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CBS De Wieken 

Schooljaarplan 2020-2021:  

Resultaatgebied  Motivatie / Beginsituatie Werkwijze Aanpak  Benodigde Middelen  Verantwoording / Resultaat  Klaar  

  Hoe gaat het nu? 
Waarom wil ik deze 
ontwikkeling doorvoeren. 

Hoe ga ik dat doen?  Wat heb ik daarvoor 
nodig?  

Welk doel heb ik voor ogen?  
Wat zien anderen daarvan in de 
praktijk?  

Wanneer 
klaar?  

            

Aanbod cognitieve 
vakken. 
(Hieronder uitgesplitst.) 

We vinden het belangrijk dat het aanbod van de cognitieve vakken goed is. Ook de didactiek en de doorgaande lijn is hierin van belangrijk. 
Dit willen we terugzien in de resultaten van de leerlingen, deze zijn passend bij de mogelijkheden van de leerlingen. Afspraken worden 
vastgelegd in borgingsdocumenten, welke jaarlijks worden doorgenomen. Aandacht voor didactische principes en inzichten. Afstemming is 
hierin ook zeer belangrijk. 

Rekenen De resultaten van rekenen 
blijven achter. Methode 
Pluspunt 3  wordt nog 
gebruikt. Aandacht voor 
basisvaardigheden/ 
automatiseren is nodig. Ook 
eenduidige lijn in didactiek 
van onder- naar bovenbouw.  

- oriëntatie op 
opbrengsten 
- teamgesprek over 
werkwijze rekenen 
-afstemming over aanbod, 
didactiek, etc.  
 

Pluspunt 
Gynzy 
Met sprongen vooruit 

Leerlijn rekenen is geborgd. 
Duidelijkheid over inzet methode en 
additionele materialen. 
Resultaten zijn passend bij de 
leerlingenpopulatie. 

Schooljaar 
2020-2021 

Spelling Spelling wordt aangeboden 
met de methode Spelling op 
maat.  

-tevredenheid 
-nieuwe inzichten 

 Zicht op het spellingsonderwijs, 
continuïteit en afstemming.  

 

Begrijpend Lezen Begrijpend lezen wordt 
aangeboden met de 
methode Nieuwsbegrip.  

-tevredenheid 
-nieuwe inzichten 

 Zicht op methodiek begrijpend lezen, 
continuïteit en afstemming. 
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Technisch Lezen VLL 2e maan versie 
Estafette  

-tevredenheid 
-nieuwe inzichten 

 Zicht op methodiek technisch lezen, 
continuïteit en afstemming. 

 

Taal    Geïntegreerd en volledig taalaanbod.  

Onderbouw Er gebeurt veel in 
de onderbouw, binnen de 
thema’s vindt een uitgebreid 
aanbod plaats van 
activiteiten, waarin veel 
doelen aangeboden worden. 
Kleuterplein wordt 
aangevuld met diverse 
andere materialen en eigen 
creatieve ideeën van de 
leerkrachten.  

Door gebruik te maken 
van bijvoorbeeld de 
leerlijnen jonge kind van 
Parnassys kunnen we 
inzichtelijk maken welke 
doelen aangeboden 
worden in de groep. Door 
middel van observatie en 
registratie kan dan per 
leerling bijgehouden 
worden hoe zij zich de 
doelen eigen maken.  

Oriëntatie op 
Leerlijnen jonge kind 
Parnassys/Driestar 
 
Oriëntatie op 
Kleutermethode 
(Kleuterstof Leskracht, 
Kleuteruniversiteit) 
 
Studiebijeenkomst  

Het aanbod voor het jonge kind is 
helder omschreven, inzichtelijk en 
duidelijk te monitoren, op leerling-, 
groeps- en schoolniveau. Resultaten 
zijn passend bij onze leerlingen. 

Schooljaar 
2020-2021 

Borging 
onderwijsleerproces 

Een aantal 
borgingsdocumenten moet 
herzien worden. 

- Dyslexie protocol 
aanpassen (i.o.m. 
vereniging) 
- Dyscalculie protocol 
aanpassen (i.o.m. 
vereniging) 
- Borgingsdocumenten per 
vakgebied doorlopen/ 
aanpassen.  

 Voor team en ook ouders is de 
werkwijze inzichtelijk. Het principe 
van ‘pas toe of leg uit’ is bekend. 
Keuzes worden in gezamenlijkheid 
gemaakt en niet individueel per 
leerkracht/groep. Continuïteit tussen 
de bouwen/groepen. Duidelijkheid en 
houvast voor (nieuwe) collega’s. 

Schooljaar 
2020-2021 

Resultaatgebied  Motivatie / Beginsituatie Werkwijze Aanpak  Benodigde Middelen  Verantwoording / Resultaat  Klaar  

  Hoe gaat het nu? 
Waarom wil ik deze 
ontwikkeling doorvoeren. 

Hoe ga ik dat doen?  Wat heb ik daarvoor 
nodig?  

Welk doel heb ik voor ogen?  
Wat zien anderen daarvan in de 
praktijk?  

Wanneer 
klaar?  
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Digitale geletterdheid Vanuit het project Kansrijke 
Groningers doen we mee 
met eens ontwikkeltraject 
Digitale geletterdheid. We 
willen een leerlijn Digitale 
Geletterdheid vormgegeven. 
Daarmee krijgen de 4 
subdomeinen 
(computational thinking, ICT 
basisvaardigheden, 
mediawijsheid en 
informatievaardigheden) 
een belangrijke rol in ons 
onderwijs. 

Begeleiding via Basicly met 

een aantal team-

bijeenkomsten. 

 

Wekelijks lessen en 

activiteiten die passen 

binnen de digitale 

geletterdheid. Als losse 

les, of geïntegreerd in 

andere lessen.  

 

Doorgaande leerlijn 
onderbouw, middenbouw 
en bovenbouw.  

Bijeenkomsten: 
- september 
- januari 
- april 
 
Gebruik platform 
Basicly 
 
Devices en andere 
materialen digitale 
geletterdheid.  

Leerlingen zijn digitaal 

zelfredzaamheid m.b.t. de 

basishandelingen Ieder kind kent de 

basishandelingen en kan deze 

uitvoeren; 

- Inloggen,  

- Programma’s opzoeken en 

gebruiken, 

- Internet gebruiken,  

- Gericht met een opdracht 

bezig zijn,  

- Wijs omgaan met sociale 

media. 

Einde 

schooljaar 

2020-2021 

Digitaal (ver)werken In verschillende groepen 
wordt in meer of mindere 
mate met digitale 
verwerking gewerkt. 
Hierover is nu geen 
eenduidige lijn. Met de 
komst van meer devices in 
de school (1:2) biedt dit ons 
meer mogelijkheden  

-Keuzes maken in wat 
digitaal en wat op papier 
verwerkt kan worden.  
-Afstemming tussen de 
verschillende groepen.  
-Keuzes maken in welke 
devices waarvoor gebruikt 
gaan worden. 

Abonnementen Gynzy 
 
Scholing  
Teamoverleg 
 
Borging 

Er is een eenduidig beleid over het 
digitale verwerking, de inzet hiervan 
en ook de monitoring. 

Januari 2021 

Ateliers Op maandag middag wordt 
er groepsdoorbroken 
gewerkt met creatieve 
ateliers.  

Ateliers een impuls geven 
m.b.v. het Kunstkabinet.  

Subsidie voor aanschaf 
kunstkabinet.  

De ateliers zijn een vast onderdeel 
van ons programma.  

Schooljaar 
2020-2021 

Leskracht Twee middagen in de week 
wordt er gewerkt met 
Leskracht in midden- en 
bovenbouw.  

Impuls geven aan 
Leskracht, waar mogelijke 
integreren met kunst, 
cultuur, taal en digitale 
geletterdheid.  

Scholing nieuwe 
leerkrachten 
 
Jaarplanning team 
 

Wereldoriëntatie wordt op een 
eigentijdse en verantwoorde manier 
uitgevoerd  

Schooljaar 
2020-2021 
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Teambreed 
voorbereiden en 
thema’s afstemmen 

Eigenaarschap leerlingen Werken aan de brede 
ontwikkeling van onze 
leerlingen is belangrijk 
binnen het aanbod van alle 
vakken en ook digitale 
geletterdheid, de ateliers en 
leskracht. Er  

Afstemming hoe we hier 
expliciet en impliciet 
aandacht aan besteden.  

Thema 
teambespreking  
 
Informatiebijeenkomst 
team 

Werken aan eigenaarschap is een 
vanzelfsprekend onderdeel van ons 
aanbod.  

Schooljaar 
2020-2021 

Christelijke identiteit D.m.v. Trefwoord wordt er 
vormgegeven aan de 
christelijke identiteit van 
onze school. De 
tevredenheid over 
Trefwoord is wisselend. Hoe 
kunnen we op een goede 
manier onze identiteit 
uitdragen.  

 Onderwerp 
teambespreking. 
Mogelijk nieuwe 
methode of eigen lijn 
mbv kinderbijbels om 
hier beter vorm aan te 
geven.  

Duidelijkheid over de werkwijze en 
een eenduidige herijkte visie op dit 
gebied.  

Mei 2021 

Resultaatgebied  Motivatie / Beginsituatie Werkwijze Aanpak  Benodigde Middelen  Verantwoording / Resultaat  Klaar  

  Hoe gaat het nu? 
Waarom wil ik deze 
ontwikkeling doorvoeren. 

Hoe ga ik dat doen?  Wat heb ik daarvoor 
nodig?  

Welk doel heb ik voor ogen?  
Wat zien anderen daarvan in de 
praktijk?  

Wanneer 
klaar?  

            

Zorg en begeleiding Op De Wieken krijgen de 
kinderen de zorg en 
begeleiding die ze nodig 
hebben. Het is duidelijk op 
welke manier 
basisondersteuning en extra 
ondersteuning structureel 

Overzicht in leer- en 
ondersteuningsbehoeften 
van de leerlingen. Plannen 
op orde. Inzet extra 
handen in de klas/ 
begeleiding van leerlingen 
buiten de groep 

Groepsplannen.   
Ondersteuning 
leerkrachten door IB-
er. 
HGW-cyclus wordt 
opnieuw onder de 
aandacht gebracht en 
uitgevoerd. 

Leerlingen ontwikkelen zich naar 
vermogen. Ouders weten goed wat 
we met de kinderen doen en waarom, 
d.m.v. inzicht in plannen en 
gesprekken daarover. 

Schooljaar 
2020-2021 
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wordt ingezet. Corona 
achterstanden inlopen. 

Meerbegaafdheid De school biedt een passend 
onderwijsaanbod aan 
wanneer het niveau van een 
leerling afwijkt van de 
leeftijdsgroep (passend bij 
de mogelijkheden en 
behoeften van de leerling) 

Concreet beleid 
levelwerk/torenklas 
inzetten in de groepen.  

Overleg torenklas 
leerkracht.  
Verduidelijken 
werkwijze in team. 

Leerlingen werken met plezier aan 
hun taken. Ook binnen de 
basisvakken is het aanbod en de 
instructie afgestemd aan deze 
leerlingen.  

Februari 
2021 

Leerlingenpopulatie in 
beeld 

De school heeft de 
kenmerken van de 
leerlingenpopulatie inbeeld 
gebracht 

Er is een overzicht 
gemaakt van de 
leerlingenpopulatie. 
In het teamoverleg 
bespreken we welke 
consequenties dit heeft 
voor onze leerlingen. 

Format overzicht. 
Leerlingen gegevens. 

Leerkrachten zijn zich bewust van de 
samenhang tussen 
leerlingenpopulatie en 
schoolresultaten. In de praktijk zien 
we dat het aanbod hierop afgestemd 
wordt.  

November 
2020 

LeerKracht/ Professionele 
cultuur 

Op onze school werken 
leerkrachten effectief samen 
vanuit een professionele 
cultuur. Feedback geven en 
ontvangen is daar onderdeel 
van. 

Instrumenten en 
werkwijze LeerKracht 
weer opnieuw oppakken 
met het team 

 Leerkrachten werken samen aan 
schoolontwikkeling. Zij zijn hierin 
gelijkwaardige gesprekspartners en 
leren van elkaar. Vakinhoudelijke 
onderwerpen zijn regelmatig 
onderwerp van gesprek. 
 

Januari 2021 

Nieuwbouw De school wil nieuwbouwen 
in een multifunctioneel 
centrum in Ten Post.  

Afstemming gemeente en 
diverse partijen. 
December 2020 go/no go.  

Diverse overleggen in 
het dorp. 
PvE van school is klaar. 

De school is toekomstbestendig 
gebouw en ingericht, wat een impuls 
geeft aan ons onderwijs, ook voor de 
leerlingenaantallen en de profilering. 

Uiterlijk 
2023 

Ouderbetrokkenheid Ouders zijn actief betrokken 
bij het onderwijs aan hun 
kinderen vanuit een open 
dialoog vanuit de driehoek 
ouders-kind-school 
ondersteunen zij hun kind 

Ondanks de beperkingen 
van de corona pandemie 
toch zorgen voor goede 
contacten met ouders.  

 Samen school zijn. Ouders als 
ambassadeurs voor onze school. 

Schooljaar 
2020-2021 
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thuis en helpen mee op 
school.  

 

 

 

 

 


