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Aanleiding 

Voor u ligt het jaarplan van schooljaar 2017-2018. Hierin beschrijven wij welke doelstellingen wij 

ons voor dit schooljaar hebben gesteld en hoe wij deze willen bereiken. Dit jaarplan is 

voortgekomen uit de doelstellingen die wij in ons schoolplan hebben geformuleerd.  

 

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. 

Punten die naar voren kwamen uit deze evaluatie zijn in dit jaarplan verwerkt.  

 

Daarnaast zijn doelen opgenomen die voortkomen uit het strategisch beleidsplan dat op 

stichtingsniveau is geschreven.  

 

Ten slotte zijn doelstellingen toegevoegd die voortkomen uit het inspectiebezoek dat in het 

schooljaar 2016-2017 op de Cornelis Musiusschool heeft plaatsgevonden.  
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Doelstelling van het jaarplan 

De doelen die we met dit jaarplan willen bereiken zijn: 

Doelstelling 1: Implementatie EDI – Effectieve Directe Instructiemodel 

Doelstelling 2: Implementatie IPC gr. 3 t/m 8 

Doelstelling 3: Formaliseren werkwijze groep 1/2, aansluiting aanbod groep 2 en 3 

Doelstelling 4: Cyclus HGW/ OGW groep 1 t/m 8 – Borgen en verder bouwen 

Doelstelling 5: Kwaliteitsverbetering taalonderwijs 

Doelstelling 6: Kwaliteitsverbetering rekenonderwijs 

Doelstelling 7: Sociale Veiligheid – Borgen en verder bouwen 

Doelstelling 8: Formaliseren doorgaande lijn coöperatieve werkvormen gr. 1 t/m 8 

Doelstelling 9: Kwaliteitsverbetering ICT 

Doelstelling 10: Moderniseren rapporten groep 3 t/m 8 

Doelstelling 11: Transitie van basisschool naar Integraal Kind Centrum 

 

Naast deze doelstellingen zullen we in dit schooljaar op directieniveau aan de slag gaan met: 

Activiteit Wanneer   

Kwaliteit van het onderwijs in kaart brengen middels vragenlijsten 

ouders, leerlingen, leraren WMKPO 

sep 2017  

Het in kaart brengen van de kenmerken van de leerlingenpopulatie nov 2017  

Het opstellen van de schoolgids 2018-2019 mei 2018  

Het opstellen van de jaarkalender HGW/ OGW + bijstellen van het 

schoolondersteuningsplan 

mei 2018  

Het opstellen van het formatieplan 2017-2018 mei 2018  

Het uitvoeren van de gesprekkencyclus volgens Coo7. doorlopend  

Het opstellen en communiceren van het jaarverslag 2016-2017 jun 2018  

Het opstellen van een SMART geformuleerd jaarplan 2017-2018  jun 2018  

Het opstellen van het taakbeleid 2017-2018 mei 2018  

Het opstellen van een schoolkalender 2017-2018 jun 2018  

Het opstellen van de jaarkalender incl. teamvergaderingen/ 

studiedagen/ werkmiddagen 

jun 2018  

Renovatie van het schoolgebouw/transitie naar IKC ( doelstelling 11) doorlopend  

  

SMART 

Per onderdeel wordt in het jaarplan niet alleen het onderwerp weergegeven, maar ook het 

specifieke doel, de route om het doel te bereiken, het tijdspad waarbinnen het doel bereikt zal 

worden en wie er verantwoordelijk is voor de uitvoering van taken die naar het doel zullen 

leiden. Ten slotte wordt aangegeven hoe uiteindelijk meetbaar is of het doel bereikt is. Aan het 

eind van het traject zal geëvalueerd worden of dit gelukt is. 
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De doelen worden op deze manier vertaald in een SMART opgesteld uitvoeringsplan.  

SMART staat voor: 

Specifiek 

Meetbaar 

Acceptabel 

Realistisch 

Tijdgebonden 

 

Door ontwikkeltrajecten SMART te formuleren, wordt zowel de uitvoering als de beoordeling van 

resultaten veel gemakkelijker. We weten vooraf specifiek wat we willen bereiken. We formuleren 

onze doelen realistisch. Er is draagvlak voor deze doelen bij de betrokken personen. We kunnen 

achteraf nagaan of het doel bereikt is, binnen een vooraf vastgestelde tijd. Ook stellen we vooraf 

vast welke succescriteria we hanteren om achteraf te kunnen vaststellen of het doel bereikt is. 

Door deze laatste toevoeging wordt het jaarplan niet alleen een instrument om kwaliteit te 

verbeteren, maar ook een instrument om kwaliteit te meten.  

Kwaliteitscyclus 

In dit jaarplan werken we bij ieder onderdeel volgens de cyclus Plan-Do-Check-Act. 

 

In de eerste fase (Plan) bepalen we de kwaliteit die we willen bereiken, meten we de kwaliteiten 

die we nu hebben en maken we plannen hoe we van de huidige situatie naar de gewenste 

situatie kunnen komen. Deze plannen komen tot stand door de huidige situatie te vergelijken 

met de geformuleerde missie en visie van de school. Waar dagelijkse praktijk en visie op 

onderwijs nog niet met elkaar in overeenstemming zijn, worden beleidsvoornemens 

geformuleerd. Deze plannen worden in het jaarplan SMART opgesteld, waarbij we er goed op 

letten ook tussentijdse evaluaties in te plannen en mogelijkheden tot eventuele bijstelling, mocht 

de tussentijdse evaluatie daar aanleiding toe geven. 

 

In de tweede fase (Do) voeren we de gemaakte planning uit. Tijdens dit uitvoeringsproces vindt 

voortdurend trajectbewaking plaats, veelal door de directie of het managementteam van de 

school. Ook de medezeggenschapsraad speelt hier een belangrijke rol in. Trajectbewaking 

betekent dat er voortdurend bewaakt wordt dat de verschillende fases van de kwaliteitsbewaking 

continu en cyclisch uitgevoerd worden.  
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In de derde fase (Check) controleren we, via een tussentijdse evaluatie, of we met onze 

planning nog wel op de goede weg zitten. Wij evalueren de voortgang van het jaarplan aan het 

eind van iedere maand. 

  

Bij de vierde fase (Act) volgt eventueel (afhankelijk van de uitkomst van de Check-fase) een 

bijstelling in de planning.  

 

Daarmee zijn we dus automatisch weer uitgekomen bij fase 1 (de Plan-fase) en wordt de cyclus 

opnieuw doorlopen. 

Vastlegging en borging 

Om ervoor te zorgen dat, ook na uitvoering van het jaarplan, de behaalde kwaliteit gewaarborgd 

blijft, zal elke definitief vastgestelde beleidsregel worden vastgelegd in een kwaliteitsdocument. 

Hierin staat, na afloop van het proces, weergegeven welke werkwijzen de school volgt om de 

onderwijskwaliteit te behalen en te behouden.  

 

Ook zullen activiteiten worden gepland die moeten bewaken dat eerder behaalde successen 

behouden blijven voor de school. 

Betrokkenheid van team en ouders 

Het is specifiek de bedoeling dat het team in hoge mate (mede) verantwoordelijk wordt voor het 

behalen van de gestelde doelen. Waar mogelijk zal daarom per onderdeel een werkgroep 

ingesteld worden die, onder leiding en begeleiding van de directeur, ervoor zorg zal dragen dat 

de gestelde doelen binnen de gestelde termijn behaald gaan worden. Hierbij is een duidelijke rol 

weggelegd voor de specialisten in het team: de IB’er, de gedragsspecialist, de taalspecialist, de 

coördinator IPC. 

 

Ook zullen de ouders, middels de medezeggenschapsraad, betrokken worden. Zij zullen het 

jaarplan beoordelen en zo nodig verbeteringen voordragen. Uiteraard zullen zij steeds goed op 

de hoogte gehouden worden van de stand van zaken tijdens de uitvoering het jaarplan.  

Verantwoording 

Dit jaarplan wordt twee maandelijks schriftelijk geëvalueerd en eventueel bijgesteld. Deze 

evaluatie wordt consequent gedeeld met het team, de MR en met het bestuur.  
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In het jaarverslag leggen wij aan het eind van het jaar verantwoording af over het door ons 

gevoerde beleid en de door ons behaalde resultaten. Deze verantwoording wordt jaarlijks 

opgenomen in de schoolgids. 

Monitoring door bestuur 

Om het bestuur de kans te geven de voortgang van het plan van aanpak te monitoren, zal de 

directie maandelijks verslag doen van de tot dan toe behaalde resultaten. Ook zal weergegeven 

worden welke eventuele aanpassingen zijn gemaakt in het jaarplan (volgens het pdca-model). 
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Doelstelling 1: Implementatie EDI – Effectieve Directe Instructiemodel 

 

Het schoolbreed implementeren van het Effectieve Directe Instructiemodel met als doel het 

verhogen van de opbrengsten.  

 

Achtergrond: 

Op de Cornelis Musiusschool wordt tijdens de instructiemomenten van de basisvakken gebruik 

gemaakt van het IGDI-model (Interactieve, Gedifferentieerde, Directe Instructiemodel). De 

school is tevreden over het huidige model, maar wil een verdiepingsslag maken om de 

effectiviteit van de instructie en daarmee de opbrengsten van het onderwijsleerproces te 

verhogen.  Het EDI-model komt wat betreft de lesopbouw grotendeels overeen met het IGDI-

model, maar levert per lesfase praktische handreikingen om de effectiviteit van de les te 

verhogen. Middels het EDI-model ziet de school kansen om doelgerichter te werken, de 

betrokkenheid van de leerlingen te verhogen en binnen de les beter af te stemmen op de 

onderwijsbehoeften van de individuele leerling. Voor het opzetten en uitvoeren van het 

implementatietraject EDI wordt de school gedurende het schooljaar 2017-2018 begeleid door 

onderwijsadviseur Marjolein van Dijk-Oosterveer van Onderwijs-Advies.  

 

Activiteitenschema:  

Activiteit Door wie Wanneer   

Studiedag EDI (de EDI-les, CVB-vragen, lesdoel, 

theorie + lesvoorbereiding + persoonlijke doelen 

stellen)  

Marjolein OA Augustus 

2017 

 

Klassenbezoeken EDI 1 a.d.h.v. Kijkwijzer Marjolein OA + 

directie 

Oktober 

2017 

 

Feedback klassenbezoeken tijdens teamvergadering directie Oktober 

2017 

 

Studiemiddag/teamvergadering verdieping Marjolein OA Januari 

2017 

 

Klassenbezoeken EDI 2 a.d.h.v. Kijkwijzer + 

kijkvraag 

Marjolein OA + 

directie 

Maart 2017  

Feedback klassenbezoeken tijdens teamvergadering directie Maart 2017  

Ronde collegiale consultatie EDI a.d.h.v. Kijkwijzer + 

kijkvraag 

Team April 2017  

Vastleggen afspraken omtrent inzet EDI Team + directie Mei 2017  

 

Succescriteria: 

 Op studiedagen/tijdens teamvergaderingen heeft teambrede scholing op het gebied van 

EDI plaatsgevonden  

 Groepsleerkrachten hebben per lesfase kennis van de essentiële elementen van het 

EDI-model 
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 Groepsleerkrachten zijn in toenemende mate vaardig in het toepassen van de essentiële 

elementen van het EDI-model bij het plannen en uitvoeren van hun lessen 

 Er is een kijkwijzer voor het EDI-model ontwikkeld 

 Er zijn afspraken omtrent het toepassen van EDI op de Cornelis Musiusschool 

vastgesteld 

 In alle groepen worden in toenemende mate elementen van het EDI-model toegepast. Dit 

is zichtbaar tijdens lesobervaties en collegiale consultaties (middels de kijkwijzer EDI) 

 Over de periode 2017-2020 is er sprake van een stijgende trend m.b.t. de resultaten op 

het CITO-LOVS (begrijpend) lezen, spelling en rekenen en de eindopbrengsten 

 

Evaluatie september/ oktober: 

 

Evaluatie november/ december: 

 

Evaluatie januari/ februari: 

 

Evaluatie maart/ april: 

 

Evaluatie mei/ juni: 

 

Eindevaluatie: 
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Doelstelling 2: Implementatie IPC gr. 3 t/m 8 

 

Het verder implementeren van thematisch werken/het International Primary Curriculum met als 

doel de planmatige professionalisering van het team met deze werkwijze.  

 

Achtergrond: 

In het schooljaar 2015-2016 heeft het team zich georiënteerd op het integraal aanbieden van de 

zaakvakken, creatieve vakken en techniek met als doel het onderwijs voor leerlingen meer 

betekenis te geven, de inzet en betrokkenheid  van leerlingen te verhogen en hen te stimuleren 

hun eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. In het schooljaar 2016-2017 is de Cornelis 

Musiusschool gestart met een proeftraject IPC. Binnen dit curriculum komen de 

wereldoriënterende vakken, creatieve vakken, techniek, studievaardigheden en 21st century 

skills integraal aan bod.  In januari 2017 heeft de school besloten voor IPC te kiezen en deze 

werkwijze verder te implementeren in de school. Het werken met IPC is verweven in het 

schoolconcept. In groep 3 t/m 8 staan ’s morgens de basisvakken centraal, ’s middags wordt er 

voornamelijk thematisch gewerkt. Het implementatietraject IPC wordt begeleidt door Maaike 

Laagerwaard van IPC Nederland en loopt over 3 schooljaren.    

 

Activiteitenschema:  

Activiteit Door wie Wanneer   

Aanstellen IPC-coördinator Directie aug 2017  

Vaststellen afspraken m.b.t. inhoud en vormgeving 

van de IPC-wanden en tijdlijn + doorgaande lijn 

groep 3 t/m 8 verwachtingen t.a.v. bijvoorbeeld wat 

in een jaargroep verwacht mag worden t.a.v. het 

opzoeken van informatie.  

IPC-coördinator, 

team  

aug 2017  

Werkmiddagen themaplanning per bouw Groepsleer-

krachten 

aug 2017 

okt 2017 

jan 2018 

mrt 2018 

mei 2018 

 

Training IPC-coördinator  Aangestelde 

coördinator  

3 

bijeenkoms

ten 

gedurende 

het 

schooljaar 

 

Teamtraining 4: Introductie van het 

assessmentprogramma 

Maaike 

Laagerwaard, 

team 

sep 2017  

Teamtraining 5: Lesobservaties + gesprekken met 

leerlingen (leren door doelen en het leren zelf 

zichtbaar te maken) 

Maaike 

Laagerwaard, 

groepsleer-

okt/nov 

2017 
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krachten 

Vastellen afspraken t.a.v. “assessment for learning”/ 

rapportage 

IPC-coördinator, 

team 

jan 2018  

Teamtraining 6: Rol van de leerkracht, voeren van 
leergesprekken met leerlingen en gebruik van het 
“Assessment for learning” programma. Verschillende 
soorten leerdoelen in het IPC en de rol van de 
leerkracht hierbij.   

Maaike 

Laagerwaard, 

team 

mrt 2018  

Vaststellen 2-jaarlijks programma IPC thema’s per 
milepost 

IPC-coördinator, 

team  

mei 2018  

Bijhouden IPC-routeplanner IPC-coördinator doorlopend  

 

Succescriteria: 

 Er is een IPC-coördinator aangesteld. De IPC-coördinator heeft de training IPC-

coördinator (3 bijeenkomsten) gevolgd.  

 Er zijn afspraken gemaakt over de inhoud en vormgeving van de IPC-wanden en tijdlijn, 

de doorgaande lijn van groep 3 t/m 8 en “assessment for learning”/ rapportage. Deze 

afspraken zijn vastgelegd voor een toekomstig IPC beleidsplan. Tijdens 

klassenbezoeken is te zien dat deze afspraken in de praktijk worden toegepast.  

 De tweejaarlijkse route m.b.t. de te behandelen thema’s is vastgesteld. De online IPC 

Routeplanner is up-to-date. 

 De teamtrainingen 4, 5 en 6 hebben plaatsgevonden.  

 Groepsleerkrachten zijn vaardig in het opzetten van een themaplanning vanuit de 

doelstellingen en het uitvoeren van de themaplanning in lijn met de structuur die het IPC-

programma biedt.  

 Groepsleerkrachten hebben kennis over het “assessment voor learning” programma. Er 

is een start gemaakt met het toepassen van het geleerde in de praktijk.  

 

Evaluatie september/ oktober: 

 

Evaluatie november/ december: 

 

Evaluatie januari/ februari: 

 

Evaluatie maart/ april: 

 

Evaluatie mei/ juni: 

 

Eindevaluatie: 

 



 

Jaarplan 2017-2018 
12 

Doelstelling 3: Formaliseren werkwijze groep 1/2, aansluiting aanbod groep 2 en 3 

 

Het opstellen van een “werkwijzer” groep 1/2 waarin de visie van de Cornelis Musiusschool op 

het onderwijs in groep 1/2 en de afspraken omtrent het onderwijsaanbod en procedures m.b.t. 

groep 1/2 helder geformuleerd staan. Doel van deze werkwijzer is het borgen van de ingezette 

veranderingen en gemaakte afspraken m.b.t.: 

 Het onderwijsaanbod  

 Het thematisch groepsplan 

 KIJK! 

 Cito-toetsen  

 Oudercontacten/ ouderbetrokkenheid (o.a. thema-brieven, inloop, kijklessen) 

 Intake/ wennen 4-jarigen 

 Differentiatie in aanbod (kleuters die verlengen, meer aankunnen, NT-2 leerlingen, groep 

2 leerlingen) 

 Praktische zaken (speelzaal, buitenspelen, dagelijkse routines etc.) 

 Aansluiting groep 2-3 (overdracht, werkvormen, aanbod) 

 Protocol zindelijkheid 

 

Achtergrond: 

In het schooljaar 2016-2017 heeft een traject plaatsgevonden met Onderwijs Maak Je Samen. 

Met dit traject is het werken met het thematisch groepsplan geïntroduceerd en 

geïmplementeerd. Naast het werken met het thematisch groepsplan is er ingezoomd op de 

speelwerktijd, de groepsexploraties en het werken vanuit de ontwikkelingslijnen KIJK!  bij het 

plannen van het onderwijsaanbod. Gedurende traject zijn nieuwe afspraken gemaakt t.a.v. de 

manier van werken in groep 1/2. Het is naar voren gekomen dat de Cornelis Musiusschool nog 

geen document heeft waarin specifiek voor groep 1/2 afspraken zijn vastgelegd. 

Tevens is gedurende het schooljaar 2016-2017 (opnieuw) de behoefte gegroeid om een betere 

aansluiting in aanbod en werkvormen tussen groep 2 en 3 te bewerkstelligen.  

 

Activiteitenschema:  

Activiteit Door wie Wanneer   

Opstellen visie t.a.v. het onderwijs in groep 1/2 Lkr. groep 1/2/ IB Sep 2017  

Opstellen + vaststellen raamwerk werkwijzer Lkr. groep 1/2/ IB Okt 2017  

Uitwerken van de werkwijzer m.b.t. bestaande/reeds 

gemaakte afspraken 

Lkr. groep 1/2/ IB Nov-Feb 

2018 

 

Bespreken afstemming overdracht, aanbod, 

werkvormen 2-3 

Lkr. groep 

1/2/3/IB 

Mrt-Apr 

2018 

 

Aanvullen werkwijzer m.b.t. nieuw afspraken 

gemaakt in 1718 (bijvoorbeeld m.b.t. afstemming 2-

Lkr. groep 1/2/ IB Mei 2018  
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3) 

Vaststellen werkwijzer, delen met schoolteam-MR Team, directie Juni 2018  

 

Succescriteria: 

 Er is een werkwijzer groep 1/2 met een door het team gedragen visie omtrent het 

onderwijsaanbod in groep 1/2. 

 Zowel de afspraken die gemaakt zijn t/m het schooljaar 2017-2018 als de afspraken die 

gemaakt zijn tijdens het schooljaar 2018-2018 zijn opgenomen in de werkwijzer. 

 De groepsleerkrachten van groep 1 t/m 3 staan achter de afspraken in de werkwijzer en 

handelen in lijn met de gemaakte afspraken.  

  

Evaluatie september/ oktober: 

 

Evaluatie november/ december: 

 

Evaluatie januari/ februari: 

 

Evaluatie maart/ april: 

 

Evaluatie mei/ juni: 

 

Eindevaluatie: 
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Doelstelling 4: Cyclus HGW/OGW groep 1 t/m 8 – Borgen en verder bouwen 

 

Het optimaliseren van de cyclus handelingsgericht werken: 

 Het helder kunnen formuleren van onderwijsbehoeften in het groepsoverzicht 

 Het kunnen uitvoeren van analyses n.a.v. de methodegebonden toetsen en toetsen van 

het CITO leerlingvolgsysteem 

 Op grond van de analyses het SMART kunnen formuleren van doelstellingen en vertalen 

van deze doelstellingen naar het onderwijsaanbod (interventies) voor de groep als 

geheel en (kleine groepjes) leerlingen in het groepsplan.  

 Het weergeven van het handelen van de groepsleerkracht op grond van het groepsplan 

(planning en evaluatie) in het weekrooster.  

 Borgen van de uitvoering van de cyclus HGW/OGW zoals beschreven in de jaarkalender 

HGW/OGW (groepsoverzichten, groepsplannen, POP 7/8, oudergesprekken, 

kindgesprekken, OPP’s, groepsbesprekingen, leerlingbesprekingen, resultaat- en 

doelstellingengesprekken, afname/analyse CITO-toetsen)  

 

Achtergrond: 

Het optimaliseren van de cyclus HGW en OGW blijft een belangrijk aandachtspunt bij de 

kwaliteitsverbetering van het onderwijs op de Cornelis Musiusschool. Ondanks dat het grootste 

deel van de leerlingen t.o.v. zichzelf een positieve groei doormaakt, blijven de resultaten op 

meerdere vakgebieden onder het landelijk gemiddelde. Bij de inspectiebezoeken van september 

2015 en november 2016 kwam naar voren dat er nog winst te behalen valt op het gedegen 

analyseren van de resultaten op school-, groeps- en kindniveau, het stellen van specifieke 

doelen op groeps- en kindniveau en het afstemmen van het onderwijsaanbod in lijn met deze 

doelen. In het schooljaar 2016-2017 is een start gemaakt met een verdiepingsslag van het 

handelingsgericht werken op de Cornelis Musiusschool. Het opstellen van groepsplannen 

a.d.h.v. minimale criteria en het analyseren van toetsgegevens maakte hier onderdeel van uit. In 

het schooljaar 2016-2017 is tevens naar voren gekomen dat het formuleren van 

onderwijsbehoeften nog een punt van aandacht is.  

 

Activiteitenschema:  

Activiteit (zie ook kalender HGW/ OGW 1718) Door wie Wanneer   

Opstellen werkwijzer formuleren onderwijsbehoeften 

leerlingen 

Opstellen werkwijzer analyseren, doelen stellen, 

vertaling naar praktijk (weekrooster) 

IB aug 2017 

 

feb 2018 

 

Studieochtend n.a.v. werkwijzers/ werkmiddag 

opstellen groepsplannen 

team gr. 3 t/m 8 aug 2017 

feb 2018 

 

Kennismakingsgesprekken ouders/ afstemming team gr. 1 t/m 8 sep/ okt  
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communicatie (frequentie en wijze) 

Rapportgesprekken 

2017 

feb 2018 

jun 2018 

Kindgesprekken leerlingen (+ opstellen/ bijstellen/ 

evalueren POP leerlingen groep 7 en 8) 

team gr. 3 t/m 8 sep/ okt 

2017 

feb 2018 

jun 2018 

 

Tussenevaluatie groepsplannen n.a.v. 

methodegebonden toetsen (focus op analyseren 

van resultaten en optimaliseren van het 

onderwijsaanbod) 

team gr. 3 t/m 8 Na 

methode-

gebonden 

toets per 

vakgebied 

 

Afname/ analyse CITO toetsen 

Resultatenanalyse op schoolniveau 

team gr. 1 t/m 8 

directie 

feb 2018 

jun 2018 

 

Resultaat & doelstellingengesprekken directie mrt 2018  

OPP’s 

Vaststellen voor het nieuwe schooljaar 

Tussenevaluatie 

Eindevaluatie 

Ib met betrokken 

leerling, ouder, 

groepsleerkracht.  

 

sep/ okt 17 

feb 2018 

jun 2018 

 

 

Succescriteria: 

 Er zijn werkwijzers m.b.t. het formuleren van onderwijsbehoeften, analyseren van 

toetsgegevens, stellen van doelen en vertaling naar de praktijk (weekrooster) opgesteld 

en als bijlage opgenomen in het schoolondersteuningsplan.  

 De groepsoverzichten bevatten goed geformuleerde onderwijsbehoeften per leerling. De 

groepsoverzichten worden minimaal 2x per jaar bijgesteld, leiden tot afstemming in de 

onderwijspraktijk en worden gebruikt als praatpapier bij de leerlingbesprekingen en de 

groepsoverdracht.  

 De groepsleerkrachten voeren analyses uit van de CITO-LOVS toetsen en 

methodegebonden toetsen. De uitkomsten van de analyses worden zichtbaar gebruikt 

t.a.v. het stellen van doelen voor de groep als geheel en (groepjes) individuele leerlingen 

en afstemming in de onderwijspraktijk (zichtbaar in groepsplannen en het weekrooster).  

 De onderdelen zoals aangegeven in de jaarkalender HGW/OGW hebben plaats 

gevonden, zijn waar nodig gedocumenteerd. De jaarkalender is geëvalueerd.  

 

Evaluatie september/ oktober: 

 

Evaluatie november/ december: 

 

Evaluatie januari/ februari: 

 

Evaluatie maart/ april: 
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Evaluatie mei/ juni: 

 

Eindevaluatie: 
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Doelstelling 5: Kwaliteitsverbetering taalonderwijs 

 

In lijn met het taalbeleidsplan wordt in het schooljaar 2017-2018 aan de volgende doelen 

gewerkt: 

 Het aanstellen van een taalcoördinator (LB) 

 Het opstellen en uitwerken van een doorgaande lijn t.a.v. het aanbod 

woordenschatonderwijs 

 Het updaten van het dyslexieprotocol en het opstellen van een sterkte-zwakte analyse 

m.b.t. het huidige beleid op de begeleiding van leerlingen met dyslectische 

kernmerken/ernstige enkelvoudige dyslexie 

 Implementatie van Bouw! t.b.v. leerlingen met zwakke auditieve vaardigheden in groep 

2/3 

 Implementatie van compenserende software (Sprint) t.b.v. leerlingen met ernstige 

enkelvoudige dyslexie in de bovenbouw.  

 

Achtergrond: 

In het schooljaar 2016-2017 heeft de taalwerkgroep in samenspraak met het schoolteam het 

taalbeleidsplan volledig bijgesteld. De beschrijving van het taalonderwijs, zoals dit momenteel in 

de praktijk vorm krijgt, staat beschreven. Tevens behelst het taalbeleidsplan een SWOT-analyse 

en doelstellingen om de komende jaren aan te werken. Uit de analyse blijkt dat het verhogen 

van de opbrengsten van woordenschat, begrijpend lezen en begrijpend luisteren prioriteit 

hebben. In het schooljaar 2017-2018 zal de doorgaande lijn op het gebied van het aanbod 

woordenschatonderwijs centraal staan.  

Daarnaast is het dyslexieprotocol van de school verouderd; acties die ondernomen worden zijn 

niet langer in lijn met het protocol. M.b.t. de inzet van preventieve en curatieve maatregelen 

t.a.v. leerlingen met een moeizame taalleesontwikkeling wordt gedurende het schooljaar 2017-

2018 gestart met het werken met Bouw! en Sprint.  

In het schooljaar 2016-2017 heeft een groepsleerkracht de opleiding tot taal coördinator 

gevolgd. Het streven is om in het schooljaar 2017-2018 een taal coördinator LB aan te stellen. 

De taal coördinator zal een leidende rol krijgen in de uitvoering van het taalbeleid en de verdere 

kwaliteitsverbetering van het taalonderwijs.  

 

Activiteitenschema:  

Activiteit Door wie Wanneer   

Sollicitatieprocedure taal coördinator  directie aug/sep 

2017 

 

Uitwerking doorgaande lijn m.b.t. 

woordenschatonderwijs (afspraken t.a.v. aanbod, 

Werkgroep + taal 

coördinator  

sep/okt 

2017 
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methodieken, werkvormen, materialen) 

Presentatie doorgaande lijn woordenschatonderwijs 

aan het team 

Taal coördinator 

team 

nov 2017  

Klassenbezoeken woordenschat Taal coördinator dec 2017  

Implementatie Sprint groep 7/8  IB, 

groepsleerkrachte

n groep 7/8, 

waaronder de taal 

coördinator  

aug 2017  

Implementatie Bouw groep 2/3/(4) IB, taal 

coordinator, 

groepsleerkrachte

n groep 2/3/(4), 

tutoren 

aug 2017 

jan 2018 

 

Updaten dyslexiebeleid Werkgroep, taal 

coördinator, IB 

aug-dec 

2017 

 

Presentatie dyslexiebeleid aan het team + SWOT team jan 2018  

Verbeterpunten dyslexiebeleid formuleren + 

opnemen in taalbeleid 

Werkgroep, taal 

coördinator  

Mrt 2018  

Updaten taalbeleidsplan Taal coördinator  Jun-jul 

2018 

 

 

Succescriteria: 

 Er is een taalcoördinator benoemd. De taalcoördinator neemt het voortouw bij de borging 

en verdere ontwikkeling van het taalbeleid en de kwaliteitsverbetering van het 

taalaanbod op de Cornelis Musiusschool.   

 Er is sprake van een duidelijke doorgaande lijn t.a.v. het aanbod woordenschatonderwijs 

op papier (verwerkt in het taalbeleidsplan). 

 Er zijn tijdens een teamvergadering duidelijke werkafspraken gemaakt t.a.v. de middelen, 

methodieken en didactiek die worden aangewend t.a.v. het woordenschatonderwijs. 

Deze afspraken zijn concreet beschreven en als bijlage toegevoegd aan het 

taalbeleidsplan.  

 De taalcoördinator heeft klassenbezoeken uitgevoerd en gesprekken met teamleden 

gevoerd met als doel de doorgaande lijn woordenschatonderwijs in de praktijk verder te 

implementeren/borgen.  

 Er is een up-to-date dyslexieprotocol dat in lijn is met de huidige situatie in de praktijk 

 Het programma Bouw! is geïmplementeerd in groep 2 en 3. Leerlingen met zwakke 

auditieve vaardigheden maken hier structureel (4x per week 15 minuten) gebruik van. 

 Het programma Sprint is geïmplementeerd in groep 7 en 8. Leerlingen met ernstige 

enkelvoudige dyslexie hebben toegang tot dit programma en maken er, waar van 

toepassing, gebruik van.   
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 Er is een sterkte-zwakteanalyse opgesteld t.a.v. het huidige dyslexiebeleid. 

Verbeterpunten t.a.v. het dyslexiebeleid zijn opgenomen in het taalbeleidsplan. 

    

 

Evaluatie september/ oktober: 

 

Evaluatie november/ december: 

 

Evaluatie januari/ februari: 

 

Evaluatie maart/ april: 

 

Evaluatie mei/ juni: 

 

Eindevaluatie: 
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Doelstelling 6: Kwaliteitsverbetering rekenonderwijs 

 

Het werken aan een passend aanbod rekenen met als doel het verhogen van de opbrengsten 

rekenen op leerling-, groeps- en schoolniveau.  

Specifieke doelstellingen voor het schooljaar 2017-2018: 

 Implementatie methode Wereld in Getallen fase 1 (groep 3 t/m 5)  

 Implementatie Snappet fase 2 (groep 6 t/m 8) 

 Verdere implementatie en borging vastgestelde lesmodel rekenen (groep 3 t/m 8)  

 Introductie werken met de vertaalcirkel (groep 1 t/m 8) 

 Borging dagelijks 15 minuten automatiseren middels Rekensprint/ Met Sprongen Vooruit 

(groep 3 t/m 8)  

 

Achtergrond: 

Op de Cornelis Musiusschool is het streven dat zoveel mogelijk leerlingen voor het einde van de 

basisschool de kerndoelen op referentieniveau 1F of 1S behalen. In de praktijk blijkt dat 

momenteel een relatief groot aantal leerlingen niet afstevent op het behalen van 

referentieniveau 1F. Tevens is het percentage leerlingen dat niveau 1S behaalt lager dan 

wenselijk is.   

Gedurende het schooljaar 2015-2016 heeft de school bij PPO Delflanden een projectaanvraag 

ingediend met als doel het creëren van een passend aanbod rekenen (van passende 

perspectieven rekenen tot referentieniveau 1S binnen één groepsplan). Van mei 2016 tot 

februari 2017 was er vanuit dit project een extra rekenspecialist aan de school verbonden. 

Gedurende die periode is het aanbod rekenen op de Cornelis Musius in kaart gebracht, is er een 

SWOT analyse gemaakt en een verbeterplan opgesteld. In april 2017 heeft een gesprek 

plaatsgevonden met Ina Sluis, rekenspecialist van Onderwijs Maak Je Samen, voor een second 

opinion t.a.v. het verbeterplan. In mei 2017 is het verbeterplan op teamniveau vastgesteld. 

Vanaf het schooljaar 2017-2018 zal dit verbeterplan worden uitgevoerd.   

Activiteitenschema:  

Activiteit Door wie Wanneer   

Doorwerken startboekje WIG groep 3 en 4 Groepsleerkracht-

en groep 3 en 4 

jun/ jul 

2017 

 

Introductiebijeenkomst WIG (opbouw methode, 

essentiële rekenstrategieën) 

Ine v.d. Sluis 

OMJS, 

groepsleerkrach-

ten gr. 3, 4, 5 

aug 2017 

(startweek) 

 

Opstarten Snappet groep 6 t/m 8 (initiële afspraken 

werken met Snappet binnen huidige lesopbouw, 

Groepsleerkach-

ten groep 6 t/m 8 

aug 2017 

(startweek) 
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ervaringen delen groep 6, klaarmaken 

leerlingdevices)  

+ IB 

Introductiebijeenkomst Snappet + coachingstraject 

Snappet 

Snappet, 

leerkrachten 

groep 7 en 8 

aug/ sep, 

vanaf sep 

2017 

 

Klassenbezoeken rekenen (a.d.h.v. lesopbouw 1 t/m 

8, WIG 3 t/m 5, inzet Snappet 6 t/m 8) 

IB, groepsleer-

krachten 1 t/m 8 

sep, okt 

2017 

 

Collegiale Consultatie rekenen Groepsleerkracht

en gr. 1 t/m 8 

nov 2017  

Introductiebijeenkomst Vertaalcirkel Ceciel 

Borghouts (evt. Nieuwsrekenen) 

Ine v.d. Sluis 

OMJS, team 

jan 2018  

Klassenbezoeken inzet Vertaalcirkel Ine v.d. Sluis, IB mrt 2018  

Flitsbezoeken automatiseren directie doorlopend  

Bijstellen rekenen beleidsplan (n.a.v. verbeterplan) Werkgroep 

rekenen + team 

doorlopend  

 

Succescriteria: 

 Groep 3 en 4 van het schooljaar 1617 hebben in juni/juli 2017 het startboekje Wereld in 

Getallen doorgewerkt.  

 De groepsleerkrachten van groep 3 t/m 5 hebben deelgenomen aan de startbijeenkomst 

WIG en hebben basiskennis van de doorgaande leerlijnen/belangrijkste strategieën 

waarmee de methode Wereld in Getallen werk. Groep 3 t/m 5 werken vanaf augustus 

2017 met de methode WIG.  

 De groepsleerkrachten van groep 6 t/m 8 werken vanaf augustus 2017 met hun groep 

met Snappet rekenen. De groepsleerkrachten van groep 7 en 8 hebben de 

startbijeenkomst Snappet gevolgd en worden gecoacht door een medewerker van 

Snappet. 

 In de groepen 3 t/m 8 wordt gewerkt met de vastgestelde opbouw van de rekenles. Er 

hebben klassenbezoeken plaatsgevonden om de verdere implementatie van de 

lesopbouw in combinatie met Snappet/WIG/Wizwijs te ondersteunen.  

 In de groepen 1 t/m 8 heeft collegiale consultatie rekenles plaatsgevonden (gericht op 

effectieve groepsexploratie/effectieve instructie) 

 Het team heeft kennis van de Vertaalcirkel. Vanaf februari 2018 worden er in alle 

groepen minimaal 1x per week a.d.h.v. de vertaalcirkel rekenvraagstukken opgelost.  

 In de groepen 3 t/m 8 wordt er structureel 15 minuten gewerkt aan het automatiseren van 

rekenfeiten a.d.h.v. de vastgestelde methodiek/middelen. Dit is waargenomen tijdens 

flitsbezoeken die de directie heeft uitgevoerd.  

 Het rekenbeleidsplan is ge-update. De ge-update versie wordt gedragen door het 

schoolteam en is goedgekeurd door de MR.  
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Evaluatie september/ oktober: 

 

Evaluatie november/ december: 

 

Evaluatie januari/ februari: 

 

Evaluatie maart/ april: 

 

Evaluatie mei/ juni: 

 

Eindevaluatie: 
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Doelstelling 7: Sociale Veiligheid – Borgen en verder bouwen 

 Verdere professionalisering team t.a.v. de Kanjertraining (Licentie B, ronde 

klassenbezoeken Kanjerlessen) 

 Verdere implementatie Kanjertraining op schoolniveau (Kanjer startweken, Kanjerweek, 

officiële certificering als Kanjerschool) 

 Verdere implementatie Kanvas (SEL leerlingvolgsysteem + sociale veiligheidsbeleving) 

 Gedrag “op de agenda” houden middels incidentmethode, interactiewijzer 

 Borging incidentenregistratie 

 Professionalisering team t.a.v. specifieke gedrags- en werkhoudingsproblematiek, 

begeleiding van het team t.a.v. leerlingen met specifieke gedrags- en 

werkhoudingsproblematiek 

 Updaten sociaal veiligheidsbeleid 

 

Achtergrond: 

In het schooljaar 2015-2016 is begonnen met de implementatie van de Kanjertraining. Het 

schoolteam heeft licentie A voor het werken met de Kanjertraining behaald. Tevens is er in 

2015-2016 gewerkt aan een sociaal veiligheidsbeleid. Dit beleid is sinds het schooljaar 2016-

2017 van kracht. Gedurende het schooljaar 2016-2017 is er een gedragscoördinator benoemd. 

De school heeft gekozen om over te stappen naar het SEL leerlingvolgsysteem Kanvas. Het 

Kanvas leerlingvolgsysteem is onderdeel van de Kanjertraining. Tevens heeft in het schooljaar 

2016-2017 de eerste schoolbrede Kanjerweek plaatsgevonden. In het schooljaar 2017-2018 wil 

de school werken aan een verdiepingsslag m.b.t. de preventieve en curatieve maatregelen om 

de sociale veiligheid op school te waarborgen.  

 

Activiteitenschema:  

Activiteit Door wie Wanneer   

Voorbereiding Kanjer Startweken (ruimte tijdens 

startvergadering) 

Gedragscoördinat

or, team 

Aug 2017  

Kanjer startweken Team Aug/sep 

2017 

 

Klassenbezoek Kanjerles (indruk groepsdynamiek + 

uitvoering Kanjerlessen) 

Gedragscoördinat

or, team  

Sep 2017  

Pedagogische teamvergaderingen 

(o.a. vertrouwensoefeningen Kanjer training, 

intervisie, professionalisering t.a.v. 

gedragsproblematiek, incidentenregistratie, Kanvas)  

Gedragscoördinat

or, team 

Sep 2017 

Nov 2017 

Jan 2018 

Mrt 2018 

Mei 2018 

 

Invullen Kanvas ll + lkr Groepsleerkracht

en + ll groep 5 t/m 

Okt 2017 

Mrt 2018 
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8 

Studiedag Kanjertraining licentie B Annet OA, team Jan 2018  

Cursus licentie A. 1 leerkracht Nov, dec, 

jan 

 

Kanjerweek Werkgroep SEL, 

gedragscoördinat

or, team 

Mei 2018  

Updaten sociaal veiligheidsbeleid Gedragscoördinat

or  

Jun-jul 

2018 

 

Kortdurende preventieve coachingstrajecten lkr-ll 

interactie op aanvraag/in afstemming met IB 

Gedragscoördinat

or, individuele 

teamleden 

Doorlopend 

max. 6 op 

jaarbasis 

 

 

Succescriteria: 

 Het schooljaar is gestart met de Kanjer startweken (= gouden weken). In alle groepen 

hebben kennismakingsactiviteiten plaatsgevonden, zijn afspraken gemaakt en geoefend 

omtrent de gedragsverwachtingen in de klas en op school.  

 De teamleden hebben licentie B van de Kanjertraining behaald. Eén teamlid de licentie 

A. De Cornelis Musiusschool heeft het certificaat “Kanjerschool” ontvangen. 

 In groep 1 t/m 8 heeft een ronde klassenbezoeken tijdens Kanjerlessen plaatsgevonden. 

De groepsleerkrachten hebben handelingsadviezen gekregen en passen deze in de 

praktijk toe.  

 Er heeft een Kanjerweek plaatsgevonden. Deze week heeft leerlingen, ouders en 

leerkrachten geïnspireerd om gezamenlijk verder te werken aan een sociaal veilige 

school.   

 In alle groepen is Kanvas 2x ingevuld. De groepsleerkrachten zijn vaardig in het werken 

met Kanvas en weten hoe ze de resultaten van Kanvas kunnen gebruiken om de sociale 

omgang binnen hun groep te verbeteren. 

 Er hebben 5 pedagogische vergaderingen plaatsgevonden. Deze vergaderingen hebben 

bijgedragen aan de verdere ontwikkeling van een sociaal veilig schoolklimaat en 

effectieve omgang met gedrags- en werkhoudingsproblematiek.  

 Incidentenregistratie vindt structureel plaats in Esis. De incidentenregistratie is 2x per 

jaar besproken op een pedagogische vergadering. Indien nodig zijn acties ondernomen.  

 

Evaluatie september/ oktober: 

 

Evaluatie november/ december: 

 

Evaluatie januari/ februari: 
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Evaluatie maart/ april: 

 

Evaluatie mei/ juni: 

 

Eindevaluatie: 



 

Jaarplan 2017-2018 
26 

Doelstelling 8: Formaliseren doorgaande lijn coöperatieve werkvormen gr. 1 t/m 8 

Vaststellen van een aantal coöperatieve werkvormen die op de Cornelis Musiusschool worden 

toegepast. Het vaststellen van een opbouw van groep 1 t/m 8 van coöperatieve werkvormen die 

in een leerjaar in ieder geval worden aangeleerd en geoefend. Doel is dat de leerlingen op de 

Cornelis Musiusschool steeds beter in staat zijn de coöperatieve werkvormen uit te voeren, 

zodat deze als middel ingezet kunnen worden tijdens de reguliere lessen.  

 

Achtergrond: 

Op de Cornelis Musiusschool wordt sinds langere tijd met coöperatieve werkvormen gewerkt. In 

het schooljaar 2013-2014 heeft er training van het team t.a.v. het werken met coöperatieve 

werkvormen plaatsgevonden. Het werken met deze werkvormen wordt door diverse 

leerkrachten nog steeds incidenteel of structureel ingezet. Er zijn echter geen vastgestelde 

procedures/afspraken t.a.v. het werken met coöperatieve werkvormen en het ontbreekt aan een 

duidelijke opbouw m.b.t. welke werkvormen in welke jaargroepen worden aangeboden. De 

Cornelis Musiusschool wil graag het werken met coöperatieve werkvormen formaliseren, daar 

coöperatieve werkvormen bijdragen tot het verhogen van de betrokkenheid en het 

eigenaarschap van de leerlingen tijdens de lessen. Tevens worden leerlingen door de inzet van 

coöperatieve werkvormen aangemoedigd om met en van elkaar te leren. Dit werkt een 

natuurlijke manier van differentiatie naar mogelijkheden en ontdekken/benutten van talenten in 

de hand.  

 

Activiteitenschema:  

Activiteit Door wie Wanneer   

Inventariseren coöperatieve werkvormen die 

momenteel worden toegepast/ die we zouden willen 

toepassen 

Werkgroep 

coöperatieve 

werkvormen, 

team 

aug 2017  

Beschrijving van coöperatieve werkvormen (max 

1A4 per werkvorm op vast format) 

Werkgroep 

coöperatieve 

werkvormen 

aug-okt 

2017 

 

Vaststellen van opbouw groep 1 t/m 8 (welke 

werkvormen worden minimaal per jaargroep 

aangeleerd/toegepast) 

Werkgroep, team nov 2017  

Oefenen/toepassen van diverse coöperatieve 

werkvormen tijdens diverse teamvergaderingen 

Team doorlopend  

Inoefenen/toepassen van coöperatieve werkvormen 

in de groep in lijn met de vastgestelde opbouw  

Groepsleer-

krachten 

doorlopend

, meer 

gericht 

vanaf nov 

17 

 



 

Jaarplan 2017-2018 
27 

Samenstellen en vaststellen handleiding 

coöperatieve werkvormen voor intern gebruik.  

Werkgroep, team  jan 2018  

 

Succescriteria: 

 De werkwijze van de verschillende coöperatieve werkvormen die op de Cornelis 

Musiusschool worden ingezet staan beschreven. 

 Er is een opbouw m.b.t. welke coöperatieve werkvormen per jaargroep worden 

aangeboden, ingeoefend en toegepast.  

 Groepsleerkrachten leren minimaal de coöperatieve werkvormen die voor hun jaargroep 

in de opbouw zijn opgenomen aan en gebruiken deze werkvormen tijdens hun lessen 

wanneer dit bijdraagt tot het behalen van het lesdoel.  

 Er is een handleiding coöperatieve werkvormen voor intern gebruik van de 

groepsleerkrachten opgesteld en vastgesteld door het team. De visie t.a.v. het gebruik 

van coöperatieve werkvormen, afspraken over de inzet, de werkwijze per werkvorm en 

de opbouw van groep 1 t/m 8 staat hierin beschreven.  

 

Evaluatie september/ oktober: 

 

Evaluatie november/ december: 

 

Evaluatie januari/ februari: 

 

Evaluatie maart/ april: 

 

Evaluatie mei/ juni: 

 

Eindevaluatie: 
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Doelstelling 9: Kwaliteitsverbetering ICT 

 

De verdere implementatie van ICT beleidsplan en het werken met Prowise.  

 

Achtergrond: 

Gedurende het schooljaar 2016-2017 is er een ICT beleidsplan geschreven. Dit beleidsplan is 

goedgekeurd door het team en de MR. Onderdeel van dit beleidsplan is de aanschaf van nieuwe 

devices ter ondersteuning van het onderwijsaanbod op de Cornelis Musiusschool. Een ander 

belangrijk onderdeel van het beleidsplan is de verdere professionalisering van het team t.a.v. de 

diverse ICT-mogelijkheden op school, waaronder het gebruik van Prowise bij de voorbereiding 

en uitvoering van de lessen.  

 

Activiteitenschema:  

Activiteit Door wie Wanneer   

Training van het team t.a.v. mogelijkheden van 

Prowise tijdens een teamvergadering 

ICT-coördinator, 

team  

Sep 2017  

“Training on the job” werken met Prowise  ICT-coordinator, 

groepsleerkrachte

n 

Okt/nov 

2017 

 

Aanschaf devices…    

Inventarisatie professionaliseringsbehoeften t.a.v. 

ICT mogelijkheden 

   

    

    

    

    

    

    

 

Succescriteria: 

 

Evaluatie september/ oktober: 

 

Evaluatie november/ december: 

 

Evaluatie januari/ februari: 

 

Evaluatie maart/ april: 

 

Evaluatie mei/ juni: 
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Eindevaluatie: 
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Doelstelling 10: Moderniseren rapporten groep 3 t/m 8 

 

Onderzoeken van de mogelijkheden voor het moderniseren van de huidige manier van 

rapporteren in groep 3 t/m 8. Het doel is om aan het einde van het schooljaar 2017-2018 een 

besluiten te hebben genomen t.a.v. een nieuwe werkwijze van rapporteren.  

 

Achtergrond: 

Door de ontwikkelingen rondom passend onderwijs en handelingsgericht werken wordt het 

onderwijsaanbod steeds meer afgestemd op de onderwijsbehoeften en het 

ontwikkelingsperspectief van de individuele leerling. Binnen de huidige manier van rapporteren 

op de Cornelis Musiusschool zijn er nog weinig mogelijkheden om de ontwikkeling van de 

individuele leerling en zijn/haar persoonlijke successen hierbij weer te geven.  

Gedurende het schooljaar 2016-2017 is de school gestart met het werken met IPC. Dit heeft 

geleid tot een eerste aanpassing van het huidige rapport m.b.t. de zaakvakken.  Tevens is 

gedurende het schooljaar 2016-2017 (wederom) de discussie gevoerd voor wie het rapport  

bedoeld is, voor ouders of ook voor leerlingen. De mogelijkheid voor een protfolio voor leerlingen 

is geopperd.  

De Cornelis Musiusschool maakt momenteel nog gebruik  van een word format voor het maken 

van het rapport. Inmiddels zijn er op ICT-gebied meerdere mogelijkheden om een 

gebruiksvriendelijker en professioneler rapport te creëren.  Graag wil de school de 

mogelijkheden voor het moderniseren van de huidige manier van rapporteren gedurende het 

schooljaar 2017-2018 onderzoeken.  

 

Activiteitenschema:  

Activiteit Door wie Wanneer   

Oriëntatiefase t.a.v. verschillende manieren van 

rapporteren  

Werkgroep 

rapporten 

aug-okt 

2017 

 

Bespreken + vaststellen van visie t.a.v. rapporteren Werkgroep, team nov 2017  

Uitwerken van verschillende opties t.a.v. rapporteren 

in lijn met de vastgestelde visie 

werkgroep dec-mrt 

2018 

 

Delen van opties met het team, vaststellen van 

nieuwe werkwijze 

Werkgroep, team  apr 2018  

Voorleggen nieuwe werkwijze aan de MR directie mei 2018  

Voorbereiden implementatie nieuwe werkwijze Directie, 

werkgroep 

vanaf jun 

2018 

 

 

Succescriteria: 

 Er is een door het team gedragen visie m.b.t. het rapporteren van de ontwikkeling van 

leerlingen in groep 3 t/m 8. 
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 Er is een door het team gedragen nieuwe werkwijze m.b.t. rapporteren vastgesteld. Deze 

werkwijze is goedgekeurd door de MR. 

 De noodzakelijke voorbereidingen zijn getroffen om vanaf het schooljaar 2018-2019 de 

nieuwe werkwijze te implementeren.  

 

Evaluatie september/ oktober: 

 

Evaluatie november/ december: 

 

Evaluatie januari/ februari: 

 

Evaluatie maart/ april: 

 

Evaluatie mei/ juni: 

 

Eindevaluatie: 
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Doelstelling 11: Transitie van basisschool naar Integraal Kind Centrum 

Om tot een Integraal Kind Centrum te komen wordt er aan de volgende doelen gewerkt: 

 Het goed en duidelijk informeren van de ouders zodat zij het belang van de transitie in 

zien en dat een meerderheid zich hierin kan verenigen. Hierbij wordt de MR nadrukkelijk 

betrokken 

 Het bekend maken van de plannen m.b.t. het renoveren/verbouwen van het 

schoolgebouw 

 Een enquête uitzetten, na het bekend maken van de plannen, waarin de mening van de 

ouders wordt gevraagd om zo tot een gedragen besluit te komen 

 Het personeel van de Cornelis Musius op de hoogte houden van de vorderingen m.b.t. 

de plannen  

 Het personeel van de Cornelis Musius informeren over de gevolgen van het instellen van 

een 5 gelijke dagen rooster in het algemeen, maar ook de persoonlijke consequenties 

 In januari 2018 een start maken met het 5 gelijke dagen rooster 

 Indien er onvoldoende draagvlak is voor 5 gelijke dagen, werken aan een continue 

rooster, waarbij de woensdag als ‘gewone’ vrije woensdag blijft gehandhaafd 

 De samenwerking tussen Plukkebol, het Muizenhuis en de Cornelis Musius versterken 

en blijven monitoren volgens de inhoud van de intentieverklaring 

 Mogelijkheden voor naschoolse activiteiten onderzoeken 

 

Achtergrond: 

Om het bestaan van de Cornelis Musiusschool voor de toekomst veilig te stellen, zijn er 

afspraken met de gemeente Delft en het bestuur van de Laurentiusstichting gemaakt over het in 

stand houden van de school en het renoveren/verbouwen van het schoolgebouw. 

Daarnaast is er onderzocht wat er nodig is om als school aan de eisen van deze tijd te kunnen 

voldoen in door het onderwijsaanbod te vernieuwen en samenwerking te zoeken met een 

organisatie voor kinderopvang ‘Plukkebol’. Hierbij is ook het Muizenhuis als VVE partner 

betrokken. Plukkebol heeft een vestiging nabij de Schoemakerplantage waar nieuwbouw wordt 

gerealiseerd, waardoor er mogelijk nieuwe leerlingen naar de CMS komen. 

Plukkebol, het Muizenhuis en de Cornelis Musiusschool hebben een visie document opgesteld 

en een intentieverklaring getekend. Deze samenwerking is belangrijk om de gemeente te 

overtuigen dat de investering in de plannen voor het gebouw te verantwoorden zijn. 

Uitgangspunten voor de samenwerking zijn: 

Peutercentrum, onderwijs en voor-, tussen- en naschoolse opvang onder één dak: één 

servicepunt voor ouders, één vertrouwde plek en één vertrouwd team voor kinderen, 

één pedagogisch klimaat en doorgaande ontwikkellijnen. 

Mogelijkheid voor informatieoverdracht over de kinderen voor een betere ondersteuning 
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Om het Integraal Kindcentrum te kunnen realiseren zijn er op de Cornelis Musius naast de 

onderwijsinhoudelijke veranderingen ook veranderingen nodig van de schooltijden. 

Wij streven naar een 5 gelijke dagen rooster.  

De leden van de MR zijn en worden hierbij bij betrokken en van de stappen en resultaten op de 

hoogte gehouden. 

 

Activiteitenschema:  

Activiteit Door wie Wanneer   

Informeren van de ouders over de renovatie Dave Wijsman, 

bestuur en 

directie 

sept. 2017  

Enquête bij de ouders uitzetten over de plannen Directie, MR okt.2017  

Personeel op de hoogte houden directie doorlopend  

Overleg met het bestuur over de  financiële 

gevolgen voor de formatie 

Directie/bestuur okt.2017  

Gevolgen voor het personeel persoonlijk bespreken directie okt./nov  

Indien voldoende draagvlak, starten met het 5 

gelijke dagen rooster 

directie jan 2018  

Mogelijkheden voor naschoolse activiteiten 

onderzoeken 

directie sept 2017 

e.v. 

 

 

Succescriteria: 

 De gemeente heeft de financiering van de plannen m.b.t. het gebouw grotendeels 

goedgekeurd 

 De informatievoorziening aan de ouders heeft ertoe geleid dat een meerderheid de 

plannen ondersteunt en dat schriftelijk heeft bevestigd. 

 Het personeel heeft de gevolgen die de transitie heeft voor hen persoonlijk duidelijk voor 

ogen en kan daar, al dan niet met aanpassingen, mee aan de slag. 

 Er is gestart met het 5 gelijke dagen rooster. 

 Er is duidelijkheid over de argumenten om niet tot een 5 gelijke dagen rooster over te 

gaan. 

 

  

Evaluatie september/ oktober: 

 

Evaluatie november/ december: 

 

Evaluatie januari/ februari: 

 

Evaluatie maart/ april: 
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Evaluatie mei/ juni: 

 

Eindevaluatie: 

 

 

 


