
JAARPLAN 2021-2022 (versie 31-08-2021) 
 

Onderstaand onze plannen en NPO-plannen voor dit schooljaar. Een aantal plannen bekostigen we vanuit de NPO-gelden (zie B). De geel gearceerde plannen hebben onze prioriteit.  
 

A. Beleidsterrein 2021-2022    
De expertgroep (1 t/m 8) heeft 
regie en is eigenaar.  

Gewenst resultaat. Wat te bereiken? Behaald resultaat 
Wat is er bereikt ?  

Toelichting resultaat Vervolg c.q. borging 
Hoe ?  

1. Pedagogisch klimaat 
Lineke, Mariska en Esther, Sara 

1.Begin van het schooljaar KiVa-startcursus voor nieuwe leerkrachten en opfrissingscursus voor de oude garde 
met speciale aandacht voor de groepen 6-7-8.  
2.Aanschaf energizer-boeken voor leerkrachten groep 5 t/m 8.   
3.De EG heeft overzicht over de kindgesprekken.  
4.Aangepaste gedragsprotocol definitief vaststellen en dan naar het team.  Inclusief bijstellen oepsblad - gele 
kaarten – schorsing/verwijdering.  

   

2. Meer- en hoogbegaafden 
Jessica, Lisette, Marian 

1.Quickscan bij 4-jarigen voortzetten onder begeleiding van Intern Begeleiders. 
2.DHH vragenlijsten 2x per schoolloopbaan invullen 1x in OB en 1x in BB invullen.  
3.Uniformiteit in het gebruik van de blauwe/witte mappen. 
4.HB-ouders plannen.  
5.Opstarten Plusklas (NPO) 

   

3. Taal 
Ingrid, Liesbeth van D, Annemiek, 
Carla, Inge 

1.M- & E-toets-trend lezen, spelling en begrijpend lezen bespreken en team-acties hieraan koppelen.  
2.Dyslexieprotocol (i.s.m. IB)  implementeren in team. 
3. Groepsdoorbrekend begrijpend lezen 5-8 (Grip & Leeslink) organiseren.  

   

4. Rekenen 
Loyce , Aafke (rekenspecialist), 
Corry, Snjezana, Petra 
(rekenspecialist), Daphne 

1. 1.M- & E-toets-trend rekenen bespreken en team-acties hieraan koppelen.  
2. Implementatie en borging nieuwe methode Getal & Ruimte jr.  
3.Extra aandacht voor ‘automatiseren’( komt niet voldoende aan bod in de methode) en klokkijken.  
4.Deelname Grote Rekendag  
5. We ‘rekenen’ met poppen in groepen 1-2 volgens SLO-doelen.  

   

5. ICT 
Bianca J, Jordy, Marianne, Michel,  
 
 

1.Implementeren en borgen Gynzy in groepen 6-7-8 (NPO) & Antwoord op de vraag: Kunnen we zonder 
werkboeken voor spelling- en rekenen vanaf januari 2022 nu we Gynzy gebruiken?  
3.Definitief beslissen of we aan de slag willen met digiwijzer 
4.Scratch en Beebot integreren in klasrooster.  
5.In jaarplanner opnemen ICT-circuit-middagen en schoolbreed hier aandacht aan besteden. 
6.Volgen workshops m.b.t. mogelijkheden met  touchtables in gr. 1-2 

   

6.Cultuur 
Nancy, Mieke, Wilma, Carmen, 
Joanna 
 

1.CMK3-plan (ontwikkel traject i.s.m. Cultuurhelden) is bekend bij team (voortbouwen en verankeren).  
2. In studiemiddag  nieuwe leerkrachten informeren over cultuureducatie op de Gabriël.  
3. Er zijn twee Ontwikkelcafés per schooljaar: inspireren van teamleden met diverse ‘cultuurtechnieken’.  
4. Meer zichtbaar maken van Gabriël als Cultuurschool. Denk aan krant, tentoonstellingen, kunst aan de muur, 
website, Social Schools etc.  
5. Uitvoeren programma Kunstklik.  
6. Extra aandacht aan Cultuur-literatuur onder team.  
7. Carmen volgt de opleiding tot ICC-er (cultuurcoördinator).  

   

7. Ouderbetrokkenheid 
Sandy, Saskia, Ineke, Natasja, 
Annet 

1.In september 2021 vinden de ouderavonden Ouderbetrokkenheid 3.0 plaats. 
2.Naar aanleiding van de outcome van deze avonden zetten we verdere stappen naar een nog betere 
ouderbetrokkenheid op de Gabrielschool. 
3.Kwaliteitskaart ouderbetrokkenheid 3.0 onder de aandacht van het team brengen. 

 
 

  

8.Zicht op ontwikkeling (op weg 
van kwaliteitszorg naar 
kwaliteitsmanagement) 
Aafke, Lisette, Liesbeth Z, Marian  
(Sandy + Peter indien gewenst 
m.b.t. het HP-verbetertraject. 
Ook communicatie in IB-dir). 

1. Begrijpend lezen vindt groepsdoorbroken plaats. 
2. Er vindt een interne Laurentius-audit plaats. Welk thema kiezen we? 
3. Hoe zetten we de tweede tranche Corona subsidie in (€ 54.000)? Analyse E-toetsen hierin meenemen. 
4.Er vindt een breed onderzoek door externen plaats naar het achterblijven van de opbrengsten op locatie HP 
Ook de mate van eigenaarschap bij leerlingen? (NPO). 
5.Aanstellen intern coördinator om het proces onder 4 te begeleiden  
6.Aanschaf CITO Begrijpend Luisteren voor groep 3 en 4. 
7.Verder uitwerken referentieniveaus en bespreken van de ‘referentiesets’ en ‘voorspellingen' binnen de LTO’s. 
8.Evaluatie van het CITO analyseformulier. 
9.Studiedag KIJK Beredeneerd-aanbod organiseren (verdieping en introductie voor nieuwe leerkrachten). 
10.Leerling-rapport KIJK aan ouders meegeven? 

   



Andere verbeterthema’s Gewenst resultaat. Wat te bereiken? Behaald resultaat 
Wat is er bereikt ? 

Toelichting resultaat Vervolg c.q. borging. 
Hoe ? 

9.IB 
Lisette en Aafke 

1.CITO analyse formulier en ‘het systeem’ nogmaals onder de aandacht brengen in LTO’s en aanpassingen 
doorvoeren. 
2. Studiedag KIJK-Beredeneerd-aanbod(zie ook 8.9) 
3. Uitleg streefdoelen met team in LTO’s (okt.) 
4. EDI meenemen in het verbetertraject (zie 8.4) 
5. Dyslexie-protocol onder de aandacht team brengen.  

   

10.IPB 
Marian, Peter en Sandy 
 

1.Inhaalslag maken in gesprekscyclus.  
2. Sandy en Marian hebben per 30-08-2021 de dagelijks leiding over HP en Peter over MTH. Duidelijke lijnen 
richting team vaststellen.  
3. RIE-acties afronden.  

   
 

11.Professionele cultuur 
Marian, Peter en Sandy 

Het voltallige team volgt een feedback-training (okt. 2021). Vervolg op DISC.     

12. Gebouw & omgeving 
Marian, Peter en Sandy 
 

1.Kwaliteit van het binnenklimaat op HP is op orde. 
2.Overdracht Kristal-gebouw van de gemeente naar VVE-Het Kristal is afgerond. 
3.Start fase 3 meerjarige renovatie MTH-schoolplein (v.d. Heijden) = aanleg kunstgras- sportveld 
4.Vervolg actieplan ‘HP-speelplaats’ o.l.v. van ouders en teamleden Schatkaart. Partou en Gabriël. Meer 
renovaties zijn zichtbaar.  
5. Herinrichting MTH-aula is voltooid.  
6..Lokalentekort. Per 01-08-2022 zijn er minimaal twee extra noodlokalen gerealiseerd in Harnaschpolder.  
7. Omgevingsoverlast ism gemeente. 

.   
 
 
 

   

13.Financiën 
Marian, Peter en Sandy 

1.€ 10.000 gegenereerd uit MTH- sportveld-loterij. 
2. Sponsering/subsidie is gevonden voor verbetering beide schoolpleinen.  
3. De NPO-gelden zijn planmatig besteed, zie bijlage  (NPO) 

 
  

   

14. Op weg naar KC Het Kristal & 
MTH? 
Marian, Peter en Sandy 

1.Op beide locaties stellen we met Partou (HP) en HKO (MTH) acties vast binnen het projectplan om de kwaliteit 
van de TSO te verhogen door o.a. het aanbieden van activiteiten aan TSO-leerlingen.  
2.Hernieuwde vervolgbijeenkomst met de stakeholders beleggen m.b.t.  de wenselijk- en haalbaarheid van een 
KC op MTH & HP  

   

     
B. VANUIT DE NPO-

MIDDELEN 
Budget = NPO 339.500 + RAP (middelen 500 x € 70 per leerling) 35.000 = TOTAAL 374.500    

1. Verkleining 
kleutergroepen  
(menu E) = € 60.000 

Eigenaar = MT 

Start 4e kleutergroep MTH (aanstelling leerkracht). Door het verkleinen van de 3 te grote groepen 1-2 (van over 
de 30 kleuters) naar 4 groepen van gemiddeld 25 kleuters hetgeen de aandacht per kleuter vergroot   
en de ontwikkeling van kleuters bevordert (meetinstrument = KIJK). 

   

2. Lokaalinrichting 
(menu E) = € 20.000 

Eigenaar = MT 

Inrichting van het 4e kleuterlokaal.    

3. Dubbele bezetting in HP-
groep 3 
(menu B & E) € 50.000 

Eigenaar =  MT 

Dubbele bezetting in groep 3 op HP (met leraarondersteuner).  Op HP ontstaat een te grote groep 3 (34 
leerlingen). Er is er GEEN ruimte (lokaal) voor 2 groepen 3 (per 01-08-2022 wns wel). Door het aanstellen van 
teamleden in deze groep 3 krijgen lln. toch de aandacht die ze nodig hebben om in ontwikkeling te zijn (zie ook 
4). 

   

4. Verhogen 
leerlingprestaties  op HP 
(menu B & F) € 45.000 

Eigenaar = Lisette en expertgroep 
ZoO 

Onderzoek en interventies n.a.v. de analyse van de schooltrend op HP.  Op locatie HP is er al jaren sprake van 
achterblijvende opbrengsten op de M- & E-toetsen in de groepen 3 t/m 7. We willen hier onderzoek 
naar doen (wat maakt dat…?) door externen, omdat we zelf onze  vingers hier niet afdoende achter krijgen. De 
'outcome' uit het  onderzoek benutten we om 'het tij te keren'. 
N.B. Er is een apart projectplan.  

   

5. Coördinatie 
verbetertraject 

              (menu B & F) € 6000 
Eigenaar = MT 

Aanstellen interne coördinator voor 3 uur per week het onderzoek coördineert, begeleidt en aanspreekpunt is 
voor het HP-team en de interne expertgroep Zicht op Ontwikkeling.   
   

   



6. Thematisch onderwijs in 
groep 4 
(menu F) € 20.000 

Eigenaar Jessica & Ingrid 

Leerkrachten groep 3 MTH coachen leerkrachten groep 3-4 (MTH & HP) om thematisch onderwijs 
(eigenaarschap) verder vorm te geven en dit schoolbreed te borgen. 
N.B. Er is een apart projectplan. 

   

7. Digitale verwerking taal 
en rekenen 
(menu F) € 22.000 

Eigenaar =  Expertgroep ICT 

Contract met Gynzy & Cloudwise (HP-groepen 5-8 / MTH 6-8). 
N.B. Er is een apart projectplan. 

   

8. ICT-middelen aanschaf 
(menu F) € 25.000 

Eigenaar = Peter L.A.  

Aanschaf extra Ipads 1-2, device voor HP-flexruimte, oplaadkasten    

9. Cultuuronderwijs 
(menu C) € 25.000 

Eigenaar = Expertgroep Cultuur 

Inzet extra cultuureducatie passend bij de Cultuurhelden. 
N.B. Er is een apart projectplan. 

   

10. Scholing teamleden 
(menu F) € 8000 

Eigenaar = Peter L.A.  

Abonnement E-wise. Digitale scholing op maat voor teamleden.    

11. Uitbreiding IB 
(menu B) € 15.000 

Eigenaar = Peter L.A.  

Tijdelijke Uitbreiding IB-uren. Aafke = 0,1500 WTF & Lisette 0,075 WTF  (elke wo.)    

12. Techniek 
(menu B) € 15.000 

Eigenaar = ??? 

Techniek groepen 5-6 in de vorm van een klusklas, waarbij we de samenwerking zoeken met VO-scholen en het 
bedrijfsleven.  

   

13. Extra beweging kleuters 
(menu C) € 10.000 

Eigenaar = Niels (HP) & Peter L.A. 
(MTH) 

Kleutergym MTH & HP (door Niels)    

14. Sport groep 7 & 8 HP 
(menu C) = € 10.000 

Eigenaar = Niels (gymleerkracht) 

Inkoop buitenschoolse sport-activiteiten voor HP-groepen 7-8.     

15. Instructie in kleine groep 
(menu B) € 15.000 

Eigenaar = Michel (groep 5 HP) 

Instructie in kleine groepen groep 5 HP door aanstelling assistent (detachering vanuit Partou).     

16. Ondersteuning in kleine 
groepen 
(menu E) € 20.000 

Eigenaar = Aafke (IB-MTH) 

Ondersteuning leerlingen in de groepen 6-7-8 op MTH.    

17. Taal en rekenmaterialen 
(menu D) € 10.000 

Eigenaar = expertgroepen taal & 
rekenen 

Aanschaf remediërende taal- en rekenmaterialen    

18. Plusklas 
(menu B) €  30.000 

Eigenaar = expertgroep HB 

Pilot Plusklas meer- en hoogbegaafden 
N.B. Er is een apart projectplan. 

   

 


