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• Onderwerp 
• Planning 
• Betrokkenen 

• Doel? 
• Wat gaan we doen? 

Op 31 juli 2022 (hebben wij op school)…. 
Wat hebben wij bereikt? 

Speerpunten   
Uitwerking waarden, visie/ pijlers 

verder vormgeven/ positionering in 
de wijk. 

Hele jaar  
Team 

Dalton coördinatoren: Anne, Margriet 
PR coördinatoren: Michelle, Margriet en 

Mayke 

Verdere uitwerking van de waarden zelfstandigheid, 

verantwoordelijkheid, samenwerken, reflecteren. 
Hoe is onze visie zichtbaar in de school? Bijvoorbeeld: 

uitwerking van de waarden zichtbaar in de school, verschillende 
werkplekken, handelingswijzers etc. De uitwerking van de 

waarden en manier van werken staat beschreven in het 
handboek. 

 

Positionering in de wijk 
Hoe dragen wij ons onderwijs uit in de wijk? Hoe worden wij 

meer zichtbaar. Dit begint met:  
Dragen wij hetzelfde uit? 

Waarin zit je liefde voor het vak? 

Waarom wil je leerkracht zijn op de sterrenwachter? 
Wat zijn onze hoofddoelen? Wat willen we echt uitstralen naar 

buiten? Waarom moet je kiezen voor de Sterrenwachter? 
Waaraan moet je voldoen als je als leerkracht bij ons op school 

wilt werken? 
Welke kernwaarden werken door in onze lessen/ handelen? Hoe 

zie, ervaar en voel je dat? 
Welke eisen stel je aan jezelf? aan het team? aan de leerlingen? 

 

Op 31 juli hebben wij een handboek waarin de uitwerking van 

de waarden beschreven staat.  
De waarden zijn zichtbaar in de school, in ons handelen en in 

ons communiceren. 
Ouders zijn op de hoogte van de visie en waarden van de school 

en hoe wij hier vorm aangeven. 
 

Herpositionering in de wijk. De Sterrenwachter moet the place  

to be worden met sterk (dalton) onderwijs. 
Er is een activiteitenplanning passend bij de onderwijsvisie en de 

wijk, waar wervende en onderscheidende activiteiten 
beschreven staan. 

De school heeft zowel binnen- als buiten een aantrekkingskracht 

op nieuwe ouders. 
 

Het aantal rondleidingen en daarop volgend inschrijvingen 
neemt significant toe. 

Op 1 oktober 2022: 65 
Op 1 oktober 2023: 75 

Op 1 oktober 2024: 90 

Op 1 oktober 2025: 105 
Op 1 oktober 2026: 120 

(Ra)portfolio 
start schooljaar tot de kerstvakantie 

Werkgroep (Ra)portfolio 

We willen het huidige rapport vervangen door een (ra)portfolio. 
Door een (ra)portfolio wordt een kind eigenaar van zijn eigen 

leerproces en krijgt hier zelf verantwoordelijkheid over. Leren is 
niet langer een passieve taak voor een kind. De leerkracht alleen 

bepaalt niet alleen de leerdoelen, maar kinderen verzamelen 

leerervaringen en vertellen zelf hun verhaal hierbij. Ook 
bedenken ze hoe zij een leerervaring in het portfolio kunnen 

vastleggen. 

Het werken met het (ra)portfolio is ondersteunend aan het 
onderwijsaanbod. 

In het eerste half jaar, tot aan de kerst, zijn de 
inrichtingswensen bepaalt met het team. De werkgroep werkt 

deze verder uit en koppelt terug aan het team. 

 



Jaarplan basisschool de Sterrenwachter 2022-2023 
3 

Begrijpend lezen 

Hele jaar 
Regie: Werkgroep begrijpend lezen: 

Michelle, Madelon, Margriet 

Team 

Op de Sterrenwachter wordt gewerkt met de methode 

‘Nieuwsbegrip’.  
Komend jaar oriënteren wij ons op begrijpend lezen. Wat is onze 

visie op begrijpend lezen? Is het een vaardigheid of vak? Welke 

methode of methodiek past daarbij? Nieuwsbegrip, Close 
Reading, DaVinci etc. 

Samen met team onder leiding van de werkgroep gaan we ons 

oriënteren op begrijpend lezen en mogelijk een nieuwe 
methode. 

De eerste vraag is, is begrijpend lezen een vaardigheid of een 

vak. Vanuit daar gaan wij ons oriënteren op een nieuwe 
methode of methodiek. In alle klassen zijn diverse methodes en 

Close Reading lessen uitgeprobeerd. 
Er is een beschreven visie m.b.t. begrijpend lezen. 

Er is een onderwijsplan begrijpend lezen opgesteld. Het leesplan 
is hier een onderdeel van. 

Talentontwikkeling  

Hele jaar 
Talentfluisteraars 

Team 

Het afgelopen schooljaar hebben wij een opzet gemaakt voor 

een leerlijn talentontwikkeling op de Sterrenwachter. Marleen 
Ton heeft een aantal lessen daarvan gegeven. Schooljaar 2022-

2023 geeft iedereen minimaal 4 lessen uit deze leerlijn. 

 
In de school zijn meerdere collega’s opgeleid als 

talentfluisteraar. Zij kunnen worden ingezet om 
talentgesprekken te voeren met kinderen. Zodat ieder kind zijn 

of haar talenten kan benoemen. Talent gaat niet over het 
uitblinken in een bepaalde activiteit, maar over elke activiteit die 

vanzelf gaat en voldoening oplevert. Die maakt dat de tijd vliegt, 

dat je batterij oplaadt. Van je talenten krijg je energie. 
 

We organiseren doe middagen, waarin kinderen zich kunnen 
intekenen op activiteiten. Hierbij vragen we ouders en mensen 

uit de buurt. 

Kinderen zijn zich bewust dat talent niet gaat over het uitblinken 

in een bepaalde activiteit, maar dat het juist gaat over 
activiteiten die je leuk vindt, die je voldoening geven en die 

maken dat de tijd vliegt. 

Kinderen kunnen hun eigen talenten onder woorden brengen 
aan de hand van o.a. het materiaal dat is ontwikkeld om op zo’n 

manier bij te dragen tot een positief zelfbeeld, meer veerkracht 
en weerbaarheid, zodat je beter kunt omgaan met de 

uitdagingen die op je pad komen. 
Iedere leerkracht heeft minimaal 4 lessen van de leerlijn 

Talentontwikkeling gegeven. 

Aan het einde van de schoolloopbaan heeft ieder kind een 
talentgesprek gehad. 

Teamontwikkeling/ teamklimaat 
Hele jaar 

Team 

We werken samen met 5D. Zij verzorgen de ochtend van de 
startvergadering. Doel: elkaar (professioneel) beter leren. Wat 

mogen wij van elkaar verwachten? Hoe communiceren wij? 
Er vinden teambuildingactiviteiten plaats. 

Er vinden bouw overleggen plaats. 

 

Er is sprake van een professioneel teamklimaat. 
We geven elkaar feedback. 

Er hebben teambuildingactiviteiten plaatsgevonden.  
Er hebben bouw overleggen plaatsgevonden zowel inhoudelijk 

als intervisie. 

Doorgaande leerlijnen/ 

onderwijsplannen/ Inzet FocusPo/ 

het borgen van werkwijzen en 
afspraken. 

We zijn schooljaar 2021-2022 gestart met het maken van een 

onderwijsplan voor taalverzorging. In dit plan hebben wij onze 

doelen en leerlijnen beschreven. 
De volgende stap is het onderwijsplan taalverzorging vaststellen 

en opstellen voor begrijpend lezen en rekenen. 

Het onderwijsplan taalverzorging dient in de periode zomer- 

herfst te worden vastgesteld. 

De onderwijsplannen voor rekenen en begrijpend lezen dienen 
in het schooljaar 2022-2023 volledig te zijn uitgewerkt. 
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Hele jaar 

Regie IB 
Team 

Door op een zoveel mogelijke uniforme manier 

(onderwijsplannen en kwaliteitskaarten) onze inhoudelijke 
afspraken vast te leggen, ontstaat er een doorgaande lijn. Deze 

afspraken neme we vervolgens elk jaar met elkaar door 

(‘opfrissen en actualiseren’). 
 

We maken blokplannen in FocusPo. We onderzoeken of we gaan 
werken vanuit leerlijnen met het vakgebied Taalverzorging vanaf 

groep 5. Wanneer we hiervoor kiezen dan dienen de cruciale 
leerdoelen aan de start van het leerjaar goed weg te worden 

gezet. Welke cruciale leerdoelen hebben geen vindplaats in de 

methode? Vervolgens is het belangrijk om deze doelen te 
spreiden over het jaar, zodat de hoeveelheid behapbaar blijft 

voor de leerkrachten. In het schooljaar 2022-2023 zou het in 
Focus PO ook mogelijk moeten zijn om op schoolniveau de 

leerlijnen (met de cruciale leerdoelen) per leerjaar klaar te 

zetten. Dit doen we vervolgens ook voor rekenen en begrijpend 
lezen. 

Met als doel: goed volgen van leerlingen, zicht hebben op de 
cruciale doelen. IB en leerkracht schalen samen de leerlingen in 

in FocusPO. 
 

We onderzoeken hoe Snappet en FocusPo zich tot elkaar 

verhouden. Hoe volgen we onze leerlingen en plannen we het 
aanbod. 

Hiermee zijn de leerlijnen, de doelen duidelijk voor het team en 

worden actief ingezet. Dit is zichtbaar in de onderwijsplanning. 
Het onderwijsaanbod is dekkend voor wat betreft de 

referentieniveaus en de cruciale doelen. 

 
We hebben een beslissing genomen over werken vanuit de 

doelen of vanuit de methode. 
 

Alle leerlingen zijn goed ingeschaald in FocusPO.  

Sociaal – emotionele ontwikkeling/ 

Vreedzame School- Kindgesprekken 
Hele jaar 

Werkgroep sociaal-emotionele 
ontwikkeling: Petra en Sandie 

Gedragsspecialist 

Gezamenlijke taal, vanuit de Vreedzame School en talent 

gedreven onderwijs creëren in het aanspreken op gedrag. 
Hierop het gedrags- en respectprotocol aanpassen. 

Thema’s van Vreedzame school worden met ouders gedeeld bij 
de start van een thema gedeeld. 

 

Nieuwe mediatoren opleiden.  
Structureel maandelijks evaluatie momenten met de mediatoren. 

Deze staan gepland in de jaarkalender. 
De mediatoren zijn in alle pauzes goed zichtbaar. 

Buiten is het stappenplan ook zichtbaar, zodat kinderen er 
gebruik van kunnen maken. 

Er is een vastgesteld beleidsstuk “sociaal veiligheidsplan”. Het 

gedrag- en respect protocol is hier onderdeel van. 
Er zijn nieuwe mediatoren opgeleid. Zij komen maandelijks een 

keer samen om te reflecteren op de afgelopen maand. Wat ging 
er goed, wat kan er anders, roosters, zichtbaarheid. 

Ieder kind heeft minimaal 1x per jaar een kindgesprek gehad. 
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Er is in de school in de onder- en bovenbouw een ‘praat het uit’- 

plek. 
 

In iedere groep vinden er kind- en reflectiegesprekken plaats. 

Gezonde school, duurzaam en 
bewegend leren 

 
Groen schoolplein 

werkgroep: Anne, Sandie, Mayke 

Er worden teamafspraken gemaakt rondom de gezonde school: 
hoe vaak wordt er water gedronken en groente/ fruit gegeten. 

Bewegen wordt gestimuleerd en bewegend leren is een vast 
onderdeel van ons onderwijs. 

We trappen het schooljaar af met het waterproject, gezond eten 
en de Leefstraat. Dit doen we in samenwerking met het JOGG. 

We gaan van start met Tommy Tomato (warme lunch voor 
kinderen). 

We prikken maandelijks afval in de wijk. 

Kinderen weten hoe ze het afval van school kunnen scheiden. 
We maken duurzame keuzes. 

Invoeren IEP leerling volgsysteem We willen onze leerling breed volgen: Hoofd, hart en handen. 

Het Iep leerling volgsysteem kijkt breed naar leerlingen. 

We nemen twee keer per jaar de IEP toetsen af. 

Overige ontwikkel of 

aandachtspunten 

  

DaVinci/ inzet atelier 
Werkgroep: Michelle, Anne en Mayke 

 

Per thema gaan we vooruit plannen met hulp van de 
themaplanner.  

We zetten allemaal de kunstlijn in bij de voorbereiding van het 
thema. 

Ieder kind maakt binnen het thema een themawerkstuk.  

De start en afsluiting van een thema worden vastgelegd in de 
jaarkalender. 

Topo is een vast onderdeel van DaVinci. 
Aan het einde van een thema presenteert iedere groep zijn 

thema aan de ouders. De Sterrenshow kan hier een onderdeel 
van zijn. 

Binnen het werken met DaVinci heeft het atelier een vaste plek. 

Van alle thema’s hebben wij uitgewerkte beeldende lessen. Hier 
kan gebruik van worden gemaakt. 

We leggen de afspraken m.b.t. DaVinci vast in een 
kwaliteitskaart. 

We onderzoeken hoe we vakken overstijgend kunnen 

aanbieden. Bijvoorbeeld taal en presentaties kunnen gekoppeld 
worden aan DaVinci, waardoor het betekenisvoller wordt. 

Het doelab wordt ingericht als mediatheek. 

Hebben de leerkrachten geleerd om een thema te plannen aan 
de hand van de themaplanner. 

Maken kinderen bij ieder thema een themawerkstuk. Dit kan 
vanuit diverse disciplines: ICT, creatief etc. 

Hebben de leerkrachten ontwikkeling ervaren in het hogere orde 

denken. 
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Expliciete directe instructiemodel 

(EDI) 

Op de Sterrenwachter geven we les volgens het expliciete 

directe instructiemodel (EDI) met als doel krachtige instructie en 
effectieve leertijd. 

Gedurende het schooljaar gaan we bij elkaar kijken aan de hand 

van de kijkwijzer ‘lesfasen’. Ook IB en directie komen structureel 
voor een klassenbezoek.  

Iedereen heeft één of meerdere observaties gehad gericht op de 

inzet van EDI. 

ICT 
ICT coordinator: Caterina 

Snappet: Caterina en Petra 

De werkwijze van Snappet is duidelijk. Er is een vaste 
lesopbouw. Iedereen weet welke informatie je uit Snappet kan 

halen, hoe je deze informatie analyseert om vanuit daar het 

aanbod van de leerling te plannen. 
We maken een keuze: gaan we doelgericht werken of via de 

methode? Hoe is de opbouw hierin? 
ICT coördinatoren legt klassenbezoeken af. Klassenbezoeken 

zijn gericht op de inzet van Snappet, zodat er één lijn ontstaat. 

 
We vormen onze visie op digitale geletterdheid. 

Hoe heeft digitale geletterdheid een plek in ons onderwijs? 
Bijvoorbeeld binnen DaVinci. 

In de kwaliteitskaart van Snappet staat beschreven hoe wij 
Snappet inzetten op de Sterrenwachter. 

 

Er is een visie geformuleerd op digitale geletterdheid. Digitale 
geletterdheid is een onderdeel van het aanbod op de 

Sterrenwachter. 

Continurooster/ pauzetijd De pauzetijd van de kinderen invullen met eigen teamleden. 

Op het schoolplein sport- en spelactiviteiten. 

Er wordt meer gedaan aan bewegen in de pauze. 

Afspraken m.b.t. de pauzes staan op papier. 

Meer- en hoogbegaafdheid 

Michelle en Madelon 

Er is een structureel aanbod voor leerlingen die meer- en 

hoogbegaafd zijn. 

Beleidsplan ontwikkelen 

Beleidsplan mb/hb 

Collegiale consultatie 

Hele jaar 
Team 

Leren van en met elkaar. 

Intensievere samenwerking 
 

We hebben dit schooljaar minimaal 2 keer (streven is vaker) bij 

elkaar kijken in de groep. Gericht op de waarden, EDI etc. 

Vergaderingen voorzitten, 

inspiratiemoment verzorgen 
Hele jaar 

Team 

Experts in het onderwijs 

kwaliteit van de leerkracht 
Leren van en met elkaar 

Er zijn een aantal werkgroepen: begrijpend lezen, doorgaande 

leerlijnen/ onderwijsplannen, (dalton)waarden uitwerking, groen 
schoolplein etc. 

We vergaderen op donderdag. Er komt een duidelijke structuur 
in het vergaderrooster betreft team-, bouw- en 

werkgroepoverleg. 

Door een heldere structuur zij we structureler met elkaar in 

gesprek gekomen. Hierdoor hebben we inhoudelijk grote slagen 
kunnen maken. 
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KMPO: Verhogen van 

ouderbetrokkenheid en participatie 
zie ook analyse 

oudertevredenheidsonderzoek 

Hele jaar  
Team 

Vanuit het oudertevredenheidsonderzoek geven ouders aan dat 

zij behoefte hebben aan zicht krijgen op hoe gaat het met mijn 
kind op school? 

Ouderbetrokkenheid en participatie hebben een meerwaarde 

voor ons onderwijs. We willen graag dat ouders betrokken en op 
de hoogte zijn van het hoe en wat binnen ons onderwijs. Leren 

zichtbaar maken als ondersteuning van ons onderwijs. We doen 
het immers samen en hebben hetzelfde doel voor ogen; 

kinderen moeten zich optimaal kunnen ontwikkelen. 
Oudergesprekken intensiveren. Ouders geven in het 

oudertevredenheidsonderzoek aan dat ze de periode tussen het 

start gesprek en het eerste rapport te lang vinden.  
We plannen in het schooljaar 2022-2023 een extra 

voortgangsgesprek in november. 
Regelmatig inloopmomenten in de bovenbouw. Deze structureel 

wegzetten in de jaarkalender. 

 
Ouders worden betrokken bij diverse activiteiten: doe-middagen, 

workshops, verrijking van het thema etc. 

De gesprekken cyclus: start gesprekken, voortgangsgesprekken, 

(ra)portfolio gesprekken staat beschreven in de kwaliteitskaart: 
‘zo voeren wij ouder/kind gesprekken op de Sterrenwachter. 

 

Er zijn vaste inloopmomenten in de school. In de onderbouw zijn 
deze structureel in de week georganiseerd. 

In de midden- en bovenbouw worden deze in het jaar 
ingepland. 

 
Ouders voelen zich betrokken bij het onderwijs van hun 

kind(eren) en bij de school. 

Gesprekkencyclus, 

functioneringsgesprekken/ 

ontwikkelgesprekken, POP. 
Maart/april 

Directeur/teamleden 

Kwaliteit van de leerkracht 

In gesprek over de ontwikkeling. 

Leerkrachten leggen het zelf vast in de DDGC. 

Al het personeel heeft een ontwikkel-/ functionerings- of 

ontwikkelgesprek gehad. Leerkrachten hebben hun ontwikkeling 

vastgelegd in een POP. Leerkrachten hebben het 
gespreksverslag vastgelegd in de DDGC. 

IKC 
Hele jaar 

Samenwerkingspartners Skoa, de Burijn 

De Sterrenwachter en het Rakkertje onderzoeken waar zij elkaar 
kunnen vinden in het onderwijsaanbod, waardoor er op een 

natuurlijke wijze ontmoeting is tussen de peuters en de 
leerlingen van groep ½.  

 
IKC verder vormgeven met de Burijn en Skoa. 

Er is een beieidsplan ontwikkeld rondom de samenwerking van 
alle partners in het pand. 

Er is een heldere visie. Vanuit daar staat beschreven hoe wij 
elkaar versterken, waar wij samenwerken etc. 

Het beleidsplan vanuit het bestuur is hiervoor de onderlegger. 

functionarissen Op de Sterrenwachter zijn geschoolde functionarissen. 

We formuleren een heldere taakstelling. Deze komt terug in de 
schoolgids, op de website en in het veiligheidsplan. 

De Sterrenwachter heef geschoolde functionarissen. 

 
Kinderen, ouders en medewerkers weten bij wie ze met vragen 

terecht kunnen. 
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a.  


