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1e kolom: (S.)ignaal, (M.)eetbaar, (A.)cceptabel,  

2e kolom (R.)ealisatie, (T.)ijd 

 

Het schooljaarplan is verder uitgewerkt in ACTIEPLANNEN 

 

Onderwerp (S.M.A.) Datum agendapunt (R.T.) Klaar? (T) Borging 

 

Portfolio 

Doel:  

-leerlingen van groep 1 -8 hebben een eigen Portfolio 

Vanaf groep 5 2x per jaar Portfolio doelenlijst invullen door leerling 

en leerkracht met daar bijhorend gesprek. 

Reflectie, kindgesprekken, feedback gesprekken met leerlingen zul-

len we dit schooljaar verder gaan uitbouwen. 

U zult als ouders dit merken in de gesprekken die we met u en uw 

kind zullen hebben. 

 

Hieraan gekoppeld Torenklas gedachtegoed (Laura Z. en Elza) 

Vervolgstap in vergroten Eigenaarschap bij leerlingen. 

Doel:  

-leerling (kan zichzelf scoren) en leerkracht werken samen doelge-

richt aan executieve functies en leerdoelen en evalueren dit samen 

en eventueel met ouders. 

Coördinator: Laura de Jonge (Portfolio) 

plannen, deze bijhouden en evalueren. 

 

 

 

 Zie jaarplanning On-

derwijsorganisatie 

Klaar? Juni 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Borgings documenten 

Onderwijsconcept cbs De 

Rank 
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Vervolgstap vergroten Eigenaarschap (Elza Sikkema) 

Scholing door het team 

Anneke Jansma Torenklas VCPO N-G komt workshop geven en toe-

lichting van Portfolio. 

Doel: systeem Torenklas inpassen in begeleiding systematiek van 

onderwijsconcept van de school. 

 

Snappet 3.0 (Totaal pakket en werken met grote tablet per leerling 

vanaf groep 4-8) 

We hebben nu één schooljaar met Snappet gewerkt. Eigenaar-

schap en Samenwerken zijn belangrijke elementen in ons onder-

wijs. Dit betekent dat we ons ook dit schooljaar ons niveau willen 

vasthouden en ons verder willen ontwikkelen. 

Doel: Snappet 3.0 wordt ingezet voor verwerking van Rekenen, 

Taal, Spelling, Automatiseren 

Doel:  

-Leerkrachten analyseren en monitoren dagelijks de voortgang van 

de leerling en de leerkrachten plannen “rode groep leerlingen” in 

voor extra instructiemoment. In de rode groep, zitten de leerlingen 

die extra instructie en begeleiding nodig hebben. 

- Schoolteam volgt werkwijze 3 van Snappet 

(Leerlingen werken aan één hoofddoel en gaan daarna adaptief 

werken aan hun eigen leerdoelen) 

-PDCA cyclus borgingsdocument Snappet monitoren. 

-effectieve, coöperatieve en kwalitatieve korte instructiemomen-

ten in de gele zone. 

coördinator: ICT-er Laura de Jonge 

Onderwijs/Procesbewaking: Mathilde Lievers 
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ICT 

3 D-Printer 

De school heeft met de leerlingen in de stamgroep Bovenbouw een 

3 D printer ter waarde van 3000 euro in april 2018 in elkaar gezet. 

Doel: inzet 3 D printer bij MI (meervoudige intelligentie lessen) 

Denk aan uitprinten Eifeltoren als de les over Frankrijk gaat. 

 

Doelen voor komende schooljaren: 
groep 5/6: 
Ontdekken 
Leerlingen leren de werking van de 3D-printer te begrijpen en ont-
dekken wat een 3D-printer zou kunnen maken door bestaande 3D-
objecten te downloaden. 
Wat gebeurt er concreet? 
Leerlingen ontdekken hoe een 3D-tekenprogramma (Tinkercad) 
werkt en maken simpele voorwerpen.  
 
groep 7/8: 
Creëren 
Leerlingen worden vaardiger in het gebruik van 3D-
tekenprogramma's (bijv. Tinkercad) en gaan complexere modellen 
maken. 
Innoveren 
Leerlingen begrijpen de (on)mogelijkheden van 3D-printen. Het is 
een onderdeel geworden van hun gereedschapskist en ze maken 
verbindingen met andere vaardigheden. 

 

coördinator: Laura de Jonge 
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Monitoren 

Bouw! 

Bibliotheek en horizontaal lezen binnen de school 

(Leesonderwijs neemt een belangrijke plek in ons onderwijs. Goed 

technisch kunnen lezen en begrijpen wat je leest is de basis voor-

goed onderwijs) 

 

Taalbeleidsplan (Afspraken) 

-Begrijpend lezen 

-Woordenschatonderwijs 

- Leesonderwijs 

-Spelling 

Doel: monitoren van domein Taal. Dit betekent concreet dat op 

onderwijskundige besprekingen we ons beleid tegen het licht hou-

den. Wat is sterk en wat kan versterkt worden. Het blijft altijd be-

langrijk om te reflecteren op dit domein en de resultaten die we 

halen en willen halen. 

Coördinator: Elza Sikkema 

 

Meervoudige Intelligentie (4xwijzer Marco Bastmeijer) 

Borgingsdocument is opgesteld en wordt jaarlijks geëvalueerd en 

aangepast/versterkt. 

Doel: rijke leeromgeving voor de leerlingen. 

In onze school zullen ontdekhoeken komen voor leerlingen en we 

richten ons dit schooljaar op Natuurkunde (proefjes), Techniek. Op 

de weektaak (van groep 4-8) is de mogelijkheid voor de leerlingen 

om dit in te plannen. 
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Wij willen in groep 1-8 hier gericht mee bezig. 

Evaluatie (PDCA Cyclus) 

      Coördinator: Laura Zwerver 

 

Het Kunstkabinet 

Onze school heeft voor groep 1-8 een toren gekocht. 

Deze toren heeft “Het Kunstkabinet”.  

Voor Kunst en Erfgoededucatie in de basisschool van groep 1-8. 

Het KunstKabinet biedt de basisschool een kerndoelen dekkende, 

doorlopende leerlijn voor groep 1-8 voor cultuureducatie. Leer-

lingen leren over alle kunstdisciplines, technieken, beeldaspecten, 

grote kunststromingen en kunstenaars. Veel grote Nederlandse 

Musea en de Canon van Nederland hebben aan het KunstKabinet 

meegewerkt. 

Het team zal dit schooljaar 3x een trainingsbijeenkomst volgen om 

goed met het KunstKabinet te kunnen werken. 

Doel: kerndoel dekkende en doorlopende leerlijn voor groep 1-8 

voor Cultuureducatie en verbinden met MI (4xwijzer Marco Bast-

mijer) 

ICC-er: Laura Zwerver 
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Leer/ontdekhoeken groep 1-2-3 
Doelen: 
Jonge kinderen leren altijd in samenhang, er worden meerdere ont-
wikkelingsgebieden tegelijk gestimuleerd. We willen schooljaar 2018-
2019 het volgende bereiken 
- een zichtbaar leerrijke omgeving aanbieden waarin gedifferentieerd 
kan worden. 
- de hoeken zijn zichtbaar ingericht om tegemoet te komen aan de 
spelbehoefte van de kinderen en hen nieuwsgierig te maken en uit te 
dagen om zo de leerdoelen te bereiken 
-Accenten worden gelegd op het waarnemen, experimenteren en 
manipuleren. Doel is ze leren verwoorden wat zien en doen ervarin-
gen met eigenschappen van verschillende materialen. Daarnaast leren 
ze spelenderwijs reken- en taalvaardigheden en wordt een basis ge-
legd  voor het abstracte rekenen. 
 
 

 

    

 

 


