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Inleiding en analyse beginsituatie 
 

In het strategisch beleidsplan van ons bestuur, Openbaar onderwijs aan de Amstel, staan 

twee onderwerpen centraal: De basis op orde en het ontwikkelen van een meer eigentijdse 

vorm van onderwijs. Dit is ook overgenomen in ons eigen schoolplan 2015-2019.  

Het afgelopen schooljaar heeft de school gewerkt aan ‘de basis op orde’. Het komende 

schooljaar zal de school zich, naast het borgen van de ingezette onderwijsontwikkelingen,  

verder gaan ontwikkelen om het onderwijsaanbod voor de kinderen zo passend mogel ijk te 

maken. Dit zal enerzijds een ontwikkeling zijn om ons huidige aanbod meer passend te 

maken (zoals bijvoorbeeld voor het vak begrijpend lezen) en daarnaast zullen we de 

komende twee schooljaren ons onderwijs voor de (meer- en hoog)begaafde kinderen in een 

leerlijn gaan vatten voor alle groepen.   

Uit analyse van onze populatie blijkt dat onze middenmoot ‘rechts van het midden’ zit. Dit 

betekent dat wij ons aanbod ook meer passend moeten maken voor kinderen die meer 

uitdaging aankunnen. 

Passend aanbod 

De school wil graag een duurzaam en door het team ontwikkeld en gedragen beleid 

rondom passend onderwijs voor (meer- en hoog)begaafde leerlingen ontwikkelen. We 

hebben hiervoor een tweejarige scholenbeurs van de gemeente Amsterdam ontvangen en 

vervolgens de samenwerking gezocht met OBD Noord-west voor het ontwikkelen van dit 

beleid. De school heeft veel sterke leerlingen. Tot op heden worden wel verschillende 

initiatieven ondernomen voor deze leerlingen, maar er is geen sprake van een doorlopende 

lijn en gedeelde visie binnen de school ten aanzien van meer- en hoogbegaafdheid.  

Leerlingenaantal 

Het leerlingenaantal is sinds oktober 2015 (263 leerlingen) gestaag aan het stijgen. Dit 

schooljaar hebben we op 1 oktober 2016 290 kinderen, mede dankzij de start van de 

nieuwkomersklas. Samen met de oudergeledingen binnen de school proberen we het 

leerlingenaantal verder te laten groeien, door het steeds positievere imago van de school uit 

te dragen. Daarnaast willen we kaders en beleid voor educatief partnerschap op gaan 

stellen. 

Nieuwkomersklas 

De school is dit schooljaar begonnen met een nieuwkomersklas, een klas van maximaal 15 

kinderen, die korter dan een jaar in Nederland zijn en de Nederlandse taal nog niet 

beheersen. Het starten van de nieuwkomersklas ondersteunt onze visie dat we een school 

willen zijn die iedereen welkom heet en open staat voor kinderen met allerlei verschillende 

culturele achtergronden. 
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Ontwikkelpunten schooljaar 2016-2017 
 

Dit schooljaar zullen we verder gaan met het borgen van een aantal ingezette 

ontwikkelpunten en daarnaast starten we met een beperkt aantal nieuwe ontwikkelpunten.  

De doorlopende ontwikkelpunten vanuit het vorige jaarplan betreffen:  

 Borgen en verfijnen werkwijze rekenen/taal kleuters en rekenen/technisch lezen 

groepen 3 t/m 8  (zie de verschillende ontwikkelteams) 

 Verder implementeren en borgen nieuwe taalmethode ‘Taalactief’  (ontwikkelteam 

taal/spelling) 

 Methode Leefstijl opfrissen en meer zichtbaar maken in de school/bij ouders 

(ontwikkelteam sociaal-emotioneel) 

 Borgen en uitbreiden repertoire pedagogisch-didactisch handelen (door 

klassenbezoeken, ontwikkelplannen leerkrachten en studiedagen) 

 Implementeren en verfijnen HGW (Interne begeleiding samen met team) 

 Implementeren en verfijnen cyclus kwaliteitszorg (directie, interne begeleiding en 

team) 

 Educatief partnerschap (directie met oudergeleding MR/OR) 

 

Nieuwe grote ontwikkelpunten zijn dit jaar: 

 Vormgeven onderwijs aan begaafde kinderen (ontwikkelteam (meer- en 

hoog)begaafdenonderwijs) In een later stadium willen we dit breder ‘trekken’ door 

een combinatie te maken met de ontwikkelteams eigentijds leren en kuns- en cultuur. 

 Leerstof aanbod afstemmen op het gebied van begrijpend lezen/luisteren 

(ontwikkelteam begrijpend lezen/luisteren)  

 Leerstof aanbod afstemmen van Taalactief (ontwikkelteam taal/spelling) 

 

Daarnaast zijn er een aantal kleinere ontwikkelpunten/onderzoeksvragen die in de 

verschillende ontwikkelteams opgepakt worden om in een volgend jaarplan speerpunt te 

worden. 

 

Alle leerkrachten, directeur en IB’er maken deel uit van een of meer ontwikkelteams, waarin 

een onderdeel van de schoolontwikkeling centraal staat en waarvoor dit team 

verantwoordelijk is. 

Alle ontwikkelteams maken een eigen plan van aanpak, waarin doelen en middelen verder 

worden uitgewerkt. Op een studiedag in oktober presenteren alle ontwikkelteams hun plan 

van aanpak aan de andere collega’s.  Deze plannen van aanpak worden bijlagen bij dit 

jaarplan. 

 

De school heeft dit schooljaar de volgende ontwikkelteams: 

 

(Meer- en hoog)begaafdenonderwijs 

Dit ontwikkelteam gaat, onder leiding van een externe deskundige op dit gebied een leerlijn 

ontwikkelen voor het onderwijsaanbod voor begaafde kinderen.  De school wil dit aanbod 

parallel laten lopen aan het integreren van de zaakvakken en kunst - en cultuur samen met 

het meer eigentijds leren(hiervoor zijn aanvankelijk ook aparte ontwikkelteams). 

 

o Alle leerkrachten dienen kennis en kunde op te doen over o.a. kenmerken, 

signalering, onderwijsaanpassingen en organisatie daarvan en het begeleiden van 

het leren leren.  
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o Waar mogelijk wordt verbinding gezocht en gemaakt met twee andere 

ontwikkelteams die actief zijn binnen de school: kunst & cultuur en eigentijds leren.  

o Op termijn wil de school haar onderwijs in zaakvakken veranderen. Een brede 

oriëntatie op de mogelijkheden is wenselijk. Om aan deze wens tegemoet te komen, 

kan een tweede adviseur van OBD Noordwest, namelijk een expert op het gebied 

van wereldoriëntatie en eigentijds leren, worden ingezet gedurende het traject.  

 

Eigentijds leren / ICT 

Drie van onze leerkrachten maken deel uit van het bovenschoolse leerteam ‘eigentijds 

leren’. Deze leerkrachten maken allemaal deel uit van dit ontwikkelteam.  

De opdracht voor dit ontwikkelteam is: 

o Inspireren team 

o Proeftuintjes uitzetten 

o Oriënteren op digitale toetsafname 

 
Gaandeweg zal dit ontwikkelteam meer verbinding zoeken met het ontwikkelteam ‘kunst en 

cultuur’ en ‘(meer- en hoog)begaafdenonderwijs’ 

 

Kunst- en cultuur 

o Schoolbrede tekenopdracht 

o Projectmaand 

o Planning/organisatie uitjes 

o Koppeling zaakvakken en keuzes kunst/cultuur beschrijven 

Dit ontwikkelteam zal gaandeweg meer verbinding krijgen met de ontwikkelteams ‘ (meer- en 

hoog)begaafdenonderwijs’ en ‘eigentijds leren’. 

 

Begrijpend lezen/luisteren 

o Expert worden  op het gebied van begrijpend lezen en luisteren.  

Wat is goed begrijpend lees- en luisteronderwijs?   

o Onderzoek doen (wat doen we nu?) en hoe verhoudt zich dit tot de inzichten goed 

begrijpend leesonderwijs  

o Afstemmen leerstofaanbod begrijpend lezen/luisteren  - beslissingen nemen over 

onderwijsaanbod  op de Olympia  

o Opstellen werkwijze begrijpend lezen/luisteren 

 

 

Taal/spelling 

o Verdere implementatie Taalactief (afstemming, differentiatie, inzetten plusboek, extra 

woordenschat- werkboek inzetten, afspraken spelling) 

o Borgen  en verfijnen werkwijze technisch lezen en aanpassen 

o Borgen en verfijnen dyslexieprotocol  - o.a.  communicatie 

onderwijsassistent/leerkracht 

o Uitbreiden ondersteuning /aanpak  kinderen met dyslexieverklaring  
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Het Jonge kind 

o Borgen en verfijnen werkwijze volgen van de leerlingen met groepsoverzicht  

o Borgen en verfijnen werkwijze taal  

o Integreren aanbod begrijpend luisteren (icm ontwikkelteam begrijpend 

lezen/luisteren) 

o Borgen en verfijnen werkwijze rekenen  

o Leerlijnen 

o Verbeteren doorgaande lijn 2-3 afspraken maken en delen met leerkrachten groep 1 

t/m 3    

o Expertise opdoen nieuwste inzichten kleuteronderwijs  en delen met de bouw  

 

 

Rekenen 

o Borgen en verfijnen  werkwijze rekenen  

o Verdiepen in dyscalculieprotocol, zelf expert worden  

o Aansturen grote rekendag 

 

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling 

o Zien! werkwijze opstellen 

o Leefstijl zichtbaar maken in de school 

o Mogelijkheden tot SOVA-training (SOciale VAardigheid) bekijken 
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Ontwikkelonderwerpen 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Pedagogisch-didactisch 

handelen 

x x x 

MB/HB (in combinatie met 

eigentijds leren/kunst-en 

cultuur) 

x x  

Begrijpend 

lezen/luisteren/woordenschat  

x x  

Nieuwkomersklas x   

Taal / spelling/woordenschat 

(taal actief) 

x x  

Rekenen (dyscalculie) x x  

Eigentijds leren (kunst&cultuur, 

weektaak, zaakvakken) 

x x x 

Sociaal-emotionele 

ontwikkeling 

x x  

5 gelijke dagen   x 

Implementeren 

kwaliteitszorgcyclus en HGW 

x   

Educatief partnerschap x x  

Digitaal toetsen  x x 


