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Inleiding De Prinses Beatrixschool is en blijft volop in ontwikkeling.
Op basis van het meerjarenperspectief in het schoolplan en
een jaarlijkse evaluatie stellen we jaarplannen op, waarin
we de doelen en daden voor het betreffende schooljaar
nader uitwerken. Jaarlijks evalueren wij de ontwikkelingen.
Deze jaarplannen en de schoolgids geven daarmee een
actueel beeld van de stand van zaken en de opbrengsten.
Een school/jaarplan staat vol met woorden. Het krijgt
betekenis in ons dagelijks handelen. U bent welkom op
school om te ervaren hoe wij wat wij beschrijven in praktijk
tot uitvoering brengen. In het jaarplan voor 2022-2023
hebben we de feedback meegenomen uit de WMK
ouderenquete van juni 2022. Ook in juni zijn tijdens een
studiedag van het team een aantal actiepunten benoemd
die we opnemen in dit jaarplan.

Inleiding
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Gekozen actiepunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Actiepunt Omvang

GD1 Rekenen en
Wiskunde 
schoolrapportage

2021-2022

Groep 3 - herhalen basisvaardigheden groep 3 IV en V leerlingen. Materialen aanschaffen (rekenrekjes, spelend
rekenen en rekensprint?), om preventief te gebruiken in huidige kleutergroepen, in te zetten in tweede groep en
remediërend in groep 4 van 2022-2023 met als doel: in februari beheersen de leerlingen van groep 4 de
basisvaardigheden laag 1 van het Bareka muurtje (getalbegrip, optellen en aftrekken en splitsen tot 20), toetsing
m.b.v. bareka in kleine groepjes tegelijk.

groot

GD2 Technisch lezen 
schoolrapportage

2021-2022

Groep 3 plan van aanpak Avi S en Avi M3 voor groep 4. Daarnaast verdiepen we ons in 'lezen met je lijf' en 'taal
in blokjes' om in te zetten in ons lees- en spellingsonderwijs in groep 3. In groep 4 van 2023 wordt 3 a 4x per
week tijdens de startactiviteit aan de AVI start leerlingen en aan de AVI M3 leerlingen extra hulp ingezet in de
vorm van BOUW!, Veilig en Vlot en Veilig Leren Lezen vanaf kern 8. Tijdens de leescircuits en tijdens
startmomenten wordt extra handen ingezet (onderwijsassistenten). Dit met als doel dat de leerlingen vlot en
vloeiend leren lezen, minimaal een AVI niveau omhoog gaan bij de toetsing in februari.

groot

GD3 Sociale en
maatschappelijke
ontwikkeling

Burgerschap - aandacht voor andere culturen groot

GD4 Bewegingsonderwijs Uitbreiding tijd bewegingsonderwijs met bewegend leren op het plein en tijdens lessen groot

GD5 Didactisch handelen Het Expliciete Directe Instructiemodel zorgt voor structuur en wordt door alle leerkrachten ingezet. Er is een
document waarin alle schoolafspraken hierover staan.

groot

GD6 Toetsing en
afsluiting

Portfolio en Rapport, nieuwe kwaliteitskaart voor maken groot

KD1 Spelling Spelling groep 3, we willen onderzoeken of taal in blokjes ingezet kan worden. Daarnaast denken we dat de
werkwijze van 'lezen met je lijf', oa kleien van klankgroepen een goede aanvulling is op ons lees- en
spellingsonderwijs.

klein

KD2 Aandachtspunten
Schoolbeschrijving

Het leerlingaantal groeit. In overleg blijven met de gemeente over eventuele extra ruimte in jaar 2023-2024. klein

KD3 Taalleesonderwijs Kwaliteitsplan Taal/lezen/begrijpend lezen klein

KD4 Wetenschap en
Technologie

Borgen wetenschap&techniek(leerlijn+kwaliteitskaart), schema maken voor gebruik technieklokaal klein

KD5 Muziek De lessen muziek worden nu gegeven door een vakleerkracht. Plan maken hoe we dit in de toekomst ook op
deze manier kunnen blijven doen.

klein
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KD6 Contacten met
ouders

Samenwerking met kinderopvangpartner. klein

KD7 Kwaliteitszorg Groepskaart van Parnassys is zodanig ingericht dat er een goede doorgaande lijn is. Dit blijft aandacht vragen. klein

KD8 Onze eigen
kwaliteitsaspecten

ICT-jaarplan, wordt uitgevoerd. klein
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Uitwerking GD1: Groep 3 - herhalen basisvaardigheden groep 3 IV en V leerlingen. Materialen aanschaffen (rekenrekjes, spelend rekenen en rekensprint?), om
preventief te gebruiken in huidige kleutergroepen, in te zetten in tweede groep en remediërend in groep 4 van 2022-2023 met als doel: in februari beheersen de
leerlingen van groep 4 de basisvaardigheden laag 1 van het Bareka muurtje (getalbegrip, optellen en aftrekken en splitsen tot 20), toetsing m.b.v. bareka in kleine
groepjes tegelijk.

Hoofdstuk / paragraaf Rekenen en Wiskunde

Resultaatgebied rekenen

Huidige situatie + aanleiding De groep 4 van 2022-2023 heeft als kleuter veel onderwijs gemist door corona en is hierdoor met grote achterstand in
groep 3 gestart. Deze achterstand is nog niet weggewerkt, waardoor een relatief grote groep het gewenste niveau niet
heeft kunnen halen.

Gewenste situatie (doel) Leerlingen ontwikkelen zich verder op rekengebied in begrip, inzicht, automatiseren en toepassen. Alle leerlingen
functioneren op M4 of hoger bij de M toets rekenen en op E4 niveau op de E toets van dit schooljaar.

Activiteiten (hoe) Voor deze leerlingen zal de inzet van concreet materiaal nog heel veel nodig zijn, om zich de basisvaardigheden eigen te
maken en leerachterstand weg te werken.

Consequenties organisatie Er moet meer materiaal als rekenrekjes en concreet materiaal beschikbaar zijn, in het rooster wordt er tijdens de
inloopactiviteit extra hulp op deze groep gezet zodat er 1 a 2 x per week extra hulp geboden kan worden aan de groep IV
en V leerlingen.

Consequenties scholing n.v.t.

Betrokkenen (wie) leerkracht (petra) en onderwijsassistent (chayenne, cobi) / leerkracht die extra ingezet kan worden (annemarie en conny)
en ib (elsbeth)

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Petra

Omschrijving kosten aanschaf rekenmaterialen

Meetbaar resultaat Alle leerlingen functioneren op M4 of hoger bij de M toets rekenen en op E4 niveau op de E toets van dit schooljaar.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Bij groepsbespreking n.a.v. citotoetsen, maar tussendoor ook al leerkracht (i.o.m. IB)

Borging (hoe) Bij groepsbespreking worden resultaten besproken en plannen aangescherpt. IB/Directie zorgen dat de plannen worden
uitgevoerd.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD2: Groep 3 plan van aanpak Avi S en Avi M3 voor groep 4. Daarnaast verdiepen we ons in 'lezen met je lijf' en 'taal in blokjes' om in te zetten in ons lees-
en spellingsonderwijs in groep 3. In groep 4 van 2023 wordt 3 a 4x per week tijdens de startactiviteit aan de AVI start leerlingen en aan de AVI M3 leerlingen extra hulp
ingezet in de vorm van BOUW!, Veilig en Vlot en Veilig Leren Lezen vanaf kern 8. Tijdens de leescircuits en tijdens startmomenten wordt extra handen ingezet
(onderwijsassistenten). Dit met als doel dat de leerlingen vlot en vloeiend leren lezen, minimaal een AVI niveau omhoog gaan bij de toetsing in februari.

Hoofdstuk / paragraaf Technisch lezen

Resultaatgebied technisch lezen

Huidige situatie + aanleiding De groep 4 van schooljaar 2022-2023 heeft tijdens de kleuterperiode veel onderwijs gemist. In groep 3 is er wel hard aan
gewerkt, maar er is een relatief grote groep, die slechts AVI start leest. Deze achterstand moet zo snel en zo goed
mogelijk weggewerkt worden.

Gewenste situatie (doel) Alle leerlingen maken een groei van minimaal 1 AVI niveau, met als gewenst doel allemaal een functioneringsniveau dat
passend is, bij didactische leeftijd.

Activiteiten (hoe) Deze groep krijgt extra leesonderwijs en er wordt extra formatie op deze groep gezet, zodat er intensiever geoefend kan
worden. 3 a 4 x per week tijdens de inloop kan hier met groepjes extra gelezen worden en 3x per week tijdens
leesles/leescircuit ook een extra persoon voor begeleiding. Gewerkt gaat worden met Veilig en Vlotboekjes vanaf kern 7,
voor-koor-door en materiaal van internet, een aantal leerlingen gaat verder met BOUW! 2x per week op school. En er
wordt ook gestimuleerd bij alle leerlingen, dat hier thuis veel gelezen wordt.

Consequenties organisatie extra inzet tijdens inloop en leescircuitmomenten in groep 4.

Consequenties scholing n.v.t.

Betrokkenen (wie) leerkracht (petra) en onderwijsassistent (chayenne en cobi) en extra inzet leerkracht (conny en annemarie)

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Petra

Meetbaar resultaat Alle leerlingen maken een groei van minimaal 1 AVI niveau, met als gewenst doel allemaal een functioneringsniveau dat
passend is, bij didactische leeftijd.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Tijdens de groepsbespreking n.a.v. cito-toetsen (en tussenevaluatie leerkracht en IB over werkbaarheid)

Borging (hoe) Groepsbesprekingen zijn standaard afspraak binnen de school. Doelen worden elk jaar opnieuw onder de aandacht
gebracht door IB/Directie

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD3: Burgerschap - aandacht voor andere culturen

Hoofdstuk / paragraaf Sociale en maatschappelijke ontwikkeling

Resultaatgebied Burgerschap

Huidige situatie + aanleiding De afgelopen jaren is er weinig aandacht geweest voor onderwijs over andere culturen. Dit was ook feedback van ouders
in de WMK enquete.

Gewenste situatie (doel) 2 thema weken waarin dit onderwerp aanbod komt. Ook wanneer Faqta thema's zich er voor lenen, hier bewust meer
aandacht aangeven.

Activiteiten (hoe) 1 of 2 thema weken, waarin dit onderwerp besproken wordt. Gastsprekers uitnodigen en excursie zodat de leerlingen het
ook kunnen ervaren.

Consequenties organisatie Geen

Consequenties scholing Geen

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk 34, 49 en 24

Eigenaar (wie) Directie

Kosten 0

Omschrijving kosten Voorlopig geen kosten aan verbonden. Evt. gastsprekers uitnodigen.

Meetbaar resultaat Elke groep heeft 2/3 lessen gegeven over andere culturen.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Juni 2023

Borging (hoe) Kwaliteitskaart burgerschap, waarin dit stukje extra aandacht krijgt.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD4: Uitbreiding tijd bewegingsonderwijs met bewegend leren op het plein en tijdens lessen

Hoofdstuk / paragraaf Bewegingsonderwijs

Resultaatgebied Bewegingsonderwijs

Huidige situatie + aanleiding in het jaar 2021-2023 kregen de leerlingen van groep 3 t/m 8 75 minuten bewegingsonderwijs in de sporthal.

Gewenste situatie (doel) In het jaar 2022-2023, zullen de kinderen 90 minuten bewegingsonderwijs krijgen. Daarnaast zullen de leerkrachten op
het plein lessen geven in het kader van bewegingsonderwijs. In 2023 zal 120 minuten onderwijs verplicht worden.

Activiteiten (hoe) De buurtsportcoach zal d.m.v. subsidiegelden, ook inzetten op pleinspelen en workshops/trainingen bij
sportverenigingen. In juni 2022 is de MQ scan afgenomen. De (vak)leerkrachten kunnen nu beter inspelen op wat de
kinderen nodig hebben. In het schooljaar 2022-2023 zal de MQ scan weer worden afgenomen.

Betrokkenen (wie) directie, vakleerkrachten en leerkrachten en buurtsportcoach.

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Directie

Omschrijving kosten Subsidie van de gemeente voor het afnemen van de MQ scan. Tevens de subsidie bewegingsonderwijs ontvangen,
samen met 5 andere scholen. 15.000 euro per school.

Meetbaar resultaat Op de MQ scan van juni 2023 scoren de leerlingen allemaal voldoende.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) juni 2023, door directie/vakleerkrachten en buurtsportcoach.

Borging (hoe) Kwaliteitskaart Bewegingsonderwijs, met daarin een hoofdstuk MQ scan.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD5: Het Expliciete Directe Instructiemodel zorgt voor structuur en wordt door alle leerkrachten ingezet. Er is een document waarin alle schoolafspraken
hierover staan.

Hoofdstuk / paragraaf Didactisch handelen

Resultaatgebied EDI

Huidige situatie + aanleiding Edi wordt ingezet in de groepen, de afgelopen 2 jaar is het team er zelf mee bezig geweest. Nu willen we onderzoeken
hoever we zijn dmv een nulmeting.

Gewenste situatie (doel) Alle collega's, ook de nieuwe collega's zijn in januari bekend met EDI en kunnen dit uitvoeren in de lessen op school.

Lesdoel. Dit doel wordt expliciet met de kinderen gedeeld; door voor te lezen of op het bord te schrijven. Activeren van
voorkennis. De leerlingen krijgen een opdracht die aansluit bij de te geven les, maar daarvoor ze de benodigde kennis al
in huis hebben. Onderwijzen van het concept. Onderwijzen van de vaardigheid. Belang van de les. Begeleide inoefening.
De leerlingen nemen het toepassen van de leerstof over. Ondertussen controleert de leerkracht telkens of ze het correct
doen en begrijpen. Lesafsluiting. De leerlingen maken opdrachten of beantwoorden vragen om te laten zien dat ze het
lesdoel beheersen. Daarna mogen ze pas zelfstandig inoefenen. Zelfstandige verwerking. Verlengde instructie. De
leerlingen waarbij bij de lesafsluiting bleek dat ze het lesdoel nog niet voldoende beheersen, krijgen een verlengde
instructie van de leerkracht.

Het stellen van controle van begripvragen en de evaluatie heeft nog extra aandacht nodig.

Activiteiten (hoe) Alfons Flik zal ons in het schooljaar 2022-2023 begeleiden. In sept. 2022 zal hij een nul-meting doen in de groepen. De
nieuwe collega's lezen het boek Expliciete directe instructie. In 2023 2 teambijeenkomsten met daarin onderwerpen die
vanuit de nulmeting naar voren zijn gekomen. Tevens nogmaals een groepsbezoek door Alfons Flik.

Consequenties organisatie Arianne van Kesteren heeft in het schooljaar een scholing gevolgd voor instructional leader. Zij zal EDI -coordinator zijn.
Groepsbezoeken doen en coachen op EDI

Consequenties scholing We zullen extra scholing inzetten waar het nodig is.

Betrokkenen (wie) team en alfons flik

Plan periode wk 36

Eigenaar (wie) Arianne en Astrid, IB en Directie

Kosten 2000 euro

Omschrijving kosten Inzet externe professional

Meetbaar resultaat Groepsbezoeken door Arianne en Astrid, evt. Alfons Flik. En dmv collegiale consultatie.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Juni 2023

Borging (hoe) Kwaliteitskaart Didactisch handelen is aangevuld met de ontwikkelpunten vanuit de scholing EDI met Alfons Flik.
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Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD6: Portfolio en Rapport, nieuwe kwaliteitskaart voor maken

Hoofdstuk / paragraaf Toetsing en afsluiting

Huidige situatie + aanleiding De kinderen krijgen een papieren portfolio met daarin werk waar ze trots op zijn. Diploma's, kindgesprekken, snappet
overzichten, vll overzichten enz worden erin opgenomen. Ook 2x per jaar het rapport

Gewenste situatie (doel) Onderzoeken hoe het portfolio/rapport vorm kan krijgen, zodat leerlingen er trots op zijn en dat het voor ouders genoeg
duidelijkheid geeft.

Activiteiten (hoe) Werkgroep gaat dit oppakken. Ook leerlingenraad en ouders hierover bevragen.

Betrokkenen (wie) team, leerlingenraad en ouders.

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Corita

Meetbaar resultaat Kwaliteitskaart

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) juni 2023, is er een kwaliteitskaart.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Prinses Beatrixschool

Jaarplan - jaarverslag 2022 - 2023 11



Uitwerking KD1: Spelling groep 3, we willen onderzoeken of taal in blokjes ingezet kan worden. Daarnaast denken we dat de werkwijze van 'lezen met je lijf', oa kleien
van klankgroepen een goede aanvulling is op ons lees- en spellingsonderwijs.

Hoofdstuk / paragraaf Spelling

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Uitwerking KD2: Het leerlingaantal groeit. In overleg blijven met de gemeente over eventuele extra ruimte in jaar 2023-2024.

Hoofdstuk / paragraaf Aandachtspunten Schoolbeschrijving

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking KD3: Kwaliteitsplan Taal/lezen/begrijpend lezen

Hoofdstuk / paragraaf Taalleesonderwijs

Resultaatgebied Taal/lezen/woordenschat

Gewenste situatie (doel) De kwaliteitskaarten voor taal/lees/woordenschat onderwijs, verder ontwikkelen voor een heldere doorgaande lijn. We
scoren met begrijpend lezen met alle groepen in juni 2023 op of boven het landelijk gemiddeld.

Activiteiten (hoe) 1.Het verbeteren van de resultaten op het gebied van Begrijpend lezen, technisch lezen. 2.De leerlingen lezen met meer
plezier en laten een lerende houding zien. 3.De Avi, DMT en resultaten begrijpend lezen stijgen in januari 2022 gelijk aan
het gemiddelde en zijn in juni voor de hele school gemiddeld tot goed. Passend bij onze schoolpopulatie. 4.We bieden
lees- en spellingonderwijs aan op ondersteuningsniveau 2 en 3 voor leerlingen die dit nodig hebben, met middelen die
daarvoor goedgekeurd zijn. Zoals connectlezen en de inzet van BOUW en Letterster. De IB-ers sturen de extra inzet van
de onderwijsassistenten aan, door in de eerste maand wekelijks en daarna maandelijks te vragen hoe het gaat. Tijdens
cito weken wordt duidelijk of doelen worden gehaald. 5.De bibliotheek op school wordt vanaf het begin van het schooljaar
ingezet. Kwaliteitskaart Woordenschat wordt gevolgd door alle leerkrachten. 6. Rijke teksten voor close reading
verzamelen, passend bij het thema van Faqta.

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Team

Kosten 0

Omschrijving kosten Kosten bibliotheek op school

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Uitwerking KD4: Borgen wetenschap&techniek(leerlijn+kwaliteitskaart), schema maken voor gebruik technieklokaal

Hoofdstuk / paragraaf Wetenschap en Technologie

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking KD5: De lessen muziek worden nu gegeven door een vakleerkracht. Plan maken hoe we dit in de toekomst ook op deze manier kunnen blijven doen.

Hoofdstuk / paragraaf Muziek

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Uitwerking KD6: Samenwerking met kinderopvangpartner.

Hoofdstuk / paragraaf Contacten met ouders

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Uitwerking KD7: Groepskaart van Parnassys is zodanig ingericht dat er een goede doorgaande lijn is. Dit blijft aandacht vragen.

Hoofdstuk / paragraaf Kwaliteitszorg

Gerelateerde verbeterpunten

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Uitwerking KD8: ICT-jaarplan, wordt uitgevoerd.

Hoofdstuk / paragraaf Onze eigen kwaliteitsaspecten

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Te volgen scholing Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Aanbieder Kosten

EDI Alfons Flik start op 8
september 2022

Alfons Flik De
nulmeting €
1700,00.

HB onderwijs Elsbeth Neven en Petra
van Brummelen

Door het
schooljaar heen

Geen

Master EN Claudia 2022-2023 lerarenbeurs

Taalcoördinator Annemarie Dekema 2022-2023

Geplande zelfevaluaties Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten

Kwaliteitskaarten
evalueren

Team, iedereen is verantwoordelijk
voor een aantal kaarten

2x tijdens een
teamvergadering

geen

Geplande vragenlijsten Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten

Vragenlijst team WMK Team november 2022 Geen
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Overige zaken Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Huisvesting In het schooljaar 2023-2024 is er behoefte aan een extra
lokaal, dit jaar zullen we in gesprek gaan met de gemeente
en zal het nieuwe IHP worden opgesteld.

TSO-BSO We gaan door met het continurooster. Junis kinderopvang
komt nu dichter bij de school, we hopen dat we dan weer
samen activiteiten kunnen plannen.

Sponsoring Geen sponsoring

MR De MR komt dit schooljaar 4x bijeen. Door de groei van de
school zal de MR uitbreiden tot 6 personen

Overig Het afgelopen jaar hebben we een interne audit gehad.
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