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Inleiding 
 
 
Waar staan we voor en waar gaan we voor.  
Op de gevel van de school staat: ‘Meer dan leren alleen!’ Dit houdt in dat er zoveel meer is dan alleen maar leren. Natuurlijk 
zijn wij een school en dat betekent dat we kennis over willen dragen, maar wij zijn ook zeer gericht op het pedagogische aspect 
en op het welbevinden van de leerlingen.  
 
Onze missie: “Meer dan leren alleen”. 
Meer dan leren alleen begint voor ons met het Woord van God. 
Vanuit deze bron willen wij de kinderen helpen te groeien tot waardenvolle wereldburgers, 
die een betekenisvolle bijdrage leveren aan de wereld van morgen. 
Kort samengevat gaat het om socialisatie en persoonsvorming (Biësta).   
 
  
Visie op onderwijs 
In de slogan, “Meer dan leren alleen” zit ook de kern van onze visie op leren.  
Een nieuwsgierig en betrokken kind is een lerend kind.  
Pedagogiek en didactiek gaan om de vraag hoe we kinderen vanuit intrinsieke motivatie tot leren brengen.  
In betrokkenheid weerspiegelt zich het effect van onze impact op het leren van kinderen.   
Leren houdt daarbij voor ons nadrukkelijk meer in dan het leren ten aanzien van de basisvaardigheden. Leren gaat ook over 
groot worden. Over leiding leren geven aan jezelf(reflectie en eigenaarschap).  
Als de zwakste leerling eind groep 8 nieuwsgierig, onderzoekend en vragend in het leven staat, is dat voor ons een essentiële 
opbrengst van het onderwijs op onze school.  
 
De leerkrachten bieden de leerlingen een leerrijke omgeving en stellen open vragen om leerlingen goed te laten reflecteren. 
Binnen de school en de groepen zorgen we samen voor rust, veiligheid, orde en structuur. Daarbij zijn duidelijke afspraken en 
standaarden van essentieel belang 
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De ambitie van de school is daarbij als volgt te omschrijven:  

Het is onze uitdaging om zoveel mogelijk kinderen uit de buurt bij ons op de JBS een passende onderwijsplek te geven binnen de 

mogelijkheden van de leerling, de groep en het team.  

De start van het Kindcentrum Johannes Bogerman(17-08-2020) kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. 

Ten aanzien van passend onderwijs willen we vooral preventief werken en doen we een uiterste poging om alle kinderen op te 

vangen binnen de school vanuit een realistisch perspectief. 

Aandachtspunten hierbij zijn het welbevinden van de leerling, van de groep en van het team, de ouderbetrokkenheid, de 

beschikbare deskundigheid en de middelen. 

 
Ontwikkelpunten n.a.v. analyses 

Het jaarplan is een logische stap in de ontwikkeling van de Johannes Bogermanschool te Genemuiden. 

Bij de totstandkoming van dit plan zijn de volgende onderliggende zaken als basis/uitgangspunt gebruikt. 

-         Evaluatie jaarplan 2020-2021. 

-         Inspectiebezoek gericht op de zorg, voorjaar 2019. 

-         Schoolplan 2015-2019 

-         Schoolanalyse Remarkable (2017) 

-         RI&E 

-         Groepsanalyses van tussentoetsen, eindtoetsen, ZIEN, begaafdheidsprotocollen, etc.   

   

Na afloop van elk kwartaal worden de behaalde doelen en doelstellingen geïnventariseerd en geëvalueerd door directie, IB en 

team.  

Planningen worden indien noodzakelijk aangepast. Alleen na goed overleg worden nieuwe onderwerpen toegevoegd aan het 

oorspronkelijke plan.  
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Keuze ontwikkelthema’s 

 

Ontwikkelthema 1: Zorgcultuur in beeld 
De zorgstructuur en de routing binnen en buiten school is helder voor ouders en leerkrachten.  
Er is een eerste concept over wat de school wel en niet kan bieden. 
De mogelijkheden van individuele ondersteuning worden benut; de grenzen aan deze ondersteuning worden gehandhaafd.    

 

 

Ontwikkelthema 2: Pedagogische huisstijl 
Er is een eenduidig, heldere en gedragen pedagogische huisstijl ‘Zo werken en leven wij op de JBS – dit zijn onze manieren’.  

Normen en standaarden over hoe we werken en met elkaar omgaan zijn bekend, zijn gedragen en iedereen houdt zich eraan.  

De kaders van gedrag zijn helder, waardoor er structuur en orde heerst en dat er ruimte is om te ontwikkelen. 

 

Ontwikkelthema 3: Werken vanuit leer en ontwikkelbehoeften 
Dit schoolconcept is in de gehele school te zien in gedrag, de werkwijzen en de instrumenten. 

Ons aanbod en werkwijze zijn afgestemd op de ontwikkel- en leerbehoefte van de kinderen 

In alle groepen werken kinderen zelfstandig en samen en kunnen keuzes maken.  

Zij voelen zich mede-eigenaar van hetgeen zij leren.  

Hiertoe werken we binnen de hele school vanuit de doelen die wij, in overleg met de kinderen stellen.  

Methoden en toetsen zijn daarbij een leidraad en hulpmiddel. 

De data die we verzamelen (vanuit toetsen, observaties en dagelijks werk) gebruiken we daarbij;  

We werken met de data en niet voor de data.  

 

Ontwikkelthema 4:  Overig. 
Vorm geven aan Christelijk Integraal Kindcentrum Johannes Bogerman 

Implementeren van de nieuwe methode Rekenen, Kwink(sociaal emotionee)l, Engels 

   Verder uitbouwen van de methode Atlantis in groep 6 
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Jaarplan 2020 –2021  

Onderwerp   Zorgcultuur in beeld 
Eigenaar:   Janny 
Werkgroep leden Annegreet, Pauline, Rachel, Bernice 
 
Wat zijn de grote doelen uit je verander verhaal?  

 De mogelijkheden van individuele ondersteuning worden benut; de grenzen aan deze ondersteuning worden gehandhaafd.    

 De zorgstructuur en de routing binnen en buiten school is helder voor ouders en leerkrachten.  

 Er is een eerste concept over wat de school wel en niet kan bieden 
 
 

(sub)doel beginsituatie + maat doel na 90 dagen resultaat 100 dagen Actie Evaluatie 

Zorgzwaarte 
is in beeld 

Bij de start van het 
schooljaar wordt de 
zorgzwaarte per groep 
door de ib-er 
gepresenteerd aan het 
team. 

1x per 2 maand wordt er 
vergaderd over: 

 Zorg in de groep 
als geheel 

 De OPP lln (ook 
vaste 
overlegmomenten 
met ouders van 
deze lln) 

 Analyse cito’s 
indien afgenomen 

Er is een systeem om de 
zorgzwaarte te meten en 
vast te leggen. 
De zorgzwaarte in beeld 
gebracht 

Er wordt een kort schema opgesteld 
van wat er in een jaar gedaan moet 
worden en dit wordt in de 
jaarkalender gezet.  
 
Er worden vaste momenten 
ingepland voor zorgvergaderingen 
en doublure vergaderingen. (zie doel 
na 90 dgn) 
 
Van deze bovenstaande 2 punten 
steeds reminders gestuurd naar het 
team. 

Waarop: ingevulde groepsformulieren en 
grosslijst 
Wanneer: december/april/juni 
Wie:ib-er en directie 
Hoe: check 
Resultaat bereikt?  
Waarom wel/niet? 
Nodig voor de volgende slag: zorgprofiel 
herijken en vastleggen 

Grenzen aan 
de zorg  

Kijken naar de 
zorgzwaarte per groep 
en bepalen wat de 
groep/leerkracht nodig 
heeft en aan kan en  
bespreken met ib’'er. 

Alle groepen hebben de 
juiste hulp voor de 
zorgleerlingen binnen de 
groep en geven het aan als 
ze tegen de grenzen van 
hun eigen kunnen aanlopen 
 

Er is voldoende hulp in alle 
groepen en waar nodig is 
externe hulp ingeschakeld. 

- kaders verkennen: wat wel en niet, 
binnen de opdracht van P.O. 
- concept bepalen en bespreken 
binnen team en MR 
- dialoog met ouders en mr 

Waarop: heldere en  gedragen tekst in SOP 
Wanneer: december/april/juni 
Wie: directeur / MR 
Hoe: tekst in SOP 
Resultaat bereikt? 
Waarom wel/niet? 
Nodig voor de volgende slag: de maximale 
zorgzwaarte is bepaald 
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Kennis van 
het 
zorgtraject 

Niet iedereen kent de 
stappen die genomen 
moeten of kunnen 
worden wanneer er 
extra ondersteuning 
nodig is in de klas. 
Dit punt wordt 
meegenomen in de 
presentatie van de 
zorgzwaarte per groep. 

Iedereen heeft kennis 
genomen van het 
zorgtraject en het zorgplan. 

Het zorgtraject zoals dat is 
vastgelegd in het zorgplan 
is bij iedereen bekend. 
Iedereen weet wat er van 
hem/haar verwacht wordt 

 - zorgplan verspreiden met 
leesvragen 
- bespreken binnen team op 
verheldering 
- vaststellen dat iedereen het kent w 

Waarop: iedereen heeft de noodzakelijke kennis 
Wanneer: december/april/juni 
Wie: IB met team 
Hoe: rondje langs de velden 
Resultaat bereikt? 
Waarom wel/niet? 
Nodig voor de volgende slag: 

 
Evaluatie: 

 
 

Eindevaluatie: 
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Jaarplan  2020-2021 
 
Onderwerp: Werken vanuit leer- en ontwikkelbehoeften 
Werkgroep: Gerlinda, Benjamin, Heleen, Roelof 
 
Wat zijn de grote doelen uit je verander verhaal?  

 We gaan meer werken vanuit leerlijnen en ontwikkelbehoeften; 

 De methode kan hierbij een hulpmiddel zijn. Maar we ontwikkelen een breder repertoire; 

 Samenwerkend leren krijgt structureel vorm in alle groepen 

 Er wordt systematisch gewerkt aan zelfstandig werken- en- worden.  

 
(sub)doel beginsituatie + maat doel na 90 dagen resultaat na 100 dagen Actie + eigenaar Evaluatie 

Werken vanuit  
leerlijnen 
 
 

De transitie wordt 
gemaakt, steeds meer 
durven we methodes 
los te laten   

we maken zichtbaar 
wat er in onze groep is 
gebeurt en wisselen 
dit uit. 

We leren van elkaar en 
komen tot een breder 
repertoire aan ideeën en 
mogelijkheden.  

- Alle leerkrachten registreren wanneer 
ze de methode losgelaten hebben en 
wat ze i.p.v. de methode hebben 
aangeboden 
- We organiseren een aantal sessies (in 
klein verband) waarin we dit uitwisselen  
- We verzamelen ‘good practices’  
 

Waarop: uitgevoerd ja/nee & bruikbaar 
ja/nee 
Wanneer: december 
Wie: iedereen voor zich 
Hoe: door momenten van dialoog en leren 
van elkaar te creëren.  
Resultaat bereikt?  
Waarom wel/niet? 
Nodig voor de volgende slag: 

Samenwerkend 
leren 
 
 
 

Iedereen binnen school 
is zich ervan bewust 
dat samenwerkend 
leren onze kinderen 
helpt  
 
De overgrote deel van 
het team kent 
verschillende 
werkvormen 

samenwerken leren 
wordt dagelijks 
toegepast in alle 
groepen.  

Er is een kwaliteitskaart 
samenwerkend leren 
ontwikkeld.  
 

- Alle leerkrachten zetten 
samenwerkend leren dagelijks in; 
- rond november/ december wordt de 
ontwikkeling die we als team hebben 
doorgemaakt vastgelegd in een 
kwaliteitskaart.  
- werkplekjes realiseren in de gangen 
 

Waarop: kwaliteitskaart ontwikkeld? 
Samenwerkend leren dagelijks toegepast? 
Wanneer: december 
Wie: iedereen voor zich, kwaliteitskaart 
door de werkgroep 
Resultaat bereikt? 
Waarom wel/niet? 
Nodig voor de volgende slag: 
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Zelfstandig 
werken 

Er is nog geen 
eenduidigheid wat we 
eronder verstaan en 
wat we dan zien. We 
zien kinderen in de 
school die we graag 
zelfstandiger willen 
laten werken/ worden 

- eigenaarschap is 
zichtbaar in de 
groepen. Kinderen 
kunnen zonder 
leerkracht ook verder 
werken en plannen. 
De structuur moet in 
de lokalen zichtbaar 
zijn.  
- we werken aan een 
doorgaande, 
schoolbrede lijn 

Er zijn concrete 
afspraken over we tegen 
dag- en weektaken 
aankijken en hoe dit er 
op papier eruit kan zien. 
Het doel van zelfstandig 
werken is helder 

Er zijn concrete afspraken over we 
tegen dag- en weektaken aankijken en 
hoe dit er op papier eruit kan zien. 
 
Het doel van zelfstandig werken is 
helder en er zijn richtlijnen over de 
zichtbaarheid in de school 

Waarop: zijn de afspraken helder in de 
geest van de tekst bij team, mr en ouders?  
Wanneer: december/april/juni 
Wie: werkgroep 
Hoe: checken 
Resultaat bereikt? 
Waarom wel/niet? 
Nodig voor de volgende slag: vaststellen 
format, doel en werkwijze 

  
Evaluatie: 

Per kwartaal: 
 
 

Eindevaluatie: 
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Jaarplan  2020-2021 
 
Onderwerp Pedagogische huisstijl 
Werkgroep: Rachel, Ineke B., Thea, Ineke P. 
 
Wat zijn de grote doelen uit je verander verhaal? Wat zijn de grote doelen uit je verander verhaal?  

 Er is een eenduidig, heldere en gedragen pedagogische huisstijl ‘Zo werken en leven wij op de JBS – dit zijn onze manieren’.  

 Normen en standaarden over hoe we werken en met elkaar omgaan zijn bekend, zijn gedragen en iedereen houdt zich eraan. 

 De kaders van gedrag zijn helder, waardoor er structuur en orde heerst en dat er ruimte is om te ontwikkelen. 

 
(sub)doel beginsituatie + maat doel na 90 dagen resultaat na 100 dagen Actie + eigenaar Evaluatie 

Methode voor 
sociaal- 
emotionele 
vorming 
 
 

We starten dit 
schooljaar met de 
nieuwe methode 
“Kwink”.  

De Kwinklessen 
worden wekelijks in 
elke klas gegeven. 

Alle leerkrachten 
hebben kennisgemaakt 
met de lessen en ook in 
praktijk gebracht.  

Tijdens de studiemiddagen/vergaderingen 
worden ervaringen/tips met de methode 
gedeeld. Werkgroep is eigenaar. 
 

Waarop: uitgevoerd ja/nee & bruikbaar 
ja/nee 
Wanneer: december 
Wie: iedereen voor zich 
Hoe: door momenten van dialoog en 
leren van elkaar te creëren.  
Resultaat bereikt?  
Waarom wel/niet? 
Nodig voor de volgende slag: 

Schoolbrede 
afspraken en 
regels 
 
 
 

We maken als 
werkgroep een opzet 
voor een “grondwet” 5 
korte basisregels. Deze 
delen met we met het 
team in de 
startvergadering, en 
worden evt. 
Aangepast.  
Elke groep maakt zijn 
eigen groepsregels 

Deze 
“grondwet”hangt 
zichtbaar in de school 
en in de klassen en is 
bij leerlingen en 
leerkrachten bekend.  
De groepsregels zijn in 
de groep bekend 

De “grondwet” is 
bekend bij alle 
leerlingen en 
leerkrachten en er 
wordt ook naar 
gehandeld. 
De groepsregels 
worden in de groep 
nageleefd. 

In elke klas gaat een groepje bezig met een 
regel uit de “grondwet” en maakt dit 
“levend” voor de groep door deze in de 
klas creatief vorm te geven. Door middel 
van een toneelstukje, een poster, lied o.i.d. 
Leerkracht van de groep is eigenaar 
 
 

Waarop: Zijn er schoolbrede afspraken en 
regels?   
Zijn deze regels bekend bij de leerlingen 
en leerkrachten?  
Wanneer: december 
Wie: iedereen voor zich, kwaliteitskaart 
door de werkgroep 
Resultaat bereikt? 
Waarom wel/niet? 
Nodig voor de volgende slag: 
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Afspraken 
rond 
doorgaande 
lijn binnen de 
school tussen 
collega’s  

Afspraken worden niet 
altijd goed nageleefd, 
zoals bijvoorbeeld over 
zelfstandig werken. 
Een doorgaande lijn 
hierin is wenselijk.  

Binnen de bouwen of 
groep aansluitend aan 
elkaar is er overleg 
over normen, 
afspraken en 
standaarden (zo doen 
wij de dingen) voor 
personeel. 
Bijvoorbeeld, afspraak 
stoplicht,  gebruik 
blokje etc.  

Er is een vloeiende 
overgang met alle 
normen, afspraken en 
standaarden tussen de 
ene en de volgende 
groep. 

Bouwvergaderingen plannen en zorgen dat 
er wisselend overleg is tussen 2 
groepsleerkrachten van buurgroepen. 
Leerkrachten houden elkaar hier scherp in 
en blijven openstaan voor feedback. 

Waarop: feedback vragen/geven bij 
moeilijke situaties. 
Wanneer: december/april/juni 
Wie: werkgroep 
Hoe: checken 
Resultaat bereikt? 
Waarom wel/niet? 
Nodig voor de volgende slag:  
 doel en werkwijze 

  
Evaluatie: 

Per kwartaal: 
 
 

Eindevaluatie: 
 

 
Onderwerp: overig. 
 
 

(sub)doel beginsituatie + maat doel na 90 dagen resultaat na 100 dagen Actie + eigenaar Evaluatie 

Methode voor 
rekenen 
Methode voor 
Engels. 
 
 

We starten dit 
schooljaar met de 
nieuwe methode 
rekenen; “Pluspunt” en 
Holmwoods 

De rekenlessen worden 
dagelijks in elke klas 
gegeven. 

Alle leerkrachten 
hebben kennisgemaakt 
met Pluspunt  en 
Holmwoods en ook in 
praktijk gebracht.  
 

Tijdens de studiemiddagen/vergaderingen 
worden ervaringen/tips met de methode 
gedeeld. Werkgroep is eigenaar. 
 

Waarop: uitgevoerd ja/nee & bruikbaar 
ja/nee 
Wanneer: december 
Wie: iedereen voor zich 
Hoe: door momenten van dialoog en 
leren van elkaar te creëren.  
Resultaat bereikt?  
Waarom wel/niet? 
Nodig voor de volgende slag: 

CIKC 
 
 
 

We maken als 
werkgroep een opzet 
hoe we het voor ons 
zien en vorm willen 
geven..  
 

Dit wordt uitgewerkt in 
gezamenlijke 
teambijeenkomsten 
o.l.v. een exerne. 

Het CIKC is in augustus 
van start gegaan. Hoe is 
de verbinding met 
opvang en onderwijs. 

Als gezamenlijk team en in werkgroepen 
gaan we dit uitzetten  
 
 

Waarop: Wat is een CIKC in onze ogen 
Wanneer: december 
Wie: iedereen voor zich, hoe sta je er in 
en wat is jouw aandeel in het geheel. 
Resultaat bereikt? 
Waarom wel/niet? 
Nodig voor de volgende slag: 
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Evaluatie: 
Per kwartaal: 
 
 

Eindevaluatie: 
 

 


