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CBS De Bolster Schooljaarplan 
 2019/2020 
 

Naam school : CBS De Bolster 
Adres: : Wikelerdyk 14 

Postcode/plaats : 8561BE Balk 

Telefoonnr. : 0514-602052 
Emailadres : bolster@nijegaast.nl 

Website : www.nijegaast.nl/debolster 
   
Directeur : Alex van Dal (a.i.) 
 
 
 
 
 
 
 
Datum vaststelling :  

 

Directeur 
 
 

:  

MR 
 
 

:  
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Uitwerking beleidsvoornemens schooljaar 2019/2020 
Nr. Actiepunt Doelstellingen Stappenplan Budget Borging Wie? Wanneer? Evaluatie 

1. Positieve school 
Professionele leergemeenschap 

Personeelsbeleid - Er wordt uitvoering gegeven 
aan het personeelsbeleid van 
stichting Nije Gaast; 
- Alle teamleden hebben een 
bekwaamheidsdossier, dat zij 
zorgvuldig bijhouden. 

Nascholings-
budget 

Personeelsbeleid 
Bekwaamheidsdossier 
POP’s 
Personeelsdossier 
Kapablo 
Nascholingsplan 

Directeur 
Team 

Hele jaar 1: < 01-01-2020 
2: < 01-05-2020 

Coördinatorschappen - Alle teamleden hebben binnen 
het taakbeleid een coördinator-
schap op zich genomen. Deze 
passen zoveel mogelijk bij de 
interesses en talenten van de 
teamleden. De taken en 
verantwoordelijkheden van de 
coördinatoren staan beschreven 
in het taakbeleid; 
- Elke bouw (onder-, midden- en 
bovenbouw) heeft een 
bouwcoördinator. Een week 
voor een teamvergadering 
groot/bouwvergadering hebben 
de directeur, ib’er en 
bouwcoördinatoren vooroverleg 
(MT). 

€ 0,- Taakbeleid 
Jaarplannen coördinatoren 

Directeur 
Coördinatoren 

Hele jaar 1: < 01-12-2019 
2: < 01-04-2020 
3: < 01-07-2020 

Professionele cultuur - Drie keer in het schooljaar 
wordt de professionele cultuur 
op De Bolster specifiek op de 
agenda gezet en daar waar 
nodig worden acties uitgezet en 
afspraken gemaakt; 
- Drie keer in het schooljaar 
wordt een kaart van WMK-PO 
afgenomen in het kader van 
borging en de kwaliteitscyclus. 
De directeur bepaalt welke 
kaarten wanneer worden 
afgenomen en besproken. 

WMK-PO wordt 
bovenschools 
betaald (Nije 

Gaast-pakket) 

Borgingsdocumenten 
WMK-PO 

Directeur 
Team 

23-09-2019 
09-01-2020 
25-05-2020 

< 01-07-2019 

Teamleren - Vanuit de nascholing die dit 
schooljaar geboden wordt, 
werken alle leerkrachten in de 
drie bouwen de 

€ 0,- Borgingsdocumenten, 
ontwikkelde materialen 

Bouwcoörd. 
Team 

Hele jaar 1: < 01-12-2019 
2: < 01-04-2020 
3: < 01-07-2020 
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schoolontwikkeling concreet uit. 
De bouwcoördinatoren 
monitoren dit proces en 
bespreken de voortgang in het 
MT; 
- In de bouwen wordt intensief 
samengewerkt tussen de 
leerkrachten. Waar mogelijk 
wordt groepsdoorbroken 
gewerkt (m.n. in de 
middenbouw noodzakelijk). 

2. Positieve school 
Onderwijs/leerlingenzorg 

Zorgstructuur - Er is een duidelijke 
omschrijving van de processen 
in onze leerlingenzorg. Deze is 
conform de afspraken binnen 
Nije Gaast. De teamleden geven 
hier pro-actief uitvoering aan 
met ondersteuning van de IB’er; 
- De IB’er werkt planmatig en 
gestructureerd en wordt daarbij 
ondersteund door de directeur; 

€ 0,- Borgingsdocumenten 
Zorgformulieren 

IB’er 
Team 

Hele jaar < 01-07-2020 

Rekenmethode 3/4 - In de groepen 3 en 4 wordt de 
nieuwe rekenmethode 
geïmplementeerd. Daar waar 
nodig worden afspraken over 
het gebruik vastgelegd; 

€ 0,- Borgingsdocumenten Leerkrachten 
groepen 3 en 4 

Hele jaar 1: < 01-02-2020 
2: < 01-07-2020 

Snappet - Het gebruik van Snappet wordt 
geëvalueerd. 

€ 0,- Evaluatie Leerkrachten 
groepen 5-8 

06-04-2020 < 01-06-2020 

Frysk - Uitwerking doelen versterking 
onderwijs in de Friese taal. 

Subsidie Werkdocument Coördinatoren 
Team 

Okt. 2019 
Mrt. 2020 

< 01-06-2020 

3. Positieve school 
Samenwerking 
 

Ouderbetrokkenheid 3.0 - Het realiseren van afspraken/ 
werkwijzen bij de 10 indicatoren 
van ouderbetrokkenheid 3.0 
wordt afgerond. De audit wordt 
afgenomen en de certificering 
wordt feestelijk gevierd; 
- Na het behalen van het 
certificaat wordt de werkgroep 
opgeheven. Leden kunnen 
plaats nemen in de OR of MR. 
De OR neemt de adviserende rol 
over van de werkgroep, de MR 
de controlerende rol. 

Bovenschools Borgingsdocumenten 
Auditverslag/certificaat 

Werkgroep 
Directeur 

10-09-2019 
??-10-2019 
08-11-2019 
 

1: < 01-12-2019 
2: < 01-06-2020 
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Ouderraad/Commissies - De ouderraad neemt de rol op 
zich, zoals beschreven in het 
document ‘Ouderraad – Rol en 
werkwijze’. Daarbij ondersteund 
door de directeur; 
- Bij het organiseren van 
activiteiten werken de 
teamleden met de specifiek 
samen met de ouderraadsleden 
om het draaiboek voor de 
activiteit samen te stellen; 

€ 0,- Ouderraad – Rol en 
werkwijze 
Draaiboeken activiteiten 

Ouderraad 
Directeur 
Team 

 1: < 01-11-2019 
2: < 01-04-2020 
3: < 01-07-2020 

SVN De Cocon - De School voor Nieuwkomers 
(SVN) De Cocon is opnieuw 
onderdeel van onze school; 
- Bij het organiseren van 
activiteiten wordt er 
samengewerkt; 
- De directeuren van De Cocon 
en De Bolster hebben 
maandelijks een overleg met 
elkaar over afstemming. 

€ 0,- Overleg Directeur 
Commissies 
div. activiteiten 

Hele jaar 1: < 01-02-2020 
2: < 01-07-2020 

BSO - De samenwerking met een 
organisatie voor Buitenschoolse 
Opvang wordt gezocht; 

€ 0,- Samenwerkings-
overeenkomst 

Directeur/ 
bestuur 

N.n.b. 1: < 01-10-2019 
2: < 01-02-2020 
3: < 01-07-2020 

4. Thematisch onderwijs 
Thema’s 

Onderbouw - In de kleutergroepen wordt 
het thematisch onderwijs zoals 
dat in schooljaar 2018/2019 is 
opgestart verder uitgewerkt en 
uitgevoerd; 
- De leerkrachten van groep 3 (+ 
evt. kleuterleerkrachten die 
verdieping wensen; er zijn 4 
plekken gereserveerd) volgen de 
nascholing van Tessel van der 
Linde over thematisch leren in 
groep 3; 
- De onderbouwcoördinator 
werkt de werkwijze thematisch 
onderwijs onderbouw en de 
wijze van samenwerking in de 
onderbouw uit in concrete 
afspraken en werkwijzen. 
- Er is investeringsbudget 

€ 2000,- 
Nascholing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investerings-

Uitgewerkte thema’s 
Borgingsdocumenten 
Kijkwijzers 

Leerkrachten 
groepen 1-3 
MT 

Themaplanning 
 
 
 
 
27-09-2019 
15-11-2019 
31-01-2020 
28-02-2020 
08-05-2020 

1: < 01-11-2019 
2: < 01-03-2020 
3: < 01-06-2020 
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beschikbaar voor de 
onderbouw. De 
onderbouwcoördinator 
coördineert en bewaakt dit; 
- In het MT wordt de voortgang 
gemonitord. Daar waar 
noodzakelijk wordt er op 
individueel niveau of 
teamniveau bijgestuurd. 

budget 

Midden-/bovenbouw - Alle leerkrachten van de 
midden- en bovenbouw volgen 
de implementatiescholing 
Topondernemers van School in 
Balans; 
- Er worden gedurende het 
schooljaar vijf thema’s van 
Topondernemers uitgewerkt; 
- Per thema is er een budget 
beschikbaar voor benodigde 
materialen. De 
bouwcoördinatoren 
coördineren en bewaken dit; 
- In het MT wordt de voortgang 
gemonitord. Daar waar 
noodzakelijk wordt er op 
individueel niveau of 
teamniveau bijgestuurd. 

€ 5905,- 
Nascholing 

 
 
 
 
 
 

€ 150,- per 
thema uit 

Zelfbeheer en 
schoolfonds 

 

Uitgewerkte thema’s 
Evaluatieverslagen 
Borgingsdocumenten 
Kijkwijzers 

Leerkrachten 
groepen 4-8 
MT 

30-09-2019 
21-11-2019 
11-02-2020 
13-05-2020 

1: < 01-11-2019 
2: < 01-03-2020 
3: < 01-06-2020 

5. Ontwikkelingsgericht 
Ontwikkelingsfasen 

Onderwijsbehoeften - Bij ons (thematisch) onderwijs 
houden wij rekening met de 
onderwijsbehoeften passend bij 
de ontwikkelingsfase van de 
leerlingen in de onder-, midden- 
en bovenbouw; 
- Drie keer in het schooljaar 
wordt de ontwikkelingsgericht 
onderwijs, de daarbij passende 
onderwijsbehoeften en 
leerkrachthandelen op De 
Bolster specifiek op de agenda 
gezet en daar waar nodig 
worden acties uitgezet en 
afspraken gemaakt; 
- De leerkrachten ontwikkelen 

€ 0,- Bewustwording en 
ontwikkelen 
leerkrachtvaardigheden 

Team 13-11-2019 
25-02-2020 
06-04-2020 

< 01-07-2019 
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hun leerkrachtvaardigheden 
ontwikkelingsgericht onderwijs.  

6. Talentontwikkeling 
Rijke leeromgeving/aanbod 

Meer Muziek in de Klas/ 
Cultuur 

- De scholen van Nije Gaast 
nemen deel aan het provinciale 
project Meer Muziek in de Klas; 
- De cultuurcoördinator neemt 
de doelen en activiteiten van 
MMvdK mee in het cultuurplan 
2019/2020; 
- De cultuurcoördinator vraagt 
aanvullende subsidie aan voor 
een gezamenlijk kerstproject 
samen met De Cocon. 

Subsidie Cultuurplan 2019/2020 
Subsidieaanvraag 

Cultuurcoörd. 
Team 

Planning 
cultuurplan 

1: < 01-01-2020 
2: < 01-05-2020 

Wetenschap en techniek - De W&T-coördinator maakt 
een uitvoeringsplan wetenschap 
en techniek om voor 01-08-2020 
te voldoen aan de nieuwe 
inspectie-indicator W&T; 
- De W&T-coördinator 
onderzoek 
samenwerkingsmogelijkheden 
met CSG Bogerman en bedrijven 
in de omgeving om het W&T-
onderwijs i.c.m. het thematisch 
onderwijs te versterken. 

€ 0,- W&T-plan 2019/2020 W&T-coörd. Planning W&T 1: < 01-01-2020 
2: < 01-05-2020 

Hoogbegaafdenonderwijs - De HB-coördinatoren nemen 
deel aan de HB-bijeenkomsten 
van Nije Gaast. Zij delen 
informatie met het MT en het 
team; 
- De HB-coördinatoren zetten 
samen met de IB’er per 
begeleidingsperiode een 
groepsdoorbroken programma 
op voor leerlingen die daarvoor 
in aanmerking komen. De HB-
coördinatoren zijn voor deze 
groep leerlingen beschikbaar 
voor instructie en begeleiding 
volgens een rooster 
(onderwijsassistent neemt 
groep over); 
 

€ 0,- Borgingsdocument HB-
onderwijs 

HB-coörd. 
IB’er 

07-10-2019 
09-04-2020 

1: < 01-11-2019 
2: < 01-02-2020 
3: < 01-05-2020 
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ICT - Er worden Chromebooks 
aangeschaft van de resterende 
werkdrukmiddelen 2019/2020 
en bij vervanging van desktops; 
- Het beheer van het netwerk 
wordt overgenomen door een 
nieuwe beheerder. Er wordt 
gewerkt met Office365. Het 
team wordt geschoold in het 
gebruik hiervan (2x). 

Werkdruk-
middelen 

Inversterings-
budget 

Bovenschools 

Werkafspraken 
Mappenstructuur 

ICT-coörd. 
Team 

N.n.b. < 01-04-2020 

Inrichten leeromgeving - Het team doet onderbouwde 
voorstellen aan de directeur om 
een meerjareninvesteringsplan 
te maken voor de inrichting van 
een rijke leeromgeving die past 
bij het ontwikkelingsgericht 
onderwijs; 
- De directeur maakt een 
realistische meerjarenbegroting. 

€ 0,- Meerjarenbegroting met 
onderbouwing 

Team 
Directeur 

Mei 2020 < 01-07-2020 

7. Volgen en waarderen 
Observatie/portfolio 

Pravoo - EKO - In de onderbouw wordt het 
nieuwe observatiesysteem 
Pravoo-EKO klaargemaakt voor 
gebruik; 
- Er worden afspraken 
vastgelegd over het gebruik van 
het observatiesysteem Pravoo-
EKO; 
- De leerkrachten in de 
onderbouw gebruiken het 
observatiesysteem Pravoo-EKO. 

€ 0,- Borgingsdocumenten 
Pravoo-EKO 

Onderbouwcoö
IB’er 

Hele jaar 1: < 01-10-2019 
2: < 01-12-2019 
3: < 01-07-2020 

Portfolio/(leer)gesprekken - Het presentatie- en 
doelenportfolio worden verder 
concreet uitgewerkt conform de 
in de visie benoemde kaders. Er 
is afstemming binnen en tussen 
de bouwen. Gedurende het 
schooljaar staat het portfolio 
twee keer op de vergader-
agenda. Aanvullende afspraken 
worden vastgelegd in een 
borgingsdocument; 
Het MT ziet toe op de borging 
en toepassing; 

€ 1200,- 
Nascholing 

Portfolio 
Borgingsdocument 

Team N.n.b. 1: < 01-11-2019 
2: < 01-03-2020 
3: < 01-07-2020 
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- De leerkrachten voeren 
geregeld leergesprekken met 
hun leerlingen t.b.v. het 
portfolio. 

 


