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CBS De Bolster   
voor het laatst bijgewerkt op: 27 mei 2020 Schooljaarplan 
 2020/2021 

 

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 : Joop Hakze (a.i.) 
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Uitwerking beleidsvoornemens schooljaar 2020/2021 

Toelichting: 
De beleidsvoornemens zijn onderverdeeld in 5 domeinen. De beleidsvoornemens komen voort uit de voornemens uit het schoolplan 2019 -2023, uit de evaluatie 
schooljaarplan 2019 – 2020 en uit actuele ontwikkelingen vanuit de omgeving.  
Per voornemen hebben we op hoofdlijnen beschreven wanneer we tevreden zijn, welke acties uitvoering vraagt en wie de “regie / coördinatie” heeft over het 
voornemen. In de laatste kolom houden we bij hoe uitvoering verloopt en hoever we zijn (gekomen). Tussentijds wordt aan de MR gerapporteerd. 
 
Domein: Zorg voor kwaliteit 

Nr Ontwikkel- en actiepunt Wanneer zijn we tevreden Stappen/acties Coördinatie Stand van zaken / tussenrapportage / jaarverslag 

1 De basis op orde De school voldoet aan de standaarden 
van de inspectie en kan dat aantonen. 

Tegen het licht houden van de 
standaarden, nagaan of de school 
een beredeneerd antwoord kan 
geven op de standaarden.  
Repareren van tekortkomingen. 
WMK kaarten kunnen daarbij 
helpen. 

Dir, team  
 

2 Opbrengsten naar 
verwachting 

We hebben zicht op de – cognitieve – 
potentie van alle leerlingen, de 
resultaten sluiten aan bij onze 
verwachting (of zijn nóg beter) 

Ieder heeft aandacht voor dit 
aspect, schat niveau / 
mogelijkheden in, bespreekt dit 
regelmatig met collega’s van de 
bouw en IB 

Dir, IB, team  

3 Toetsing We hebben weer flinke stappen gezet 
met invoeren EKO PRAVOO in de 
onderbouw 
We hebben een werkend systeem van 
toetsing in 4-8 
 

In de bouwen ermee verder 
werken. 
 

IB, team  

4 Rapportage / portfolio’s Leerlingen (en ouders) geven aan trots 
te zijn op de inzet en ontwikkeling. 

Verder uitbouwen van de 
portfolio’s. 

Dir, team  
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Domein: Onderwijs en leren 

Nr Ontwikkel- en actiepunt Wanneer zijn we tevreden Stappen/acties Coördinatie Stand van zaken / tussenrapportage / jaarverslag 

1 Thematisch onderwijs In alle groepen wordt thematisch 
gewerkt, passend bij de 
leeftijdsgroepen. 
1-3: Kenmerken van spelend leren 
ingevoerd.  
4-8: Topondernemers werkt als basis 
en houvast voor afstemmend 
thematisch onderwijs.  

1-3: Verder met invoering spelend 
leren  
4-8: Verder met invoering 
Topondernemers; versterken 
kennis van de filosofie van de 
methodiek en deze leren 
toepassen ook buiten de 
methode….. 

Boco, team  
 

2 Online leren We behouden de positieve aspecten 
van en geleerde kennis mbt online 
leren  

Indien relevant visie en ervaringen 
terughalen (het 
borgingsdocument is handvat) 

ICT, team  

3 Talentontwikkeling We hebben zicht op talenten van 
leerlingen en dat hebben ze zelf ook.  

Houden van kindgesprekken en 
omgekeerde oudergesprekken 

Dir, team  

4 Muziek / Cultuur 
(Meer muziek in de klas) 

Door de hele school hebben we – 
extra – impuls gegeven aan muziek 
(en cultuur) 

We kennen de regeling Meer 
muziek in de klas. 
We maken plannen welke impuls 
we per bouw geven 

Cult Co, team  

5 Redzaamheidslezen Bewust worden van de balans in 
snelheid en begrijpend lezen…. 
(Bovenschools ontwikkelpunt) 

Kennis nemen van de gedachte en 
verkennen mogelijkheden voor 
onze school 

IB, team  

6 Snappet We hebben het gebruik van Snappet 
geëvalueerd en er is een 
vervolgrichting afgesproken. 

Evaluatie in de bouwen, afspraken 
plenair 

ICT, team  

7 Frysk We hebben de doelen verder 
uitgewerkt. 

Doelen nog even op een rij en 
verdelen over de bouwen 

Boco, team  

8 Techniek Leerlingen maken kennis met 
verschillende aspecten van techniek. 

We maken kennis met het 
Technolab en verkennen de 
mogelijkheden. 
We maken een start met een 
groep / bouw en evalueren 

Tech coord, 
team 

 

9 Corona We anticiperen, op basis van visie, 
realistisch, adequaat en alert op 
eventueel uitbraak coronavirus. 

De werkwijze van maart 2020 
doornemen +  het 
“borgingsdocument” waaraan we 
werken. 

Dir, team  

10 Leerrijke omgeving Er is een plan en een realistische 
meerjarenbegroting 

Bespreken in de bouwen, 
preadvies formuleren in het BMT 

Dit, boco  
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Domein: Zorg en begeleiding 

Nr Ontwikkel- en actiepunt Wanneer zijn we tevreden Stappen/acties Coördinatie Stand van zaken / tussenrapportage / jaarverslag 

1 Zorgcultuur We hebben een gezamenlijke visie op 
de zorg en ontwikkeling van leerlingen 
We hebben op dezelfde wijze hoge 
verwachtingen van leerlingen, maar 
ook zicht op hun “overige” talenten. 
We denken in onderwijs-
arrangementen en denken over de 
schoolgrenzen (tijdig besluiten of een 
leerling al dan niet bij ons verder 
kan….. We stemmen goed af op 
anders- en hogerbegaafde leerlingen  
HGW is zichtbaar uitgangspunt 

Regelmatig met elkaar in gesprek 
over onze visie en elkaar 
aanspreken op wijze van 
uitvoering (Op basis van theorie 
van Gungho); gemeenschappelijk 
doel, individuele ruimte voor 
uitvoering, vieren van successen) 

IB, team  
 

2 Zorgstructuur We hebben een helder werkend 
systeem van zicht op ontwikkeling 
(afstemmend leeraanbod, efficiënte 
toetsing en analyses, werkbare 
plannen en evaluaties) 
 

Opstellen werkbare “formats” 
plannen, toetsing en analyses (1-3, 
4-8) 
Frequente reflectie op werken van 
uitvoering met IB 

IB, team  

3 Nieuwe vorm van 
ondersteuning (?) 
(Nije Gaast) 

We kunnen ons eigen beleid goed 
inpassen binnen de nieuwe afspraken 
Op NIje Gaast niveau 

Kennis nemen van nieuwe Nije 
Gaast afspraken; ons beleid daarin 
een plaats geven. 

IB, team  

4      
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Domein: Organisatie, management en samenwerking ouders 

Nr Ontwikkel- en actiepunt Wanneer zijn we tevreden Stappen/acties Coördinatie Stand van zaken / tussenrapportage / jaarverslag 

1 Organisatiestructuur Ieder betrokken bij beleid en 
uitvoering, ieder kent de gemaakte 
afspraken, er is een goede 
doorgaande lijn in organisatie en 
ontwikkeling. 
 
Ieder weet wat er in de bouwen – op 
hoofdlijnen – besproken wordt. Er is 
nieuwsgierige  teamsynergie   

Structuur werken met 
bouwcoördinatoren uitbouwen. 
Structuur van bouwoverleg en 
plenair overleg op elkaar 
afstemmen 
Goede informatie en 
communicatie over bouw en BMT 
ontwikkelingen.  

Dir, boco, 
team 

 
 

2 Informatielijnen Iedere betrokkene bij de school kan 
vertellen waar we mee bezig zijn en 
hoe dat gaat. 

We houden onze 
communicatielijnen actueel: 
Intern: Weekberichten 
Extern: Oudernieuws, website, 
facebook,  

Dir,   

3 Leerlingenbetrokkenheid Leerlingen geven aan dat ze zich 
gehoord voelen 
Het betrekken van leerlingen is 
vanzelfsprekend 

We hebben gestructureerd 
overleg met de leerlingenraad  
Er is aandacht voor 
leerlingenbetrokkenheid in de 
groepen / bouwen. 
 

Dir, team  

3 Ouderbetrokkenheid 3.0 Ouders geven aan dat ze zich gehoord 
voelen. 
Het betrekken van ouders is 
vanzelfsprekend 

We kennen de kenmerken van 3.0 
en leven daar naar.  
We bespreken de kenmerken met 
de MR en OR  
We organiseren ouderavonden 
adhv een thema samen optrekken 

Dir, OR, tea,  

4 Samenwerking met Cocon We maken gebruik van mogelijkheden 
om samen beter te worden van 
elkaars onderwijsbehoeften en 
mogelijkheden 

Verkennen van mogelijkheden en 
deze uitwerken 

Team  

5 Samenwerking met 
Kidsfirst 

De samenwerking loopt gesmeerd en 
leidt tot nieuwe aanmeldingen van 
leerlingen 

Afspraken maken over gebruik 
gebouw en voorzieningen 
Verzorgen van PR…. 

Dir  

6 Onderhoud en beheer We zijn tevreden over “het gebouw” 
en de voorzieningen (onderhoud, 
hygiëne en klimaat) 

Er worden klimaataanpassingen 
uitgevoerd. 
We hebben oog voor de omgeving 

Dir, Conc  
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7 Speelplein We hebben een veilig, maar uitdagend 
en groen speelplein. 

Komend jaar maken we een 
ontwerp, stellen een 
innovatieplan op en voeren het uit 
in 2021 – 2022. Er zijn 
verschillende gespaarde bedragen 
die we mee kunnen nemen. 
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Domein: Teamontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling 

Nr Ontwikkel- en actiepunt Wanneer zijn we tevreden Stappen/acties Coördinatie Stand van zaken / tussenrapportage / jaarverslag 

1 Professionele cultuur We hebben veel kenmerken van een 
professionele cultuur. 
We spreken de taal van discipline in 
mensen, denken en handelen (Jim 
Collins) 

Frequent kenmerken benoemen,  
voortdurend bewust zijn van het 
handelen naar de kenmerken. 
Regelmatig benoemen wat goed 
gaat, reflecteren op waar het nog 
niet goed gaat, open en 
transparant  

Dir, boco, 
team 

 
 

2 Bekwaamheidsdossier Ieder teamlid heeft een eigen 
bekwaamheidsdossier / portfolio.  
We kennen elkaars bekwaamheden en 
waaraan ieder werkt. 
We zijn een “wie” voor elkaar op het 
gebied van persoonlijk en teamleren. 

Voeren van POP / 
ambitiegesprekken, 
voortgangsgesprekken, 
uitwisselen van POPs, presentaties 
van dossiers. 

Dir, team  

3 Teamsynergie We zijn er voor elkaar; nieuwe 
collega’s voelen zich volwaardig lid 
van het team, ieder kent gezamenlijke 
doelen en werkwijzen van elkaar deze 
doelen te bereiken, we moedigen 
elkaar aan en spreken zicht- en 
voelbaar onze waardering uit.  

Voortdurend aandacht voor dit 
punt ……….. 
Minimaal drie maal per jaar een 
teamactiviteit / uitje, organiseren 
(vanuit werkdrukmiddelen) 

Dir, team  

 
 
 
 
 
 
 


