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1. Jaardoelen uit het schoolplan 2019-2023 

 

Ambities 2021-2022 
  

1 Veiligheid Sociaal-veiligheidsplan bespreken met het team en voorleggen 

aan de MR. 

Ouder-kindgesprekken intensiveren. 
Start gesprek aan het begin van het schooljaar a.d.h.v. een 

vragenformulier. 

Scholing en kennis up-to-date houden van de functionarissen. 

Nieuwe mediatoren opleiden en maandelijks een 
evaluatiemoment met de mediatoren inplannen. 

Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de mediatoren 
vergroten, door bijvoorbeeld zelf de planning te laten maken. 

Ouders voelen zicht betrokken bij de school. We organiseren 

inloopmomenten, creatieve momenten/ workshops met behulp 
van ouderhulp, Sterrenshows, oudergesprekken. 

2 Schoolklimaat Investeren in teamvorming door omtmoetingsmomenten met het 

hele team te organiseren. Van en met elkaar leren, door samen 
voor te breiden en bij elkaar te kijken. 

Visie verder uitwerken tot een eenduidige visie, die terug te zien 
is in het handelen van teamleden, leerlingen en ouders. 

3 Zorgstructuur Evalueren en bijstellen van de zorgstructuur, overlegorganen en 

werkwijze. 
Vastleggen in kwaliteitskaarten.  

 

Helderheid over taakstellingen van medewerkers van de 

Sterrenwachter binnen de verschillende rollen. Wat verwachten 

we van elkaar en waarvoor kun je bij wie terecht. 

4 Onderwijsaanbod 

 
 

Snappet doorgaande leerlijn vastleggen en opleiden Snappet 

coördinator.  

Engels  implementeren en doorgaande leerlijn vastleggen. 

DaVinci verder vormgeven, onderzoeken nieuwe ontwikkelingen 

Doorgaande leerlijnen ontwikkelen en hierdoor het 

(basis)aanbod versterken. 

Aanbod van de methodes tegen het licht houden van de 
referentieniveaus. 

Leesplan opstellen. 

Talent ontwikkeling bij leerlingen en leerkrachten stimuleren 
a.d.h.v. Talentgedreven onderwijs/ kindertalentfluisteraar. 

5 Didactisch 

handelen 
 

 
 

Inzet van het expliciete directe instructiemodel waarborgen. 

Nieuwe leerkrachten erin meenemen. 

Teambreed scholen met betrekking op het gebied van 

referentieniveaus. Hoe laten we groepsdoelen op de 
referentieniveaus aansluiten. 

Groepsbezoeken IB en directie cyclisch borgen. 

6 (Dalton) onderwijs Concreet maken van de waarden en vertalen in handelen; wat 

zie je ons dan doen en wat zien wij de kinderen en ouders doen? 

Vormgeven van de waarden: zelfstandigheid, samenwerken, 
verantwoordelijkheid, reflecteren en effectiviteit. Hoe geven wij 

hier vorm aan op de Sterrenwachter. Nieuwe leerkrachten 
meenemen in de ontwikkeling. 

Ouders meenemen in deze waarden d.m.v. een ouderavond. 
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7 Ontwikkeling en 
begeleiding 

 

Start maken met het voeren van doelstelling en 
ambitiegesprekken. Minimaal 2 keer per jaar: start gesprek aan 

het begin van het schooljaar en halverwege a.d.h.v. DDGC. 

Collegiale consultatie op aanvraag arrangeren. Deelnemen aan 
externe consultatie. Hoe kunnen we deze informatie koppelen 

aan onze eigen ontwikkeling? Mogelijkheid bieden om te kijken 

op andere scholen. 

Persoonlijke professionalisering koppelen aan 

schoolontwikkeling. 

Visie op samen leren formuleren.  

8 Samenwerking Samenwerking  met de Skoa ’t Rakkertje en Kiddies intensiveren. 
Versterken van de doorgaande ontwikkellijn voor kinderen van 0-

12 jaar. Mogelijkheden IKC onderzoeken.  
Met de Burijn naschools aanbod vorm geven. 

Doorgaande lijn en samenwerking ’t Rakkertje structureel 

uitwerken (VVE, Reggio Emilia). 

9 Duurzaamheid 
 

Gezonde schoolvisie herijken en uitbouwen binnen de school. 

Afval scheiden integreren binnen de schoolorganisatie en in de 

buurt. 
Duurzaamheid borgen binnen het lesaanbod, door in lessen 

bewustwording te creëren. 

Wij participeren in de Ronduit werkgroep Groenteam onder 
leiding van Marije van der Stelt. 
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1. Veiligheid 

 

1 Veiligheid 
 

Sociaal-veiligheidsplan bespreken met het team en voorleggen 
aan de MR. 

Ouder-kindgesprekken intensiveren. 
Start gesprek aan het begin van het schooljaar a.d.h.v. een 

vragenformulier. 

Inzet van de mediatoren optimaliseren. 
Nieuwe mediatoren opleiden en maandelijks een 

evaluatiemoment met de mediatoren inplannen. 
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de mediatoren 

vergroten, door bijvoorbeeld zelf de planning te laten maken. 

 
 

Opleiden en kennis up-to-date houden van de functionarissen. 

Ouders voelen zicht betrokken bij de school. We organiseren 

inloopmomenten, creatieve momenten/ workshops met behulp 
van ouderhulp, Sterrenshows, oudergesprekken. 

 

Sociaal- veiligheidsplan bespreken met het team en voorleggen aan de MR.  

 Ambities en gewenst resultaat Activiteiten 

  De Sterrenwachter heeft een vastgesteld 

veiligheidsplan. 

 Veiligheidsplan bespreken tijdens een 

teamoverleg. 

 Met name het respectprotocol onder de 
loep nemen en waar nodig bijstellen. 

 Veiligheidsplan voorleggen aan de MR en 
tijdens een MR vergadering bespreken. 

Juli 2022 Meting Indicatoren 

 Wat hebben we bereikt? 
  

Meenemen naar 2022-2023: 

   

 Vastgesteld beleidsstuk “sociaal 
veiligheidsplan”. 

Planning en regie - directie -> procesbewaker. 
- intern begeleider en directie -> samensteller. 

- Team -> mede vormgevend. 
- MR -> adviserende rol. 

Randvoorwaarden  

Tijdspad Periode start schooljaar – herfstvakantie. 

 

Kind-oudergesprekken optimaliseren 

 Ambities en gewenst resultaat Activiteiten 

  Kinderen, ouders en leerkrachten ervaren 

gedeeld eigenaarschap bij de 
leerontwikkeling van kinderen. Met als 

doel: gedeeld eigenaarschap creëren bij 

de leerontwikkeling van kinderen, zowel 
op het gebied van cognitief als 

gedragsmatig vlak. 
 Medewerkers en ouders erkennen elkaars 

rol en verantwoordelijkheid in de 
samenwerking, kinderen hebben een 

stem bij gesprekken over henzelf.  

 Ontwikkelen van een schoolbrede aanpak. 

 Vastgestelde kwaliteitskaart kind-
oudergesprekken. 

 Start kind-oudergesprek bij de start van 

het schooljaar a.d.h.v. een format. 
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 Er wordt gebruik gemaakt van het ik-

formulier. Met daarin de vragen: 
Zo ben ik (gedrag), Zo leer ik (cognitief) 

en Zo werk ik (werkhouding). 

Juli 2022 Meting Indicatoren 

 Wat hebben we bereikt? 

  

Meenemen naar 2022-2023: 
   

 Er is een startgesprek bij de start van het 

schooljaar -> ouder-kind vertelgesprek. 

 Kinderen worden (in elk geval deels) 
betrokken bij de voortgangsgesprekken. 

 Bij gesprekken die over kinderen gevoerd 
worden, is het kind (in ieder geval deels) 

welkom. 
 Kinderen ervaren dat zij eigenaarschap 

hebben over ontwikkeling en welbevinden 

op school. 
 Vastgestelde kwaliteitskaart: “ zo voeren 

wij kind-oudergesprekken op de 
Sterrenwachter”. 

Planning en regie - directie -> procesbewaker. 

- betreffende teamleden -> investeren in tijd en kennis en komen met een voorstel naar 
het team. 

- Intern begeleider -> coachen leerkrachten omtrent het voeren van kindgesprekken. 

- Teamleden -> verdiepen in kennis over kindgesprekken. 

Randvoorwaarden Voldoende kennis van diverse mogelijkheden van het voeren van kind-oudergesprekken. 
Indien nodig coaching of deelnemen aan Masterclass Alkmaar-Noord of het aanbod vanuit de 

Ronduit academie. 

Tijdspad Periode start schooljaar – herfstvakantie. 

 
 

Inzet van de mediatoren optimaliseren 

 Ambities en gewenst resultaat Activiteiten 

  De Sterrenwachter heeft opgeleide 
mediatoren. 

 De mediatoren zijn gekozen d.m.v. een 

verkiezing. 
 Er zijn na de training regelmatig 

evaluatiemomenten met de mediatoren. 
 De mediatoren zijn tijdens de pauzes 

duidelijk zichtbaar, d.m.v. hesjes. 

 Er is in de onder- en bovenbouw een 
‘praat het uit plek’, waar de kinderen van  

groep 1 en 2 leren zelf hun conflicten op 
te lossen met behulp van de los-het-op-

kaart. In groep 3 tot en met 8 leren de 
kinderen dat met behulp van het 

stappenplan-praat-het-uit. Lukt het zelf 

niet dan worden de mediatoren 
ingeschakeld. De plekken zijn duidelijk 

zichtbaar. 
 

 Bij de start van het schooljaar verkiezingen 
uitzetten en vervolgens leerlingen 

opleiden. 

 Uitpraat plekken zichtbaar maken in de 
school. 

 Maandelijks een evaluatiemoment met de 
mediatoren. 

 Zelfstandigheid, samenwerken en 

verantwoordelijkheid vergroten. 
Mediatoren zijn o.a. zelf verantwoordelijk 

voor de planning. 
 

Juli 2022 Meting Indicatoren 

 Wat hebben we bereikt? 

  
Meenemen naar 2022-2023: 

   

 Bij team, ouders en kinderen is bekend wie 

de mediatoren zijn en waarvoor zij kunnen 
worden ingezet. 

 De kinderen weten waar zij hun conflict 
kunnen uitpraten. Kinderen weten dat als 
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ze er zelf niet uitkomen, zij de mediatoren 

kunnen vragen. 

Planning en regie - directie -> procesbewaker. 
- betreffende teamleden -> investeren in tijd. 

Randvoorwaarden Taakuren zijn beschikbaar bij de betreffende medewerkers die de mediatoren opleiden. 

Tijdspad Verkiezingen en opleiden mediatoren voor de herfstvakantie. 

  
 

Opleiden functionarissen 

 Ambities en gewenst resultaat Activiteiten 

  De Sterrenwachter heeft geschoolde 
functionarissen. 

 Kinderen, ouders en medewerkers weten 
bij wie ze met welke vragen terecht 

kunnen. 

 Betreffende medewerkers volgen 
scholingsaanbod. 

 Taakstelling is helder geformuleerd en 
komt terug in de schoolgids/website en in 

het sociaal veiligheidsplan. 

 

Juli 2022 Meting Indicatoren 

 Wat hebben we bereikt? 

  
Meenemen naar 2022-2023: 

   

 Bij team, ouders en kinderen is de 

taakstelling van de functionarissen bekend. 
 Bij team, ouders en kinderen is bekend wie 

welke taak heeft binnen het team. 

Planning en regie - directie -> procesbewaker. 
- betreffende teamleden -> investeren in tijd en kennis. 

Randvoorwaarden Opleidingen worden gefaciliteerd door bestuur. 

Taakuren zijn beschikbaar bij de betreffende medewerkers. 

Tijdspad Afhankelijk van de opleidingsdatum. 

 
 
 

Ouderbetrokkenheid versterken/ ouders betrekken bij de school  

 Ambities en gewenst resultaat Activiteiten 

  De Sterrenwachter betrekt de ouders bij 
de (ontwikkelingen) van de school. 

 Gaat tijdig met ouders in gesprek. 
 Benadert ouders als het gaat creatieve 

momenten/workshops. 

 De Sterrenwachter organiseert 
inloopmomenten. Groep 1 t/m 4 elke 

dinsdag en donderdag. Groep 5 t/m 8 
geeft de leerkracht tijdig aan wanneer er 

inloopmomenten zijn. 

 De Sterrenwachter organiseert 
inloopmomenten voor ouders, ouder-kind 

gesprekken, creatieve 
momenten/workshops, ouderavond over 

de visie en waarden van de school, 

ouderbedankmoment, kerstcafé etc. 
 

Juli 2022 Meting Indicatoren 

 Wat hebben we bereikt? 
  

Meenemen naar 2022-2023: 
   

 Ouders voelen zich betrokken bij het 
onderwijs van hun kind(eren) en bij de 

school. 
 Zijn op de hoogte van de visie en waarden 

van de school en hoe wij hier vorm 

aangeven. 

Planning en regie - directie -> procesbewaker. 

- teamleden -> investeren in tijd en aandacht. 

- AC -> bij activiteiten nadenken over hoe wij ouders kunnen betrekken. 

Randvoorwaarden Activiteiten tijdig communiceren. 

Tijdspad Gedurende het hele schooljaar. 
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2. Schoolklimaat 

 

2 Schoolklimaat 

 

Investeren in teamvorming. Van en met elkaar leren, samen 

voorbereiden en bij elkaar kijken aan de hand van een leervraag. 
 

Visie verder uitwerken tot een eenduidige visie, die terug te zien 

is in het handelen van teamleden, leerlingen en ouders. 

 

 

Investeren in teamvorming. 

 Ambities en gewenst resultaat Activiteiten 

  Team van de Sterrenwachter is eenduidig 

in de visie en aanpak van de school. 

 Team van de Sterrenwachter vindt elkaar 
en ervaart de veiligheid om met elkaar te 

werken aan de school- en persoonlijke 
ontwikkeling. 

 Op de Sterrenwachter is er een 

professionele cultuur, waarin er ruimte is 
voor dialoog en elkaar als professional 

aanspreken op handelen. 

 Faciliteren van ontmoetingsmomenten. 

 Startvergadering waarbij de nadruk ligt op 

elkaar en elkaars talenten leren kennen. 
 Vergaderstructuur organiseren waarbij het 

team in voltalligheid bij elkaar is.  
 Visie uitdragen door directie en intern 

begeleider. 

 

Juli 2022 Meting Indicatoren 

 Wat hebben we bereikt? 

  
Meenemen naar 2022-2023: 

   

 Team is op de hoogte van wat er speelt in 

de groepen en schoolbreed. 
 Team is op de hoogte van de kwaliteiten 

en kunde van de verschillende teamleden. 

 Team ervaart werkplezier. 

Planning en regie - directie -> facilitator ontmoetingsmomenten en vergaderstructuur. 
- directie en intern begeleider -> voorleven en uitdragen van visie. 

- teamleden -> investeren in elkaar. 

Randvoorwaarden Veiligheid en respect. 
Inzicht in elkaars kwaliteiten.  

Tijdspad Gedurende het hele schooljaar. 

 
 

Visie verder uitwerken tot een eenduidige visie.  

 Ambities en gewenst resultaat Activiteiten 

  Team van de Sterrenwachter is eenduidig 

in de visie en aanpak van de school. 
 De visie is bekend en waar nageleefd 

door het team, de ouders en de 

leerlingen van de Sterrenwachter. 

 Visie uitdragen door directie en intern 

begeleider. 
 Visie per waarden uitwerken. Hoe zie je de 

waarden van de Sterrenwachter terug in 

het handelen van het team, de ouders en 
de leerlingen. 

Juli 2022 Meting Indicatoren 

 Wat hebben we bereikt? 
  

Meenemen naar 2022-2023: 

   

 Het team, ouders en leerlingen zijn op de 
hoogte van de waarden en de uitwerking 

van de waarden. 

 

Planning en regie - directie -> facilitator ontmoetingsmomenten en vergaderstructuur. 
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- directie en intern begeleider -> voorleven en uitdragen van de visie. 

- teamleden -> voorleven en uitdragen van de visie. 

Randvoorwaarden Ontmoetingsmomenten organiseren, studiedagen over de waarden.  

Tijdspad Gedurende het hele schooljaar. 
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3. Zorgstructuur 

 

3 Zorgstructuur 

 

Evalueren en bijstellen van de zorgstructuur, overlegorganen en 

werkwijze en deze vastleggen in kwaliteitskaarten.  

Helderheid verschaffen over de taakstellingen behorende bij de 
verschillende functies binnen de school. 

 

Evalueren en bijstellen van de zorgstructuur, overlegorganen en werkwijze en deze 
vastleggen in kwaliteitskaarten.  

 

 Ambities en gewenst resultaat Activiteiten 

  Ouders vertrouwen erop dat kinderen 

binnen de Sterrenwachter alle zorg 
krijgen die ze nodig hebben. 

 Leerkrachten ervaren eigenaarschap over 
leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften en maken actief 

gebruik van de kennis van de intern 
begeleider. 

 Bestaande zorgroute kritisch doorkijken.  

 Herijken taak van de intern begeleider. 
 Zorgroute aanpassen/aanvullen aan de 

huidige onderwijsontwikkelingen. 
 Beschikbaar stellen zorgroute voor 

medewerkers en voor ouders in 

bijvoorbeeld de schoolgids en het 
schoolondersteuningsprofiel. 

 

Juli 2022 Meting Indicatoren 

 Wat hebben we bereikt? 

  

Meenemen naar 2022-2023: 
   

 Voor leerkrachten en ouders is het 

duidelijk hoe de zorgroute binnen de 

Sterrenwachter loopt. 
 Alle contacten over de ontwikkeling van 

kinderen lopen via de verantwoordelijke 
leerkracht. 

 Leerkrachten ervaren eigenaarschap over 
leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften en maken waar nodig 

actief gebruik van de kennis van de intern 
begeleider. 

Planning en regie - intern begeleider -> opstellen zorgroute. 

- teamleden -> kennis hebben van de zorgroute. 

Randvoorwaarden  

Tijdspad Start schooljaar tot aan de kerstvakantie. 

 
 

Helderheid over de taakstellingen behorende bij de verschillende functies binnen de 
school. 

 

 Ambities en gewenst resultaat Activiteiten 

  Helderheid over taakstellingen van 

medewerkers van de Sterrenwachter 

binnen de verschillende rollen. Wat 
verwachten we van elkaar en waarvoor 

kun je bij wie terecht. 

 In kwaliteitskaart vastleggen wat de 

taakstellingen van medewerkers van de 

Sterrenwachter zijn binnen de 
verschillende rollen. 

 

Juli 2022 Meting Indicatoren 
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 Wat hebben we bereikt? 

  
Meenemen naar 2022-2023: 

   

 Voor medewerkers van de Sterrenwachter 

is helder welke taakstellingen er zijn 
binnen de verschillende rollen. 

 Medewerkers weten wat je van elkaar kan 
en mag verwachten en waarvoor je bij 

elkaar terecht kunt. 

Planning en regie - directie -> helderheid verschaffen over de taakstellingen behorende bij de 
verschillende functies binnen school. 

 

Randvoorwaarden  

Tijdspad Start schooljaar tot aan de herfstvakantie. 
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4. Onderwijsaanbod 

 

4 Onderwijsaanbod 
 

 
 

Snappet doorgaande leerlijn vastleggen.  

Engels implementeren en doorgaande leerlijn vastleggen. 

DaVinci verder vormgeven, evalueren aanpak en waar nodig 

aanpassen. 
Nieuwe ontwikkelingen onderzoeken. Gebruik maken van 

intranet bij de voorbereiding van het thema. 

Leerlijn creatieve vorming verder vormgeven. 

Doorgaande leerlijnen ontwikkelen en hierdoor het 

(basis)aanbod versterken. 

Aanbod van de methodes tegen het licht houden vanuit de 

referentieniveaus en de schoolambitie. 

Leesplan opstellen. 

Talent ontwikkeling bij leerlingen en leerkrachten stimuleren 

a.d.h.v. Talentgedreven onderwijs/ kindertalentfluisteraar. 

 

 
 

Snappet doorgaande leerlijn vastleggen en afspraken vastleggen in een 
kwaliteitskaart en opleiden Snappet coördinator.  

 Ambities en gewenst resultaat Activiteiten 

  Het team van de Sterrenwachter heeft 

inzicht in wat Snappet kan betekenen 
voor de onderwijspraktijk. 

 Het team van de Sterrenwachter legt 

afspraken rondom het gebruik van Snappet 
vast in kwaliteitskaarten. 

 Nieuwe leerkrachten worden door collega’s 
ingewerkt. 

 Collega volgt de opleiding Snappet 

coördinator.  
 

Juli 2022 Meting Indicatoren 

 Wat hebben we bereikt? 
  

Meenemen naar 2022-2023: 
   

 Afspraken zijn vastgelegd in 
kwaliteitskaarten. 

 Er is een opgeleide Snappet coördinator op 
de Sterrenwachter. 

Planning en regie - directie -> tussentijdse evaluatiemomenten organiseren. 

- Teamleden -> zetten Snappet in volgens de gemaakte afspraken. 

- ICT-coördinator -> ondersteunt de leerkrachten.  
- Leerkracht -> volgt de opleiding Snappet coördinator.  

Randvoorwaarden Goed werkende infrastructuur. 

Cursus Snappet coördinator. 

Tijdspad Cursus -> afhankelijk van het opleidingsaanbod vanuit Snappet. 
Tijdens teamvergaderingen staat Snappet op de agenda. 

 

 

Implementeren Take it Easy (methode Engels)  en doorgaande leerlijn vastleggen.  

 Ambities en gewenst resultaat Activiteiten 
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  Engels van groep 1 t/m groep 8. 

 Doorgaande leerlijn op het gebied van 
Engels. 

 Van groep 1 t/m groep 8 geven de 

leerkrachten Engels met de methode Take 
it Easy. 

 

Juli 2022 Meting Indicatoren 

 Wat hebben we bereikt? 

  

Meenemen naar 2022-2023: 
   

 Doorlopende leerlijn Engels in de school, 

vastgelegd in een kwaliteitskaart. 

Planning en regie - directie -> tussentijdse evaluatiemoment inplannen. 

- Teamleden -> geven Engels aan de hand van de methode Take it Easy. 
- ICT-coördinator -> ondersteunt de leerkrachten met de software. 

Randvoorwaarden Goed werkende infrastructuur. 

 

Tijdspad  

 

 

Davinci verdiepen, verder vormgeven, evalueren en waar nodig bijstellen. Nieuwe 
ontwikkelingen onderzoeken. Gebruik maken van intranet bij de voorbereiding. 
Leerlijn creatieve vormgeving verder uitbouwen.  

 

 Ambities en gewenst resultaat Activiteiten 

  Het aanbod met elkaar ontwikkelen. 
 DaVinci evalueren en onderzoeken wat 

DaVinci nog meer te bieden heeft, de 
inbreng van de leerlingen vergroten. 

 Leerlijn creatieve vorming verder 

uitbouwen, met mogelijk ook andere 
disciplines.  

 Waar mogelijk thema’s samen 
voorbereiden. 

 Bij elk thema, wordt in samenwerking met 
kunstenaar vanuit Artiance gekeken aan 

welke doelen er is gewerkt. De lessen 

worden uitgewerkt volgens een vast 
format. 

 Nieuwe collega’s ondersteunen bij het 
werken met DaVinci. 

 Per thema goed kijken bij welke thema 

groep 5/6 aansluit. 
 

Juli 2022 Meting Indicatoren 

 Wat hebben we bereikt? 
  

Meenemen naar 2022-2023: 
   

 Bij elk thema hebben we onderzocht wat 
de inbreng van de leerlingen is. 

 Aan het einde van het jaar hebben we jaar 
1 van DaVinci de lessen creatieve vorming 

uitgewerkt.  

Planning en regie - directie -> Momenten inplannen om thema’s voor te breiden, maar ook met elkaar de 

werkwijze onder de loep te nemen, te evalueren en waar nodig bijstellen. 
- Directie-> contact met Cultuur primair i.v.m. plannen evaluaties en nieuwe subsidie 

aanvraag. 
- Teamleden -> zoeken elkaar op om samen de thema’s voor te breiden. Vullen elkaar 

aan en leren van en met elkaar. 
 

Randvoorwaarden Subsidie cultuur primair. 

Format voor de lesbeschrijvingen. 

Tijdspad Gedurende het hele schooljaar. 

 

Doorgaande leerlijnen vast te leggen en hierdoor het (basis) aanbod versterken.  

 Ambities en gewenst resultaat Activiteiten 
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  Het aanbod is over de hele linie van de 

school in een logische opbouw weggezet. 
 Leerkrachten hebben in ieder geval zicht 

op het aanbod van de voorgaande en de 
volgende groep.  

 Er wordt vroegtijdig gesignaleerd welke 

kinderen risico lopen op uitval of 
achterstand. 

 Er wordt preventief gewerkt met 
kinderen met een risico op uitval of 

achterstand op het gebied van lezen. 
Handelwijze wordt vastgelegd in het 

handelingsplan (ernstige) leesproblemen/ 

mogelijk dyslexie. 

 Methodes worden kritisch bekeken op 

inzet, inhoud en de mate waarin ze binnen 
de visie van de school passen en binnen 

de referentieniveaus. 
 Tijdens besprekingen worden de 

referentieniveaus schoolbreed 

meegenomen in de analyse. 
 Signaleringen worden gestandaardiseerd. 

 Onderzoeken werken met 
leesinterventieprogramma Bouw!: 

https://www.lexima.nl/dyslexiesoftware/bo
uw voor risicolezers in de onder-

/middenbouw, Ralfi- en tutor lezen in de 

midden- en bovenbouw. 

Juli 2022 Meting Indicatoren 

 Wat hebben we bereikt? 

  
Meenemen naar 2022-2023: 

   

 Doorlopende leerlijn is bekend binnen 

school. 
 (lees-)resultaten gaan omhoog 

 Er is zichtbaar in plan en daad welke 

kinderen welk aanbod krijgen. 

Planning en regie - intern begeleider -> in groepsbesprekingen het aanbod en de resultaten analyseren 

en doelen bijstellen met de leerkrachten. 

- intern begeleider -> richtlijnen opstellen voor registratie van aanbod en differentiatie. 
- teamleden -> kennis van referentieniveaus en doelgericht werken.  

Randvoorwaarden  

Tijdspad  

 

Aanbod van de methodes tegen het licht houden vanuit de referentieniveaus en de 
schoolambitie. 

 Ambities en gewenst resultaat Activiteiten 

  Het aanbod is over de hele linie van de 
school in een logische opbouw weggezet. 

 Leerkrachten hebben in ieder geval zicht 
op het aanbod van de voorgaande en de 

volgende groep.  

 Er wordt vroegtijdig gesignaleerd welke 
kinderen risico lopen op uitval of 

achterstand. 
 Leerkrachten kunnen werken met 

FocusPO. Kijken kritisch naar de leerstof 

en maken keuzes in hun aanbod. 
 

 Methodes worden kritisch bekeken op 
inzet, inhoud en de mate waarin ze binnen 

de visie van de school passen en binnen 
de referentieniveaus. 

 Tijdens besprekingen worden de 

referentieniveaus schoolbreed 
meegenomen in de analyse. 

 Signaleringen worden gestandaardiseerd, 
door te gaan werken met FocusPO. 

 Leerkrachten volgen de bijeenkomsten van 

FocusPO. 

Juli 2022 Meting Indicatoren 

 Wat hebben we bereikt? 
  

Meenemen naar 2022-2023: 
   

 Doorlopende leerlijn is bekend binnen 
school. 

 (lees-)resultaten gaan omhoog 
 Er is zichtbaar in plan en daad welke 

kinderen welk aanbod krijgen. 

Planning en regie - intern begeleider en directie -> stellen in december samen met FocusPO 

schoolambities op passend bij de weging van de school. 
- teamleden -> kennis van referentieniveaus en doelgericht werken.  

Randvoorwaarden  

Tijdspad December 2021 tot de zomervakantie. 

 
 

 

https://www.lexima.nl/dyslexiesoftware/bouw
https://www.lexima.nl/dyslexiesoftware/bouw
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Leesplan opstellen. 

 Ambities en gewenst resultaat Activiteiten 

  Het aanbod is over de hele linie van de 

school in een logische opbouw weggezet. 
 Leerkrachten hebben in ieder geval zicht 

op het aanbod van de voorgaande en de 
volgende groep.  

 Er wordt vroegtijdig gesignaleerd welke 

kinderen risico lopen op uitval of 
achterstand. 

 Methodes worden kritisch bekeken op 

inzet, inhoud en de mate waarin ze binnen 
de visie van de school passen en binnen 

de referentieniveaus. 
 Blink lezen wordt uitgeprobeerd. 

Juli 2022 Meting Indicatoren 

 Wat hebben we bereikt? 
  

Meenemen naar 2022-2023: 

   

 Doorlopende leerlijn lezen. 
 (lees-)resultaten gaan omhoog 

 Er is zichtbaar in plan en daad welke 

kinderen welk aanbod krijgen. 

Planning en regie - intern begeleider, biebconsulent en lees coördinator -> stellen met elkaar een 

leesaanbod op.  

Randvoorwaarden  

Tijdspad Na de zomervakantie tot aan de kerstvakantie. 

 

Talent ontwikkeling bij leerlingen en leerkrachten stimuleren a.d.h.v. 
Talentgedreven onderwijs/ kindertalentfluisteraar.  

 Ambities en gewenst resultaat Activiteiten 

  De talenten van kinderen (h)erkennen.  

 Stimuleren van een grow mindset. 

 We benaderen kinderen positief. 
 We voeren talentgesprekken met de 

leerlingen. 

 Ronduit biedt de mogelijkheid om deel te 

nemen aan de training 

Kindertalentfluisteraar en Talentbouwer. 
 Een aantal collega’s hebben de opleiding 

gedaan of gaan de opleiding schooljaar 
2021-2022 volgen. 

Juli 2022 Meting Indicatoren 

 Wat hebben we bereikt? 

  
Meenemen naar 2022-2023: 

   

 Talengedreven onderwijs. 

 Kinderen en leerkrachten (h)erkennen hun 
talenten en de talenten van een ander. 

Planning en regie - Leerkrachten volgen de training Kindertalentfluisteraar. 
- Opgeleide Kindertalentfluisteraars voeren talentgesprekken met kinderen. 

Randvoorwaarden  

Tijdspad Gedurende het hele schooljaar. 
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5. Didactisch handelen 

 

5 Didactisch 
handelen 

 
 

 

Inzet van het expliciete directe instructiemodel waarborgen. 
Nieuwe leerkrachten erin meenemen. 

Teambrede scholing met betrekking op het gebied van 
referentieniveaus. Hoe laten we groepsdoelen op de 

referentieniveaus aansluiten. 

 

Groepsbezoeken IB en directie cyclisch borgen. 

 
 

Inzet van het expliciete directe instructiemodel  waarborgen.  

 Ambities en gewenst resultaat Activiteiten 

  Alle collega’s jaar hebben dezelfde 

basiskennis over het expliciete directe 

instructie model en kan iedereen het 
toepassen in zijn les. Alle leerkrachten 

zijn minimaal één keer bezocht door 
directie / IB of een externe partij en 

hebben de mogelijkheid gekregen om 

aan ontwikkelpunten te werken en 
daarop gecoacht te worden. 

 Iedereen heeft één of meerdere 

observaties gehad. 

Juli 2022 Meting Indicatoren 

 Wat hebben we bereikt? 
  

Meenemen naar 2022-2023: 

   

 Vastgestelde  kwaliteitskaart over hoe wij 
het expliciete directe instructiemodel 

inzetten met als doel krachtige instructie 

en effectieve leertijd. 

Planning en regie - Directie -> coaching organiseren, faciliteren.   

- Teamleden - > lezen boek Expliciete directe instructie 2.0 (is voor iedere groep 

aangeschaft) 
-  

Randvoorwaarden Voldoende kennis van het expliciete directe instructiemodel en de 6 rollen van de leerkracht. 

Tijdspad 

 

Alle leerkrachten hebben voor de kerstvakantie een eerste observatie en nabespreking gehad. 

Coaching is op maat en individueel (naar behoefte). 

 

Team scholing met betrekking op het gebied van referentieniveaus. Hoe laten we 
groepsdoelen op de referentieniveaus aansluiten.  

 Ambities en gewenst resultaat Activiteiten 

  Aan het einde van het jaar hebben wij 
dezelfde basiskennis over de 

referentieniveaus en houden we bij het 

stellen van de doelen hier rekening mee. 

 Kennis opdoen over de referentieniveaus 
en doelen stellen die passend zijn bij de 

schoolweging. 

 Schooleigen doelen opstellen die passend 
zijn bij de schoolweging. 

 Teamscholing door FocusPO. 

Juli 2022 Meting Indicatoren 

 Wat hebben we bereikt? 

  

Meenemen naar 2022-2023: 
   

 Er zijn schoolbreed doelen gesteld vanuit 

de referentieniveaus. 

Planning en regie - Directie -> faciliteren.  
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- Intern begeleider -> informatie verstrekken over de referentieniveaus. Richtlijnen 

opstellen. 
- Teamleden - > kennis van referentieniveaus en doelgerichtwerken. 

Randvoorwaarden  

Tijdspad  

Groepsbezoeken IB en directie cyclisch borgen 

 Ambities en gewenst resultaat Activiteiten 

  Alle medewerkers ontvangen de 

coaching, begeleiding en 

functioneringsgesprekken waar ze recht 
op hebben  

 Onderzoeken observatie-instrument Yollen: 

https://www.yollen.nl/apex/f?p=492:3 

n.a.v. de observatie m.b.t. EDI en de zes 
rollen van de leerkracht. 

 Vaste momenten in het jaarrooster 
opnemen voor observaties en gesprekken 

van de intern begeleider ten behoeve van 

coaching en begeleiding.  
 Start- kennismakingsgesprek met de 

directie. 
 Halfjaarlijks groepsbezoek door de directie 

ten behoeve van functioneringsgesprekken 
(binnen DDGC). 

 

Juli 2022 Meting Indicatoren 

 Wat hebben we bereikt? 
  

Meenemen naar 2022-2023: 
   

 Medewerkers hebben minimaal 2 maal per 
jaar een gesprek over ontwikkeling en 

voortgang met directie. 
 Medewerkers worden meerdere keren per 

jaar geobserveerd door de intern 

begeleider en ontvangen daar feedback en 
coaching op. 

Planning en regie - directie -> inzetten DDGC  

- intern begeleider -> observaties en (coachings-)gesprekken inplannen 

Randvoorwaarden Inlog in DDGC 
Handleiding DDGC beschikbaar 

Tijdspad Gedurende het hele schooljaar. 

Start- kennisgesprek met directie voor de herfstvakantie. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.yollen.nl/apex/f?p=492:3
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6. Onderwijs 

 

6 (dalton) onderwijs Concreet maken van onze waarden en vertalen in handelen; wat 
zie je ons doen en wat zien we de kinderen en ouders doen? 

 

Vormgeven van de waarden: zelfstandigheid, samenwerken, 
verantwoordelijkheid, reflecteren en effectiviteit. Hoe geven wij 

hier vorm aan op de Sterrenwachter. Nieuwe leerkrachten 
meenemen in de ontwikkeling. 

Ouders meenemen in deze waarden d.m.v. een ouderavond. 

 

Concreet maken van onze waarden en vertalen naar handelen; wat zie je ons doen 
en wat zien we de kinderen en ouders doen? 

 Ambities en gewenst resultaat Activiteiten 

  Kernwaarden (samenwerken, 
zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, 

reflectie en effectiviteit) vertalen naar 
handelen. Per kernwaarden korte 

omschrijvingen hoe je ze terug ziet in ons 

onderwijs en handelen.  

 Tijdens studiedagen en 
teamvergadering staat de 

visieontwikkeling op de agenda. 
 Ouders meenemen in de waarden 

door een ouderavond, stukjes in het 

Sterrennieuws etc. 

Juli 2022 Meting Indicatoren 

 Wat hebben we bereikt? 

  
Meenemen naar 2022-2023: 

   

 Team van de Sterrenwachter handelt 

vanuit de waarden. De waarden zijn terug 
te zien in ons zeggen en in ons handelen.  

 

Planning en regie - directie en intern begeleider -> gesprek leiden, koers bewaken, inhoudelijke 
gesprekken faciliteren en creëren.  

- teamleden -> aansluiten bij de teamvergaderingen en studiedagen. 

Randvoorwaarden Studiedagen en teamvergaderingen waarop alle medewerkers aanwezig zijn. 

Tijdspad Gedurende het hele schooljaar. 
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7. Ontwikkeling en begeleiding 

 

7 Ontwikkeling en 

begeleiding 
 

 

Voeren van doelstelling en ambitiegesprekken. 

Leerkrachten maken een POP en worden daarop gecoacht. 
Persoonlijke professionalisering koppelen aan 

schoolontwikkeling. 
Minimaal 2 keer per jaar: start gesprek aan het begin van het 

schooljaar en halverwege a.d.h.v. DDGC. 

Collegiale consultatie op aanvraag arrangeren. Deelnemen aan 
externe consultatie. Hoe kunnen we die informatie koppelen aan 

onze eigen ontwikkeling? Mogelijkheid bieden om te kijken op 

andere scholen. 

Visie op samen leren formuleren. 

 

 

Voeren van doelstelling en ambitiegesprekken 

 Ambities en gewenst resultaat Activiteiten 

  Alle medewerkers hebben de coaching, 

begeleiding en functioneringsgesprekken 
waar ze recht op hebben. 

 

 Vaste momenten in het jaarrooster 

opnemen voor observaties en gesprekken 
van de intern begeleider ten behoeve van 

coaching en begeleiding op. 
 Minimaal 2 gesprekken per jaar: start- 

kennismakingsgesprek en gesprek passend 
bij de cyclus van de DDGC. 

 Half jaarlijks groepsbezoek door de directie 

ten behoeve van de 
functioneringsgesprekken (binnen DDGC). 

 Alle teamleden hebben een 
functioneringsgesprek of een 

beoordelingsgesprek gevoerd (afhankelijk 

van de fase in de cyclus). Waar nodig 
hebben teamleden een POP gemaakt en 

zijn zij daarop begeleid.  

Juli 2022 Meting Indicatoren 

 Wat hebben we bereikt? 

  

Meenemen naar 2022-2023: 
   

 Medewerkers hebben minimaal één, maar 

voorkeur heeft tweemaal per jaar een 

gesprek over de ontwikkeling en voortgang 
met directie. 

 Medewerkers worden meerdere keren per 
jaar geobserveerd door de intern 

begeleider en ontvangen daar feedback en 
coaching op. 

 

Planning en regie - directie -> inzetten DDGC 

- intern begeleider -> observaties en (coachings-) gesprekken inplannen. 

Randvoorwaarden Inlog in DDGC 

Handleiding DDGC 
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Collegiale consultatie intern en deelnemen aan externe consultatie. 

Mogelijkheid om te kijken op andere scholen.   

 Ambities en gewenst resultaat Activiteiten 

  De Sterrenwachter is een professionele 

leeromgeving waar van en met elkaar 
geleerd wordt. 

 We zetten intervisie en collegiale 
consultatie in om van elkaar te leren, 

gebruik te maken van elkaars expertise, 
kennis en kunde. 

 

 Medewerkers kijken bij elkaar met behulp 

van een leervraag.  
 We nemen deel aan de collegiale visitatie 

op bestuursniveau.  
 We zetten intervisie in om een casus te 

bespreken en daardoor te leren van 
elkaars expertise. 

 Mogelijkheid om te kijken bij andere 

school, ter inspiratie van de school- en 
eigen ontwikkeling. 

Juli 2022 Meting Indicatoren 

 Wat hebben we bereikt? 
  

Meenemen naar 2022-2023: 

   

 Leerkrachten hebben een keer bij een 
andere leerkracht gekeken. 

 Medewerkers kennen elkaars kwaliteiten. 

 Medewerkers helpen elkaar bij 
vraagstukken. 

 We koppelen de verkregen informatie 
vanuit de collegiale visitatie aan onze 

eigen schoolontwikkeling.  

 We koppelen de verkregen informatie 
vanuit een school bezoek aan onze eigen 

schoolontwikkeling. 
 

Planning en regie - directie -> faciliteren collegiale consultatiemomenten. 

- intern begeleider -> ondersteunen bij het vormgeven van een leervraag en 
ondersteunen bij het matchen van vraag en aanbod (hulpvraag en kwaliteiten). 

- teamleden -> leervraag formuleren en bij elkaar in de groepen kijken. 

Randvoorwaarden Vervanging voor de groepen. 
Veiligheid en respect. 

Tijdspad Gedurende het hele jaar. 

 

Visie op samen leren formuleren.  

 Ambities en gewenst resultaat Activiteiten 

  De Sterrenwachter is een professionele 

leeromgeving waar van en met elkaar 
geleerd wordt. 

 We zetten intervisie en collegiale 
consultatie in om van elkaar te leren, 

gebruik te maken van elkaars expertise, 
kennis en kunde. 

 Het team van de Sterrenwachter voelt 

zich gezamenlijk verantwoordelijk voor 
de onderwerpen van de 

teamvergaderingen. 
 

 Boek lezen van Ben van der Hilst: 

‘Teamgericht organiseren in het 
basisonderwijs. Handreiking voor het 

inrichten van een lerende school’. En 
zijn proefschrift. 

 Wat kan teamgericht onderwijs 
betekenen voor het team van de 

Sterrenwachter? Uit onderzoek blijkt 

dat teamgericht onderwijs de 
onderwijskwaliteit, het innovatief 

vermogen én het werkplezier van 
leerkrachten in positieve zin 

beïnvloedt. 

 Hoe organiseer je leerteams in een 
klein team? 

Juli 2022 Meting Indicatoren 

 Wat hebben we bereikt? 
  

Meenemen naar 2022-2023: 

 Leerkrachten hebben informatie over 
teamgericht organiseren. 
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    We zijn als team verantwoordelijk voor de 

agenda en het teamoverleg. 

Planning en regie - directie -> boeken lezen van Ben van der Hilst. 
- Directie -> informeren bij andere scholen bijvoorbeeld bij de Piramide. Werken met 

leerteams. 
-  

Randvoorwaarden Verantwoordelijkheid, samenwerken en zelfstandigheid. 

Tijdspad Gedurende het hele jaar. 
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8. Samenwerking 

 

8  
 

Samenwerking  met de Skoa ’t Rakkertje en Kiddies intensiveren. 
Versterken van de doorgaande ontwikkellijn voor kinderen van 0-

12 jaar. Mogelijkheden IKC onderzoeken.  
Met de Burijn naschools aanbod vorm geven. 

Doorgaande lijn en samenwerking ’t Rakkertje structureel 

uitwerken (VVE, Reggio Emilia). 

 
 

Samenwerking met het Rakkertje, Kiddies en de Burijn intensiveren.  

 Ambities en gewenst resultaat Activiteiten 

  Aan het einde van het jaar hebben 
regelmatig gesprekken met elkaar waarin 

we onderzoeken waarin we elkaar in de 
wijk kunnen versterken. 

 Mogelijkheden IKC onderzoeken, met als 

doel een doorgaande ontwikkellijn voor 
kinderen van 0-12 jaar. 

 We komen 1x in de 6 weken bij elkaar. 
 De bijeenkomsten worden bijgewoond 

door directie Sterrenwachter, directie de 
Burijn, manager van Kiddies en 

regiomanager Skoa. 

 Er vindt afstemming plaats over 
organisatorische zaken. 

 Er is 2 keer per jaar een breed 
naschoolsaanbod. Er is een gezamenlijke 

flyer voor de leerlingen van de Burijn, de 

Sterrenwachter en de buurt. 
 Gesprekken met Benno Mooi van B&T: 

onderzoeken welke mogelijkheden er zijn 
m.b.t. een IKC. 

Juli 2022 Meting Indicatoren 

 Wat hebben we bereikt? 
  

Meenemen naar 2022-2023: 

   

 Er zijn duidelijke samenwerkingsafspraken 
waarbij helder omschreven is hoe de 

samenwerking vormgegeven is. 

 

Planning en regie - directie -> afstemming met de verschillende partijen. 
- Directie -> team op de hoogte stellen van gemaakte afspraken. 

Randvoorwaarden  

Tijdspad Gedurende het jaar. 

 
 

Doorgaande lijn en samenwerking ’t Rakkertje structureel uitwerken (VVE, Reggio 
Emilia). 

 Ambities en gewenst resultaat Activiteiten 

  Aan het einde van het jaar hebben 

regelmatig gesprekken met elkaar waarin 
we onderzoeken waarin we elkaar in de 

wijk kunnen versterken. 

 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 1/2. 

 Er zijn regelmatig gesprekken tussen de 

Sterrenwachter en het Rakkertje over de 
doorgaande lijn m.b.t. VVE. 

 Afstemmen met het Rakkertje hoe zij de 

filosofie van Reggio Emila in hun aanbod 
inzetten (zit in de visie van de SKOA). 

Juli 2022 Meting Indicatoren 
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 Wat hebben we bereikt? 

  
Meenemen naar 2022-2023: 

   

 Er zijn duidelijke samenwerkingsafspraken 

waarbij helder omschreven is hoe de 
samenwerking vormgegeven. 

 

Planning en regie - directie -> afstemming met de verschillende partijen. 
- Directie -> ontmoeting regelen tussen de scholen. 

- Leerkrachten groep 1/2 -> aanbod afstemmen met het Rakkertje. 

Randvoorwaarden  

Tijdspad Gedurende het schooljaar. 
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9. Duurzaamheid 

 

9 Duurzaamheid Gezonde schoolvisie herijken en uitbouwen binnen de school. 

Afval scheiden integreren binnen de schoolorganisatie en in de 
buurt. 

Duurzaamheid borgen binnen het lesaanbod, in lessen 
bewustwording creëren. 

 Wij participeren in de Ronduit werkgroep Groenteam onder 

leiding van Marije van der Stelt. 

 
 

Gezonde schoolvisie herijken en uitbouwen binnen de school.  

 Ambities en gewenst resultaat Activiteiten 

  De Sterrenwachter draagt vanuit 
maatschappelijk betrokkenheid een 

heldere visie uit op duurzaamheid en 
gezondheid’ 

 Gezonde school is zichtbaar en voelbaar 

binnen de hele school.  

 Verdiepen in de stappen die leiden tot de 
aanvraag van het predicaat “ gezonde 

school”.  
 

Juli 2022 Meting Indicatoren 

 Wat hebben we bereikt? 

  
Meenemen naar 2022-2023: 

   

 Binnen de Sterrenwachter leeft het thema 

duurzaamheid en gezondheid; 
 Beslissingen op alle niveaus worden 

getoetst aan duurzaamheid en 

gezondheid. 

Planning en regie - directie -> gezonde school op de agenda zetten. 
- Teamleden -> bewustwording van duurzaamheidsthema en gezondheid. 

Randvoorwaarden budget voor duurzame investeringen. 

Tijdspad  

 
 

Afval scheiden integreren binnen de schoolorganisatie en in de buurt.  
Duurzaamheid borgen binnen het lesaanbod, in lessen bewustwording creëren.  

 Ambities en gewenst resultaat Activiteiten 

  Binnen school wordt afval gescheiden. 

 We zijn betrokken bij een schone buurt. 
We participeren hier actief in, 

bijvoorbeeld door deel te nemen aan 
Alkmaar schoon en de plastic politie- 

actie in de buurt. 

 In de school wordt afval bewust 

gescheiden. 
 We nemen deel aan Alkmaar schoon en 

aan de plastic politie in de buurt. 

Juli 2022 Meting Indicatoren 

 Wat hebben we bereikt? 
  

Meenemen naar 2022-2023: 
   

 Binnen de Sterrenwachter “leeft” thema 
duurzaamheid en gezondheid. 

 Beslissingen op alle niveaus worden 
getoetst aan duurzaamheid en gezondheid 

en aan de visie van de school. 

 

Planning en regie - Directie -> inschrijven voor Alkmaar schoon en contact leggen met Stadswerk en het 
buurtcentrum over deelnemen aan de plastic politie. 

Randvoorwaarden Koers van de school helder hebben. 
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