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Inleiding 

 

In dit school ontwikkelplan 2021-2022 beschrijft de school haar ontwikkelthema’s voor het komende schooljaar. Schooldirecteur, teamleden en 

medezeggenschap dragen, ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid en taken, bij om de doelen te verwezenlijken. De schooldirecteur is 

verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het jaarplan. De medezeggenschap geeft instemming. Het bestuur stelt vast.  

De onderwerpen komen voort uit de Strategische koers van Nije Gaast en daarmee ook het jaarplan van Nije Gaast, uit Passend Onderwijs, uit de 

schoolontwikkeling rondom hoogbegaafdheid, uit het ondersteuningsprofiel van de school, ut het nieuwe ondersteuningsbeleid van Nije Gaast, uit het 

schoolplan, uit het onderwijskundig jaarverslag, uit de enquêtes, uit wet- en regelgeving, uit (nieuwe) ontwikkelingen en ambities waar de school  en waar Nije 

Gaast mee bezig zijn en die een voortgang behoeven.  Onder dit alles ligt de visie van de Professionele Cultuur en de Lerende Organisatie.  
 

Door corona heeft Nije Gaast en hebben de scholen zich in het schooljaar 2020-2021 niet kunnen ontwikkelen  zoals wenselijk was en  gepland. Voor 2021-2022 

zal het Nationaal HerstelPlan en daarmee het professioneel handelen in de school, zeker de aandacht in ontwikkeling vragen van alle medewerkers in de 

school. 

 

De plannen staan op papier, zullen door een goede aandacht op Nije Gaast- en schoolniveau hierop, 

uiteindelijk  in de  hoofden en de harten van de medewerkers van Nije Gaast gaan zitten.  Dat een 

uitwerking  niet lineair verloopt van plan tot realisatie moge duidelijk zijn.  Het nevenstaande plaatje 

brengt dit mooi in beeld.  

 

Het team van de Fluessen staat goed en voelt zich zeer betrokken bij het onderwijsproces. We blijven ons 

focussen op de opbrengsten. Wij willen meer rendement halen uit begrijpend lezen. Een hernieuwede 

visie neerzetten op het onderwijs aan groep ½ met extra aandacht voor spelend leren. Hoe verpakken wij 

de doelen in ons spelaanbod, hoe sturen wij daar op en dagen wij leerlingen uit.  

Verder gaan leerkrachten, ouders en kinderen een start maken om de komende jaren ‘The leader in me’ 

te vinden. Om zo samen de kinderen evenwichtig deel te laten nemen aan onze samenleving.  

 

Jurgen Bruggeman, september ’21. 
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Talentontwikkeling 

Onderwerp Gewenst resultaat Wie Wanneer/ wanneer 
afgerond 

Evaluatie  Borging 

Covey ‘The leader in me’ Kinderen en leerkrachten maken 
kennis met de 7 gewoontes en 
ontdekken hierbij hun eigen en 
andermans talent 

Leerkrachten en 
leerlingen 

Start dec 21 – mrt 25  Het CPS zal mede 
zorgen voor de 
borging middels 
documenten en 
bewijzen 

       

      

 

Professionalisering 

Onderwerp Gewenst resultaat Wie Wanneer/ wanneer 
afgerond 

Evaluatie Borging 

Verdieping toepassing 
methode Nieuwsbegrip 
door CED groep 

Hogere opbrengsten BL M22 tov 
M21 en E22 tov E21 

Leerkrachten 
middenbouw en 
bovenbouw 

Aug 21 – mei 22 Juni 21 vanuit 
trendanalyse met 
team 

Afspraken noteren 
in document ‘zo 
werken wij op de 
Fluessen met BL’ 

 Ten behoeve van bovenstaand punt zal een leerkracht een dagdeel per week worden vrijgeroosterd om BL goed te implementeren, waaronder 
klassenbezoeken faciliteren mbv kijkwijzers, pré teaching, filmopnames, interne memo’s met uitleg schrijven aan collega’s 

Visie werken met het 
jonge kind 

Hernieuwde visie formuleren, 
waarbij spelend leren en doelen 
verpakken in het spelaanbod een 
vaste plek in het handelen 
krijgen 

Leerkrachten onderbouw Aug 21 – juni 22 Individuele 
gesprekken, 
gesprekken met 
Aafke Bouwman 

Document zo 
werken wij in 
groep ½ maken 

       

 

 



 

 

Kwaliteit 

Denk hierbij ook aan: Zorg/goed onderwijs voor iedereen/Passend-Onderwijs-ondersteuningsprofiel /onderwijsresultaten/hoogbegaafdheid, het NHP.  

Onderwerp Gewenst resultaat Wie Wanneer/ wanneer 
afgerond 

Evaluatie Borging 

Focus houden op hoge 
opbrengsten 

Hoge opbrengsten bij groep 4 
t/m 8 bij rek, spelling, begrijpend 
lezen passend bij weging van de 
school 

Leerkachten midden- en 
bovenbouw 

Okt 21 – mei 21 Tijdens 
groepsbespreking 
ib-er/directie 

Trendanalyse m 
toetsen en e 
toetsen 

Spelend leren Doelen in spel verpakken om 
daarmee een beredeneerd 
aanbod spel te overleggen met 
externen 

Leerkrachten onderbouw Aug 21 – juni 22 Is de visie op 
spelend leren 
geformuleerd 

Visie op papier en 
uitdragen naar 
externen 

Hoogbegaafdheid Leerlingen gedurende de hele 
week bezig laten zijn met extra 
uitdagende opdrachten  

Leerkrachten midden- en 
bovenbouw 

Aug 21 – juni 22 Groepsbesprekingen  

       

 

Samenwerking 

o.a. ouderbetrokkenheid, uitbouw samenwerking in het dorp/ de regio? 

Onderwerp Gewenst resultaat Wie Wanneer/ wanneer 
afgerond 

Evaluatie Borging 

Ouderbetrokkend Covey Ouders meenemen in de 
informatie omtrent ‘the leader in 
me’ 

Directie Continuproces t/m ’25   Q nieuwsbrieven 
op directieniveau 



 

Doorgaande lijn psz en 
kleuters 

Warme overdracht, 1x per 2 
maanden overleg over de 
kleuters die instromen komende 
2 maanden 

Pedagogisch 
medewerkers en 
leerkrachten groep ½ 

Juni 21 Tussen directie 
basisschool en 
teamleider 
kinderopvangorg. 

Toevoegen aan 
document zo 
werken wij in 
groep 1/2 

Ouderbetrokkenheid Kindpanels en ouderpanels 
minimaal 4x per jaar voeren 

Leerkrachten, leerlingen, 
ouders 

Okt 21 – juni 22 Directie/ouders Toevoegen aan 
jaarkalender 

 

Algemeen 

Onderwerp Gewenst resultaat Wie Wanneer/ wanneer 
afgerond 

Evaluatie Borging 

Invoering ‘The leader in 
me’ Stephen Covey 

De Fluessen wordt een ‘the 
leader in me’ school voor de 
regio 

Team Schooljaar 24/25 Binnen alle 
geledingen 
alsmede bestuur 
NIje Gaast 

Nader te 
ontwikkelen 
documenten 

       

 

 


