uitgevoerd. 

 Aan het eind van het schooljaar 
zijn er minimaal twee 
groepsbezoeken besproken 
m.b.v. Mijn Schoolteam.  

- Team 
- Schooldirecteur 

- Bij MT-vergaderingen 
- Bij locatieoverleg 
- Bij functionerings- 
  gesprekken 
- Bij jaarevaluatie 
 

Juni 2019 Implementatie 

2.      Invoering van het  
          ouderportaal 

- Het ouderportaal wordt onder 
andere gebruikt om de privacy te 
waarborgen bij het delen van foto’s 
en berichten. 
- Het ouderportaal wordt tevens 
gebruikt bij het plannen van 
gesprekken met ouders of voor het 
versturen van spoedberichten. 
- De ouders kunnen mededelingen 
en opgaven doorgeven via het 
ouderportaal. 

 Aan het eind van het schooljaar 
wordt het ouderportaal 
intensief gebruikt voor de 
communicatie met ouders.  
 

- ICT-er 
- Team 
- Schooldirecteur 

- Bij locatieoverleg 
- Bij ict-vergaderingen 
- Bij jaarevaluatie 

Juni 2019 Implementatie 

 
 


