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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. 

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 2018-2019. 

-         Inspectiebezoek gericht op de zorg, voorjaar 2019. 

-         Analyse en observaties t.a.v. de tevredenheidspeilingen (LTP/OTP/PTP)  

-         Schoolplan 2015-2019 

-         Schoolanalyse Remarkable (2017) 

-         RI&E 

-         Reken/taal verbetertraject met de Lerende school (2017-2018) 

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

-         Het is belangrijk de ingezette acties van de afgelopen jaren te borgen en te implementeren.   

  

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.  
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Jaarplan 2019 –2020  

Onderwerp   Zorgcultuur in beeld 
 

 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  resultaat  Actie 

Zorgzwaarte is in 
beeld 

De zwaarte van de zorg is 
per groep niet helder in 
beeld. 

Er is een open dialoog, ook met 
ouders, over de zorgzwaarte. 
Er is meer inzicht in de 
zorgzwaarte per groep. 

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

- Adapt invullen per groep 
- evt trainen hoe in te vullen 
- bij elkaar leggen van de opbrengsten in een 
dialoog met de leerkrachten (enkele groepen met 
elkaar) 
- schoolbrede reflectie 
 

Grenzen aan de 
zorg  

Er is te weinig algemeen 
bekend over welke zorg er 
per groep nodig is 

De grenzen aan de zorg zijn 
verkend en besproken met alle 
geledingen.  

De kaders van wat wij per school 
en groep aankunnen zijn 
besproken; de discussie is 
vastgelegd.  

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

Kennis van het 
zorgtraject 

Niet iedereen kent de 
stappen die genomen 
moeten of kunnen worden 
wanneer er extra 
ondersteuning nodig is in de 
klas  

Iedereen heeft kennis 
genomen van het zorgtraject 
en het zorgplan en dit biedt 
geen verrassingen 

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 / waar nodig 
uitleg, training, …. 
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Onderwerp  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. 

 
(sub)doel beginsituatie + maat doel  resultaat  Actie 

Methode voor 
sociaal-
emotionele 
vorming  

Er is een methode, maar 
die voldoet niet aan de 
eisen, vanwege ouderdom 

Iedereen heeft zijn inbreng 
gehad op het proces om tot één 
visie en tot de keuze van de 
methode te komen 

De visie op soc-emotionele 
vorming is helder beschreven. 
Er is een proefzending van de 
mogelijk nieuwe methode(n) 
uitgeprobeerd. 

- delen huidige visie tijdens PV 
- beschrijven van de wensen/eisen aan een 
methode 
- shortlist van methodes wordt opgesteld en 
bekeken binnen het team 
- proefzending van de nr 1 wordt uitgeprobeerd in 
iedere klas 
  

Schoolbrede 
afspraken en 
regels 

Er zijn regels van de maand 
en klassenregels; deze 
worden echter niet 
betekenisvol ingezet 

In alle groepen zijn het belang 
van regels besproken; deze 
regels gaan uit van de positieve 
boodschap en algemeen 
gesteld (niet ‘je mag niet 
voetballen’ maar ‘we spelen 
veilig’) 

Een eerste concept van deze 
standaarden en regels zijn 
besproken. 

- het belang van regels en standaarden is in iedere 
groep besproken 
- in een PV zijn ze samengebracht 
- 1 persoon maakt een concept 
- ouders en MR worden betrokken en kunnen input 
geven 
- ideeën opdoen bij andere scholen en instanties 
hoe je er vorm aan kunt geven 
- bespreken van de vorm tijdens PV 
  

Afspraken rond 
omgang binnen 
het team 

Het team werkt goed 
samen en geeft elkaar 
feedback. Dit kan echter 
sterker en scherper 

Er is een schoolbreed gesprek 
geweest over normen, 
afspraken en standaarden (‘zo 
doen wij de dingen’), voor 
personeel.  

Er is een systeem om ons aan de 
standaarden te houden. 
Een eerste concept van al deze 
standaarden zijn vastgesteld.  
 

- een lijst met professionele standaarden wordt 
opgesteld tijdens de PV 
- deze wordt gedeeld en iedere bijeenkomst erbij 
gehaald 
- er worden acties bedacht om de standaarden te 
laten leven (a la de Vlieg) 

Leerlingenraad Er is geen raad; de wens is 
er wel. 
 
 

Leerlingen kunnen 
onderwerpen inbrengen en 
samen in de leerlingenraad 
bespreken. Leerlingen raken 
intrinsiek gemotiveerd in 
schoolzaken.  

Er is een leerlingenraad. - info ophalen van andere scholen t.a.v. vorm in 
inhoud 
- bespreken in de groepen 6 t/m 8 
- bespreken met ouders 
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Onderwerp  Werken vanuit leer- en ontwikkelbehoeften 
 

 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 dus met de data en niet voor de data.  

 Dit schoolconcept is in de gehele school te zien in gedrag, de werkwijzen en de instrumenten. 

 
(sub)doel beginsituatie + maat doel  resultaat  Actie + eigenaar 

Werken vanuit  
leerlijnen 
 
 

Spellen gaat reeds 
doelgericht. 
Toetsdoelen voor rekenen 
worden aangeboden  

Leerkrachten oefenen met het 
werken vanuit de toetsdoelen 
voor rekenen 
Oefenen met methode-vrije 
lessen 

Alle leerkrachten hebben  
minimaal 2 x geoefend met 
werken vanuit toetsdoelen 
zonder gebruik van de 
methode 

Alle leerkrachten plannen en voeren zelf uit. 
Bespreken van de lessen/samen voorbereiden  
Gezamenlijk evalueren en reflecteren tijdens PV in een 
interactieve vorm 
 

Samenwerkend 
leren 
 
 
 

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

Kennis ten aanzien van 
coöperatief leren wordt 
uitgebouwd.  
 
Er wordt samengewerkt om dit 
te bereiken 

Iedere dag wordt er in 
iedere groep minimaal één 
maal een coöperatieve 
werkvorm gehanteerd  
 
Leerkrachten kennen 
minimaal 10 verschillende 
vormen 
 

Check bij leerkrachten  of de kennis aanwezig is (wat is 
SWL) en of men de visie deelt dat SWL past bij de JBS en de 
individuele leerkracht  
Alle leerkrachten plannen en voeren zelf uit. 
Bespreken van de lessen/samen voorbereiden  
Gezamenlijk evalueren en reflecteren 
Bundelen van bekende en nieuwe ideeën tot een JBS-
Werkvormboek 
 

Zelfstandig 
werken 

Er is nog geen eenduidigheid 
wat we eronder verstaan en 
wat we dan zien 

Er is een gedeeld beeld van 
zelfstandig werken, waarom 
dit belangrijk is en hoe dit eruit 
ziet in de verschillende klassen. 
Er is hierover dialoog geweest. 

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 

Doel en visie t.a.v. taken en zelfstandig werken herijken / 
afspraken herhalen 
Dit concept delen en aanscherpen 
Communiceren met ouders 
Andere goede praktijken bekijken (voorbeelden naar binnen 
halen) 
2 a 3 verschillende vormen uitproberen – 
november/december 

  
 


