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CBS de Wel 
  

Schooljaarplan 2018 – 2019 
 

 
 

Naam school CBS ‘De Wel’ 

Brinnummer 06TC 

Adres Kavelwei 13a, Broeksterwâld 

Postcode 9108 MC  

Telefoon 0511-421377 

E-mail dewel@pcbodantumadiel.nl 

Website www.pcbodantumadeel.nl 

Directeur T. Brommer  

 

Speerpunten dit schooljaar→De basis op orde, met de blik vooruit.. 
 

✓ De Wel is in maart 2018 door de inspectie beoordeeld als voldoende en we willen de weg die 
we zijn ingeslagen voor wat betreft kwaliteitszorg, didactisch handelen, zorg, een lerende 
cultuur en veiligheid borgen en verder uitbouwen dit schooljaar 

✓ Het schoolplan 2015-2019 is gebruikt bij het opstellen van het jaarplan. Tegelijkertijd wordt 
er dit schooljaar een nieuw schoolplan opgesteld. 

✓ Het team en de school wil de basis van het onderwijs goed op orde hebben. Daarvoor staan 
dit schooljaar verschillende activiteiten in de jaarplanning 

✓ We zijn groen en willen donkergroen worden! 
✓ We willen een lerende organisatie zijn en dat betekent dat we ons gedrag daarop moeten 

aanpassen 
✓ We gebruiken dit schooljaar voor het eerst chromebooks in de groepen 3 tot en met 8. Deze 

manier van werken, zowel didactisch, pedagogisch als organisatorisch, vraagt een aanpassing 
in de manier van werken van de leerkrachten. Men moet deze manier van werken zich eigen 
maken. Daarvoor zijn er het hele jaar door evaluatiemomenten in het team, zodat nodige 
aanpassingen zo snel mogelijk worden gedaan. 

✓ We willen elke leerling optimaal volgen voor een optimale ontwikkeling en daarvoor 
gebruiken we in de map het zorgblad en het logboek en daarnaast zetten we alle 
leerlinginformatie in Parnassys. De administratieve handelingen moeten effectief en efficiënt 
zijn voor de leerkracht om voor een zo optimaal mogelijke afstemming te zorgen voor de 
kinderen. 
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Activiteit 1 Kwaliteitszorg in de school 
Onderwerp Instrument gebruiken voor kwaliteitszorg → WMK  

Doelen Doorgaan met de planmatige aanpak voor ontwikkeling in de school 

Resultaatindicatoren WMK kaarten: De volgende 4 kaarten zijn ingepland in de jaarplanning 
als onderdeel van een 4-jarige cyclus: Afstemming in de klas, 
Kwaliteitszorg, Handelingsgericht werken, Actieve en zelfstandige rol 
van de leerling 

Uitvoering en 
uitvoerder(s) 

Directeur/IB-er 

Evaluatie Januari (tussenevaluatie) mei (eindevaluatie) 

 

Activiteit 2 Kwaliteitszorg in de school 
Onderwerp Instrumenten Cito LOVS/Parnassys/ (Driedee online) voor analyse 

schoolresultaten  

Doelen Komen tot analyse van resultaten met plan van aanpak per groep 

Resultaatindicatoren De resultaten van de M- en de E-toetsen worden planmatig 
geanalyseerd en er worden conclusies uit getrokken die samen met het 
team en de betrokken leerkracht wordt besproken waarna een plan van 
aanpak wordt opgesteld en uitgevoerd door de leerkracht 

Uitvoering en 
uitvoerder(s) 

Directeur/IB-er met de leerkrachten 

Evaluatie Januari (tussenevaluatie) mei (eindevaluatie) 

 

Activiteit 3 Zorg in de klas 
Onderwerp Handelingsgericht- en opbrengstgericht werken 

Doelen Handelingsgericht- en opbrengstgericht werken wordt in alle groepen 
en in de school planmatig en met een doorgaande lijn uitgevoerd 

Resultaatindicatoren In Parnassys en in de groepsmap is dit zichtbaar 

Uitvoering en 
uitvoerder(s) 

Leerkrachten/IB-er 

Evaluatie  

 

Activiteit 4 Zorg in de klas 
Onderwerp Afstemming tijdens instructie en verwerking 

Doelen Door o.a. gebruik te maken van goede diepteanalyses van resultaten 
van leerlingen en leerlinggesprekken komen leerkrachten tot een goede 
afstemming in hun lessen. 

Resultaatindicatoren Zichtbaar in map: zorgblad en logboek; Diepteanalyses in Parnassys; 
zichtbaar in de lessen tijdens klassenbezoeken directeur/IB-er 

Uitvoering en 
uitvoerder(s) 

Leerkrachten/IB-er/directeur 

Evaluatie Januari (tussenevaluatie) mei (eindevaluatie) 
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Activiteit 5 Onderwijs en Leren 
Onderwerp Gebruik Parnassys 

Doelen De administratie overzichtelijk maken en gegevens van kinderen voor 
elk teamlid bereikbaar maken  

Resultaatindicatoren Afgesproken Informatie over het kind staat in Parnassys 

Uitvoering en 
uitvoerder(s) 

IB-er en team→ dit moet geleerd worden en daar helpt de IB-er op 
afspraak bij en er kan gebruik worden gemaakt van collegiale 
consultatie 

Evaluatie Dit is zichtbaar bij alle groepen in Parnassys 

 

Activiteit 6 Onderwijs en Leren 
Onderwerp Didactisch handelen in de klas 

Doelen De kwaliteit van de lessen op de Wel moeten in alle groepen voldoende 
zijn. Daarnaast is in de les een goede afstemming in instructie en 
verwerking zichtbaar. Dit krijgen we voor elkaar door: studiedagen van 
Theo Wildeboer, /lesbezoeken directeur en IB-er, duo-leren, 
bouwvergaderingen/teamleren, bordsessies, gebruik Dantumadiel 
Academie 

Resultaatindicatoren Bij klassenbezoeken van directeur en IB-er is een goede les, zoals we die 
hebben afgesproken, zichtbaar waarbij duidelijk afstemming te zien is in 
instructie en verwerking. Dit leerkracht gedrag wordt gestuurd door een 
effectieve administratie. 

Uitvoering en 
uitvoerder(s) 

Directie-IB-er en team 

Evaluatie Zichtbare ontwikkeling tijdens klassenbezoeken directeur/IB-er dit 
schooljaar 

 

Activiteit 7 Onderwijs en Leren 
Onderwerp Rekenen vanuit leerdoelen 

Doelen Elke groep werkt in 4 periodes van 10 weken. Elke periode staan 
leerdoelen centraal. Deze worden gehaald uit WIG-Cito-Nieuw leren 
leerdoelen. De kinderen worden vooraf getoetst, worden eigenaar van 
hun leerdoelen, worden goed gevolgd zodat er afstemming plaatsvindt. 
Aan het eind van de periode hebben alle kinderen alle leerdoelen 
gehaald. 

 

Resultaatindicatoren Bij klassenbezoeken van directeur en IB-er is dit zichtbaar in de 
klas/map en tijdens de les 
 

Uitvoering en 
uitvoerder(s) 

Directie-IB-er en team 

Evaluatie Zichtbare ontwikkeling tijdens klassenbezoeken directeur/IB-er dit 
schooljaar 
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Activiteit 8 Schoolontwikkeling 
Onderwerp Collegiale consultatie/duo-leren 

Doelen Lesgeven continu verbeteren 

Resultaatindicatoren Elke leerkracht heeft een teammaat waarmee hij/zij een plan van 
aanpak maakt hoe ze samen lessen voorbereiden, bij elkaar gaan kijken 
en evalueren. Dit plan voert elk duo uit. 

Uitvoering en 
uitvoerder(s) 

Elk teamlid 

Evaluatie Collegiale consultatie komt tijdens de teamvergadering van januari en 
mei aan de orde zoals ook tijdens de gesprekkencyclus. 

 

Activiteit 9 Onderwijs en Leren 
Onderwerp 3-talig onderwijs 

Doelen Er komt een taalcoördinator die een taalbeleidsplan maakt voor ons 3-
talig onderwijs.  

Resultaatindicatoren Er is een doorgaande lijn zichtbaar in de school betreffende ons 3-talig 
onderwijs 

Uitvoering en 
uitvoerder(s) 

Taalcoördinator met IB/directeur en team 

Evaluatie Februari tijdens vergadering hele team 

 

Activiteit 10 Onderwijs en Leren 
Onderwerp Klassenmanagement 

Doelen Er is een duidelijke doorgaande lijn voor klassenmanagement in de hele 
school 

Resultaatindicatoren Document klassenmanagement in de groepsmap na bespreking in team 

Uitvoering en 
uitvoerder(s) 

Onderbouw- en bovenbouwcoördinator met directeur 

Evaluatie Zichtbaar in de school en tijdens klassenbezoeken in de klas, in de map 
en in Parnassys-evaluatiemomenten januari en juni 2018 

 

Activiteit 11 Team 
Onderwerp Communicatie intern  

Doelen Voor iedereen duidelijke proactieve, transparante, open en eerlijke 
communicatie  

Resultaatindicatoren Wekelijkse teamnieuwsbrief 
Agenda vergadering met actielijst-beschikbaar in OneNote en in map 
vergaderingen → duocollega’s informeren elkaar 
Bordsessies zichtbaar op bord in personeelskamer 

Uitvoering en 
uitvoerder(s) 

Directeur met team 

Evaluatie Zie resultaatindicatoren en komt terug tijdens de gesprekkencyclus 
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Activiteit 12 Ouders/verzorgers 
Onderwerp Communicatie extern 

Doelen Team verzorgt maandelijkse oudernieuwsbrief 
Team gebruikt Parro wekelijks 
3x 10-minutengesprekken waaronder de eerste een omgekeerd 10-
minutengesprek is met de kinderen erbij 
Informatiemiddag voor alle ouders over reilen en zeilen in de klas 
Schoolkalender op papier voor elk gezin aan begin schooljaar 
Schoolgids op de website 
Website wordt door ICT er up-to-date gehouden 
Bedankmiddag aan eind schooljaar voor alle hulpouders 
Collega’s maken adequaat gebruik van de spreekuren, communiceren 
proactief en tijdig naar collega’s, ouders en andere betrokkenen 

Resultaatindicatoren Zie doelen en jaarplanning 

Uitvoering en 
uitvoerder(s) 

Directeur en team 

Evaluatie Zie jaarplanning, komt terug tijdens de gesprekkencyclus 

 

Activiteit 13 Veiligheid 
Onderwerp Schoolklimaat 

Doelen De Wel is voor iedereen een veilige en fijne school 

Resultaatindicatoren Elke groep werkt aan de gouden weken 
Leerkrachten doen in elke groep wekelijks de Kanjerles 
Leerkrachten 1-8 vullen Kanvas jaarlijks 2x in 
Kinderen groep 5-8 vullen Kanvas 2x per jaar in 

Uitvoering en 
uitvoerder(s) 

Directeur/IB-er team 

Evaluatie Februari (tussenevaluatie) mei (eindevaluatie) 

 
 

Activiteit 14 ICT op de Wel 
Onderwerp Chromebooks 

Doelen De leerkrachten werken dagelijks met de chromebooks en bekwamen 
zich daar dit schooljaar in. Er wordt 3 wekelijks door het team 
geëvalueerd en zo nodig wordt de aanpak aangepast -en zo nodig wordt 
externe hulp ingeschakeld. 

Resultaatindicatoren De chromebooks worden in groep 5 tot en met 8 structureel voor 
rekenen, Frysk en Engels ingezet. Groep 4 gaat in de loop van het jaar 
over naar de chromebooks met rekenen-leerkrachten bepalen wanneer 
Groep 3 gebruikt de chromebooks wekelijks voor rekentuin en vll 

Uitvoering en 
uitvoerder(s) 

Team 

Evaluatie Zichtbaar in de school tijdens klassen- flitsbezoeken door directeur/IB-er 
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Activiteit 15 CLB op de Wel 
Onderwerp Consultatieve leerlingbespreking 

Doelen De intern begeleider inventariseert en signaleert samen met de 
leerkrachten de zorg bij de leerlingen.  

Resultaatindicatoren Drie keer per jaar heeft de intern begeleider een gesprek met een 
orthopedagoog, waarbij de zorgen omtrent bepaalde leerlingen worden 
besproken, zodat we mogelijk preventief kunnen handelen en adviezen 
kunnen krijgen. 

Uitvoering en 
uitvoerder(s) 

Orthopedagoog, intern begeleider en team 

Evaluatie Na elke consultatie 

 


