
Jaarplan BS Cunera 2018-2019 

Voor dit schooljaar zijn de volgende veranderingsonderwerpen door het team vastgesteld. 

1. Groepsplannen – vormgeven van de groepsplannen naar een werkbaar document met 

verwerking van het EWS; 

2. Kwaliteitskaarten invoeren; 

3. Nieuwe sociaal emotionele methode; 

4. Pilot zelfstandig werken en inzet van een leerplein in de bovenbouw; 

5. Professioneel statuut opstellen; 

6. Beleidsplan hoogbegaafden – herijken van ons aanbod; 

7. WO vakken in BB  

8. Schoolplan schrijven. 

 

1) Groepsplannen 

Doel: Wat willen we bereiken? Doorlooptijd 

De leerkrachten hebben op een goede manier de vorderingen en 

opbrengsten van hun groep in beeld en kunnen daar ook op sturen. Het 

EWS is een onderdeel hiervan. 

1 jaar 

Acties om doel te bereiken Fase Resultaat: Wat maakt ons 

tevreden? 

Wanneer Wie 

Binnen het DIB wordt een 

voorzet gegeven voor een 

aangepast groepsplan. 

V  18-19 DIB 

     

Het aangepaste groepsplan 

wordt in het team besproken. 

I  18-19 Team 

Het aangepaste groepsplan 

wordt uitgevoerd. 

I  18-19 Team 

De directie checkt de ingevulde 

groepsplannen. 

B  18-19 Directie 

 

2) Kwaliteitskaarten invoeren 

Doel: Wat willen we bereiken? Doorlooptijd 

Voor alle vakken is er per leerjaar een kwaliteitskaart beschikbaar wat het 

onderwijs op de Cunera op dat vakgebied in dat leerjaar beschrijft. 

1jaar 

Acties om doel te bereiken Fase Resultaat: Wat maakt ons 

tevreden? 

Wanneer Wie 



De directie verzamelt 

voorbeelden van 

kwaliteitskaarten 

V  18-19 Directie 

He team vult de 

kwaliteitskaarten in. 

V  18-19 Team 

De kwaliteitskaarten worden 

door de directie bekeken en 

voorgelegd ter bespreking in het 

team. 

V  18-19 Directie 

De kwaliteitskaarten worden 

gebruikt in het op te stellen 

schoolplan en op de website voor 

ouders gepubliceerd. 

I/B  18-19 Team 

     

     

     

 

3) Nieuwe sociaal emotionele methode 

Doel: Wat willen we bereiken? Doorlooptijd 

Komen tot de aanschaf en invoering van een nieuwe sociaal emotionele 
methode. 

2 jaar 

Acties om doel te bereiken Fase Resultaat: Wat maakt ons 
tevreden? 

Wanneer Wie 

Instellen van een werkgroep V  17-18 Directie 

Werkgroep inventariseert de 
verschillende methodes en 
komt tot een drietal. 

V  17-18 Werk-
groep 

De drie methodes worden 
voorgelegd aan het team en er 
wordt een keuze gemaakt. 

V, I  18-19 Werk-
groep 

Het implementatietraject wordt 
opgesteld. 

V  18-19 Werkgroep, 
directie 

 

4) Pilot zelfstandig werken en inzet van een leerplein in de bovenbouw 

Doel: Wat willen we bereiken? Doorlooptijd 

We willen zien of een andere inzet van de leerkracht ondersteuner in 
de bovenbouw het zelfstandig werken op een hoger plan kan krijgen 
waarbij de leerkracht meer tijd en ruimte heeft om kinderen met een 
ondersteuningsbehoefte te begeleiden. 

2 jaar 

Acties om doel te bereiken Fase Resultaat: Wat maakt ons 
tevreden? 

Wanneer Wie 

Overleg met betrokkenen om 
uitgangspunten te formuleren. 

V  17-18 Directieen 
bovenbouw  



Eerste evaluatie en bijstelling 
na 6 weken. 
 
 

I  18-19 Directieen 
bovenbouw  

Tweede en volgende evaluaties 
en bijstellen daar waar nodig. 
 

I  18-19 Directieen 
bovenbouw  

Kwaliteitskaart maken van 
werkproces en presentatie aan 
het team . 

B  18-19 Directieen 
bovenbouw  

Mogelijkheid onderzoeken of 
dit ook in de middenbouw zou 
kunnen. 

V  18-19 Directie 

 

5) Professioneel statuut opstellen 

Doel: Wat willen we bereiken? Doorlooptijd 

Er is een professioneel statuut. 
 

1 maand 

Acties om doel te bereiken Fase Resultaat: Wat maakt ons 
tevreden? 

Wanneer Wie 

De directie stelt een 
professioneel statuut op nav het 
voorbeeld vanuit Tabijn. 

V  Nov 18-
19 

Directie 

Het statuut wordt besproken in 
de MR en het team. 

I  Nov 18-
19 

Directie, 
team, 
MR 

     

     

     

 

6) Beleidsplan hoogbegaafden – herijken van ons aanbod 

Doel: Wat willen we bereiken? Doorlooptijd 

Er is binnen school een beleidsplan meer 
getalenteerde en hoogbegaafde. Met dit beleidsplan 
kijken we naar ons huidige aanbod en passen dit, waar 
nodig, aan op het plan. 

1 jaar 

Acties om doel te 
bereiken 

Fase Resultaat: Wat 
maakt ons 
tevreden? 

Wanneer Wie 

Het plan wordt bekeken 
en er wordt een 
inventarisatie gemaakt 
van het huidige aanbod. 
Dit wordt met elkaar 
vergeleken. 

V  18-19 Directie, IB, 
hoogbegaafdheidsspecialaist 

Er wordt gekeken naar 
een mogelijke 
toevoeging in het 

V  18-19 Directie, IB, 
hoogbegaafdheidsspecialaist 



aanbod om beter af te 
stemmen op het HBplan. 

Het vernieuwde aanbod 
wordt met het team 
besproken en ingezet. 
 

I  18-19 Directie, IB, 
hoogbegaafdheidsspecialaist 
 en team 

Op de kwaliteitskaart 
hoogbegaafdheid wordt 
het aanbod opgenomen. 
 
 

B  18-19 Directie, IB, 
hoogbegaafdheidsspecialaist 

     

 

7) WO vakken in BB 

Doel: Wat willen we bereiken? Doorlooptijd 

We hebben een inventarisatie en een vervangingsplan van onze 
huidige zaakvakken methodes. 

3jaar 

Acties om doel te bereiken Fase Resultaat: Wat maakt ons 
tevreden? 

Wanneer Wie 

De bovenbouw inventariseert 
de huidige methodes en 
werkwijzen binnen het 
zaakvakken onderwijs en 
bekijkt de nieuwe manieren 
van zaakvakkenonderwijs die 
op de markt zijn. 

V  18-19 Bovenbouw 

Binnen het team wordt een 
voorstel gedaan voor de 
nieuwe werkwijze. 

V/I  18-19 Bovenbouw 

Nav het voorstel wordt er een 
aanschafplan gemaakt. 

V  18-19 Bovenbouw, 
directie 

Eerste methode wordt 
aangeschaft. Er wordt een 
kwaliteitskaart voor het 
betreffende vakgebied 
opgesteld. 

I/B  2019 Bovenbouw 

Tweede en mogelijke derde 
methode wordt aangeschaft. Er 
wordt een kwaliteitskaart voor 
het betreffende vakgebied 
opgesteld. 

I/B  2020/2021 Bovenbouw 

 

8) Opstellen schoolplan 2019-2023 

Doel: Wat willen we bereiken? Doorlooptijd 
Het schoolplan 2019-2023 is vastgesteld. 
 

2 jaar 

Acties om doel te bereiken Fase Resultaat: Wat maakt ons 
tevreden? 

Wanneer Wie 



Vaststellen ambitie 
(missie/visie) met: 
Ouders 
Team 
Leerlingen 
Vasstellen schrijfgroep 

V  17-18 Directie, 
team, 
ouders en 
leerlingen 

Opstellen schoolplan volgens 
format. 
 
 

V  18-19 Directieen 
schrijfgroep  

Concept voorleggen aan: 
Team 
MR 

V  18-19 Directie, 
team, MR 

Vasstellen definitief 
schoolplan. 
 

I  18-19 Directie, 
team, MR 

Volgende jaarplan opstellen 
nav schoolplan. 
 

B  18-19 Directie, 
team, MR 

 


