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             Jaarplan CBS It Harspit                         
    Schooljaar:  2019-2020                                                                                          juni 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. Spelend en bewegend 
leren.  
 

Bewegend leeractiviteiten door de 
hele school. 
Voorbeelden worden in een 
inhoudelijke vergadering met elkaar 
gedeeld.  
Reken- en taalhoek voor groep 1 t/m 
3.  

Aan het einde van het 
schooljaar: 
- Is er een reken- en 
taalhoek gerealiseerd waar 
leerlingen van groep 1 t/m 
3 betekenisvolle 
rekenactiviteiten uitvoeren. 
-  Worden er dagelijks 
minimaal twee 
beweegmomentjes 
uitgevoerd in de groep 3/4 
en wordt er 
geëxperimenteerd in de 
andere groepen  

- Leerkrachten 
groep 3/4  
- Directie 
 

- Locatieoverleg 
- Groepsbezoeken 
- Bordsessies 

Juni 2020 Implementatie en 
consolidering  

2. Digitaal 
registratiesysteem 
groep 1 en 2  

 

Parnassys digitaal registratiesysteem  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aan het einde van het 
schooljaar: 
- Is het digitale 
registratiesysteem volledig 
ingevoerd in groep 1/2 
- Wordt het 
registratiesysteem 
gekoppeld aan het 
beredeneerd aanbod van 
groep 1 en 2.  
- Hebben de leerkrachten, 
IB en directie 2 
voorlichtingen vanuit 
Parnassys gehad.  

- Leerkrachten  
- IB 
- Directie 

- Scholing  
  Parnassys  
- Locatieoverleg 
- Groepsbezoeken 
- Jaarvergadering  

Juni 2020 Implementatie 

3. Methodes 
implementatie 
schrijfmethode 
Pennenstreken en 

- De methode Pennenstreken wordt 
geïmplementeerd 

Aan het einde van het 
schooljaar: 
- Wordt de nieuwe 
schrijfmethode in groep 2 

- Leerkrachten 
- Bouw - 
  coördinatoren 
- ICT-er 

- Bouwoverleg 
- Locatieoverleg 
- Studiedagen 
- Jaarvergadering 

Juni 2020 Implementatie en 
oriëntatie 
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oriëntatie op Kim 
versie VLL en invulling 
Snappet/taal methode 

- De leerkrachten van groep 3/4 
onderzoeken de nieuwe Kim-versie 
van VLL 
- als team onderzoeken we hoe we in 
de toekomst met Snappet willen 
werken en wat dit betekent voor ons 
taalonderwijs  
 
 
 
 

t/m 6 gebruikt zoals 
voorgeschreven door de 
methode 
- Is er een besluit genomen 
of we de Kim-versie van VLL 
gaan aanschaffen 
- Is er een toekomst beeld 
over het gebruik van 
Snappet en de gevolgen 
voor ons taalonderwijs  
 
 

- Directie 

 

4. Taallijn  Ontwikkelen van een eigen taallijn 
met onderdelen van de taalmethode, 
programmeren en andere taal 
activiteiten. Daarnaast brengen we 
het gehele taalonderwijs in beeld, 
ook voor begrijpend lezen en 
spelling.  

Aan het einde van het 
schooljaar: 
- Is er een taallijn waarin 
duidelijk omschreven staat 
hoe het taalonderwijs op It 
Harspit eruit ziet.  
- Geven de groep 5 t/m 8 
vorm aan hun taalonderwijs 
vanuit de taallijn.   
 
 

- Leerkrachten  
- IB-er 
- Directie 

- Locatieoverleg 
- Jaarvergadering 

Juni 2020 Oriëntatie en 
implementatie  

5. Organisatie groep 4 
t/m 8 

 
 
 
 

Er wordt gewerkt in een 
organisatievorm waar in een 
stiltelokaal leerlingen uit 
verschillende groepen zelfstandig 
kunnen werken o.l.v. een 
onderwijsassistente, of samenwerken 
op het lesplein.   
Via ontwerpend onderzoek 
ondersteunt Stenden/NHL hierin.  
 

Aan het einde van het 
schooljaar: 
- Is er een stilte lokaal 
ingericht wat tevens een 
programmeerlokaal is 
- Wordt vanaf de 
herfstvakantie  tussen 9.00 
en 12.00 op verschillende 
momenten 
groepsdoorbrekend 
gewerkt 
- Is er een ontwerpend 
onderzoek uitgevoerd met 
Stenden/NHL  
-Is er een nieuw 
organisatiemodel 
ontwikkeld of opgesteld. 
 

- Leerkrachten  
- IB-er 
- Directie 
- Stenden/NHL 

- Nascholing, 
overleg met 
stenden/NHL 
- Locatieoverleg 
- Jaarvergadering 

Juni 2020 Oriëntatie en 
implementatie  
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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 

6.      Werken met het 
          kwaliteitszorgsysteem  
          WMK en mijn   
          schoolplan 
 

- De kwaliteitskaarten didactisch 
handelen en sociale en 
maatschappelijke competenties zijn 
in het afgelopen schooljaar 
afgenomen. 
- De hieruit voortkomen acties 
worden meegenomen bij het 
opstellen van het schoolplan 2019-
2023.  
 
- De cyclus voor de afname van de 
kwaliteitskaarten wordt 
beschreven in het nieuwe 
schoolplan.  
 
- In dit schooljaar worden er weer 
twee nieuwe kwaliteitskaarten 
afgenomen.  
 
- De teamleden en de directie 
werken in het eerste halfjaar aan 
het nieuwe schoolplan.  

 Aan het eind van het schooljaar 
heeft de school minimaal twee 
kwaliteitskaarten ingevuld. 

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

 In december 2019 is het nieuwe 
schoolplan (2019-2023) 
gerealiseerd.  

- Team 
- Intern MT 
- Schooldirecteur 

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

Juni 2020 Implementatie 

7. Nieuwe werkomgeving 
“Onlineklas”  

-Er wordt een nieuwe online 
werkomgeving voor leerkrachten 
en leerlingen in gebruik genomen  

 Halverwege het schooljaar (dec, 
jan, feb), kunnen de 
leerkrachten omgaan met de 
nieuwe werkomgeving 

 Aan het eind van het schooljaar 
werken alle leerlingen en 
leerkrachten in de nieuwe 
werkomgeving  

 Aan het einde van het schooljaar 
kunnen de leerkrachten hun 
eigen online omgeving en die 
van de leerlingen beheren  

- Team 
- ICT-coördinator 
- Schooldirecteur  

- Tijdens PV 
- ICT-bijeenkomsten 
voor de ICT-
coördinatoren  

Juni 2020 Implementatie  

 
 
 


