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Inleiding De schoolplan 2019-2023 vormt het kader voor het jaarplan 2019-2020. Door
het uitvoeren van dit plan komt het streefbeeld, dat we in vier jaar willen
bereiken dichter bij. De directeur bewaakt dat de activiteiten die we
ondernemen bijdraagt aan dit beeld. Het MT en de specialisten zorgen, in
overleg met de werkgroepen voor de invulling en uitvoering van het jaarplan. De
rode draad die door de jaarplannen loopt is als volgt:

Sociaal/emotionele ontwikkeling/gedrag - de basis voor het leren is dat
kinderen zich veilig voelen en welbevinden ervaren.
Zicht op ontwikkeling - om resultaten te halen die passen bij onze
onderwijspopulatie (zowel cognitief als sociaal emotioneel) moeten wij
vaardigheden ontwikkelen om diepgaand te analyseren, de juiste
diagnose te stellen en de daarbij passende interventies in te zetten.
Taal/lezen en reken/wiskunde - dit zijn de kernvakken waar we kinderen
inhoudelijk en didactisch de kinderen passend onderwijs in willen
geven.
(hoog)begaafden/talenten - naast de kernvakken willen we kinderen ook
de mogelijkheid bieden andere talenten te laten zien.
ICT - ondersteunt deze processen.

Alles is erop gericht om:

kinderen tot hun bestemming te laten komen.
kinderen resultaten halen die bij hen passen
kinderen een deel te laten zijn van een groep.
kinderen zich veilig voelen/welbevinden ervaren en een passende plek
krijgen, waar ze zich kunnen ontwikkelen.
onze kernwaarden in de praktijk brengen.

Streefbeelden

1. We werken deze schoolplan periode aan het vergroten van onze vaardigheden om beter zicht te krijgen op de
doorgaande ontwikkeling van kinderen. Dit door bovenal de cognitieve onderwijsresultaten diepgaander te
analyseren, waardoor we resultaten halen die passen bij onze leerlingenpopulatie en dus bij het kind. Een veilige
klimaat ondersteund door een rijke, uitdagende leeromgeving is daarvoor een randvoorwaarde.

2. We borgen we de veranderingen die we in voorgaande schoolplanperiode in gang hebben gezet: vergroten van de
ouderbetrokkenheid, inzetten van dag/weektaken, kinderen laten werken op een plek die bij hen past en vormgeven
aan een professionele organisatie. .

3. Het is onze uitdaging om samen met de kinderen talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. Zo kan ieder kind
ervaren dat het bijzonder en waardevol is.
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School & omgeving

Formatieve inzet directie, Zorg en begeleiding
leraren

2,9 fte

Groepen 1A, !B, 1-2C, 1-2D, 3, 3-4, 4, 5, 6, 7A, 7B en 8

Functies [namen / taken] Directeur, twee bouwcoördinatoren, 4 specialisten en 1 ILO 
Directeur: Gert de Vries (2 dagen bestuurstaken) 
Onderbouwcoördinator: Betsy Geurts (1 dag + 2 dagen ondersteuning directie) 
Bovenbouwcoördinatior: Annemieke Loggers (1 dag) 
IB: Ada Mulder (3 dagen) 
Rekenspecialist: Rico Kuiper (0,5 dag) 
Taal/leesspecialist: Simone Meijerink (0,5 dag) 
Gedragsspecialist: Bertha van den Berg 
Talenten/(hoog) begaafdheid: Martine Kuijt 
ILO: Gertrude van de Weerd (drie morgens)

Twee sterke kanten pedagogisch klimaat 
liefdevolle discipline: school is in ontwikkeling en een hardwerkend team

Twee zwakke kanten onvoldoende kaders/kennis/vaardigheden om verdiept zicht te krijgen op de
ontwikkeling van kinderen 
onvoldoende gebruik maken van elkaars talenten

Twee kansen inzetten van specialismen binnen de school 
samenwerking met BijdeHandjes: Kindcentrum

Twee bedreigingen ouders hebben minder tijd en willen steeds meer maatwerk in onderwijs,
opvang en tijden 
te veel verantwoordelijkheden opgelegd door de overheid (werkdruk)

Opbrengsten [beleidsvoornemens] De eindopbrengsten CITO liggen onder het landelijk gemiddelde en boven de
ondergrens. Gezien onze leerling populatie moet het mogelijk zijn boven het
landelijk gemiddelde te presteren.
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Leerlingenaantallen per 1 oktober

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal

37 45 36 42 26 26 45 21 278

Opmerkingen en consequenties n.a.v. de leerlingenaantallen:

Op de 1 oktober telling hebben we 278 leerlingen. Dit betekent een groei van 13 leerlingen t.o.v. 2018. Deze groei zet
zich, voor zover we nu weten, door. De instroom van 4 jarigen is groot. We weten in mei 2019 al dat er in mei 2020
100 kleuter op onze school zijn ingeschreven. De verwachting is dat er nog ongeveer 15 leerlingen bij komen. Dit zou
kunnen betekenen dat we in het voorjaar van 2020 moeten starten met een 5 kleutergroep. We moeten dan nog wel
een huisvestingsvraagstuk oplossen, omdat we 12 lokalen ter beschikking hebben.

Kwantitatieve gegevens personeel

Aantal medewerkers OP 27 (3 mannen en 24 vrouwen)

Aantal medewerkers OOP 2 (1 mannen en 1 vrouwen)

Aantal uitstromers 0

Aantal nieuwkomers 0

Aantal BHV-ers 7

Aantal geplande FG's 0

Aantal geplande BG's 26

Aantal geplande POP's 0
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Gekozen aandachtspunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Aandachtspunt Omvang

GD1 Streefbeeld We werken deze schoolplan periode aan het vergroten van onze
vaardigheden om beter zicht te krijgen op de doorgaande ontwikkeling
van kinderen. Dit door bovenal de cognitieve onderwijsresultaten
diepgaander te analyseren, waardoor we resultaten halen die passen
bij onze leerlingenpopulatie en dus bij het kind. Een veilige klimaat
ondersteund door een rijke, uitdagende leeromgeving is daarvoor een
randvoorwaarde.

groot

GD2 PCA
Basiskwaliteit

Zicht op ontwikkeling, diepgaand analyseren: De cognitieve
eindresutaten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van
de leerlingpopulatie verwacht mag worden.

groot

GD3 PCA
Basiskwaliteit

Talent ontwikkeling: we ontdekken en ontwikkelen de talenten van
kinderen

groot

GD4 PCA
Basiskwaliteit

Lezen/taal: De cognitieve eindresultaten liggen op het niveau dat op
grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie verwacht mag
worden

groot

GD5 PCA
Basiskwaliteit

Rekenen/wiskunde: de cognitieve eindresultaten liggen op het niveau
dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie verwacht
mag worden

groot

GD6 PCA
Basiskwaliteit

Schooltijden: We onderzoeken de mogelijkheden voor een ander
rooster

groot

GD7 PCA
Basiskwaliteit

Gedrag; de sociaal emotionele resultaten liggen op het niveau dat op
grond van onze populatie verwacht mag worden

groot

KD1 PCA
Basiskwaliteit

Schoolgids:de resultaten die in het onderwijsleerproces zijn bereikt,
staan hierin en in Vensters op de Kaart.

klein
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Uitwerking GD1: We werken deze schoolplan periode aan het vergroten van onze vaardigheden om beter
zicht te krijgen op de doorgaande ontwikkeling van kinderen. Dit door bovenal de cognitieve
onderwijsresultaten diepgaander te analyseren, waardoor we resultaten halen die passen bij onze
leerlingenpopulatie en dus bij het kind. Een veilige klimaat ondersteund door een rijke, uitdagende
leeromgeving is daarvoor een randvoorwaarde.

Thema Streefbeeld

Resultaatgebied Passende onderwijsresultaten

Huidige situatie + aanleiding De afgelopen schoolplan-periode zijn er veel zaken opgepakt. Vooral via
projectgroepen die er toe hebben geleid dat we werken met vier specialisten
die werkgroepen aansturen. Daarnaast hebben we onderwijsconcept
ontwikkeld met leerpleinen en stilteruimten dat steeds beter werkt. Dit moet in
deze schoolplan-periode verder ontwikkeld worden en bovenal geborgd.

Gewenste situatie (doel) Het streefbeeld zoals hierboven omschreven. Daarnaast het borgen van de
veranderingen die we in de afgelopen schoolplan periode hebben vormgegeven
en talentontwikkeling.

Activiteiten (hoe) Worden beschreven in de onderdelen van dit jaarplan

Consequenties organisatie De activiteiten van de werkgroepen moeten uitgevoerd en geborgd worden

Consequenties scholing Wordt aangegeven door het MT en de specialisten in samenspraak met de
werkgroepen

Betrokkenen (wie) mt en specialisten

Plan periode

Eigenaar (wie) MT en de specialisten

Kosten (hoeveel) zie deelplannen

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) periodiek met de MT-leden en met de specialisten
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Uitwerking GD2: Zicht op ontwikkeling, diepgaand analyseren: De cognitieve eindresutaten liggen op het
niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingpopulatie verwacht mag worden.

Thema PCA Basiskwaliteit

Resultaatgebied Zicht op Ontwikkeling

Gewenste situatie (doel) Het MT en de leerkrachten beschikken over vaardigheden om met behulp van
Parnassys de onderwijsresultaten van leerlingen diepgaand te analyseren. We
doen dit met een vast format op school- groeps- en individueel niveau. Op deze
wijze kunnen we kinderen een doorgaande ontwikkeling bieden die past bij hun
onderwijsbehoeften.

Activiteiten (hoe) - Het MT en leerkrachten lerende vaardigheid om de juiste informatie op school-
groep- en kindniveau uit Parnassys te 
halen. 
- We maken eenduidige modellen waarin we de gegevens kunnen analyseren
en om kunnen zetten in activiteiten. 
- Het MT leert om te analyseren waar de ontwikkeling op school niveau
stagneert wanneer de leerlingen 
onvoldoende profiteren van het ons onderwijs. 
- De leraren leren de behaalde resultaten te vergelijken met de verwachte
ontwikkeling. 
- Op basis van een analyse van de toetsgegevens wordt het onderwijs
afgestemd op de onderwijsbehoefte van de 
groep als geheel (minimum, basis en plus). 
- Op basis van een analyse van de toetsgegevens wordt het onderwijs
afgestemd op de onderwijsbehoefte passend bij 
het kind.

Consequenties organisatie - op inhoudelijke vergaderingen en in scholingsdagen wordt geoefend en
draagvlak gecreëerd; 
- specialisten ondersteunen leerkrachten daar waar nodig.

Consequenties scholing - Twee maal per jaar worden de tussen opbrengsten op een studiedag met
elkaar geanalyseerd, gediagnostiseerd en 
voorzien van mogelijke interventies. 
- inzetten van Driestar educatief (Corné Bezemer) bij gerichte vragen. 
- delen van inhoudelijke vergaderingen en studie-dagen worden hiervoor
ingezet.

Betrokkenen (wie) het gehele team

Plan periode sep 2019, okt 2019, nov 2019, dec 2019, jan 2020, feb 2020, mar 2020, apr
2020, mei 2020, jun 2020 en jul 2020

Eigenaar (wie) Betsy Geurts

Kosten (hoeveel) ca € 3.000,--

Meetbaar resultaat Leerkrachten ervaren dat zij hun vaardigheden ontwikkelen om diepgaander te
kunnen analyseren. 
Er is een duidelijke verdeling in verantwoordelijkheden wie welke analyses
moet maken en hoe deze worden teruggekoppeld (procedure kaart)

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) In MT vergaderingen
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Uitwerking GD3: Talent ontwikkeling: we ontdekken en ontwikkelen de talenten van kinderen

Thema PCA Basiskwaliteit

Resultaatgebied Talentontwikkeling

Huidige situatie + aanleiding Binnen onze school werken we tweemaal per jaar met kunst-ateliers. We zien
kinderen, die het vaak cognitief moeilijk hebben daar opbloeien. Bij de bouw
van de school hebben we gekozen voor een tribune trap, zodat kinderen
gemakkelijk hun talent kunnen zien. We vinden talentontwikkeling allemaal
belangrijk en zoeken naar een vorm die inspireert en niet werkdruk verhogend
werkt.

Gewenste situatie (doel) Kinderen worden uitgedaagd om hun Talenten te kunnen ontwikkelen en
vinden daar een juiste vorm voor die voor die de leerkrachten inspireert.

Activiteiten (hoe) - In groep 1 t/m 4 worden thema's gekozen waarmee de talenteilanden worden
geïntroduceerd.

- De groepen 5 t/m 8 krijgen een presentatie over meervoudige intelligentie

- We kiezen de groepen 5 t/m 8 voor 2 talent eilanden te weten techniek en
drama. In een twee perioden van vier 
weken wordt er gewerkt aan techniek en drama in de eigen groep.

- Uitvoeren van een De Wheemschool got Talent show.

Consequenties organisatie - aanschaf materialen voor techniek en drama

- tijd inruimen om deze activiteiten in te kunnen zetten

Consequenties scholing - workshops drama door Christine (leerkrachten nemen haar groep over)

- invullen delen van studie-dagen (o.a.workshop wetenschap en techniek)

- aandacht tijdens deinhoudelijke vergaderingen

Betrokkenen (wie) de werkgroep en daarnaast het gehele team

Plan periode

Eigenaar (wie) Gert de Vries (eind verantwoordelijk); Martine Kuijt (verantwoordelijk)

Kosten (hoeveel) € 2.000,--

Meetbaar resultaat We merken dat kinderen vaker hun talenten op school kunnen laten zien.
Leerkrachten werken geïnspireerd mee aan het zoeken naar vormen

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) In ieder geval 2x per jaar talentspecialist en directeur.
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Uitwerking GD4: Lezen/taal: De cognitieve eindresultaten liggen op het niveau dat op grond van de
kenmerken van de leerlingenpopulatie verwacht mag worden

Thema PCA Basiskwaliteit

Resultaatgebied Taal/Lezen. Dit schoolplan jaar richten we ons expliciet op lezen. Als de
onderwijsresultaten daar aanleiding toegeven wordt taal op aspecten opgepakt.
In het tweede schoolplan jaar komt taal centraal te staan.

Huidige situatie + aanleiding We hebben nu nog te veel kinderen die in aanmerking komen voor een dyslexie
onderzoek. We denken dat we de kinderen eerder kunnen signaleren bij
mogelijke leesproblemen. Daarnaast is de methode estafette verouderd en
willen we een nieuwe methode implementeren.

Gewenste situatie (doel) Kinderen met leesproblemen vroegtijdig (groep 1, 2, 3) signaleren. Vervolgens
pro-actief bezig zijn om leesproblemen in hogere groepen te voorkomen. We
willen inzetten op het bevorderen van de leesmotivatie. Leesmotivatie brengt
een positief leesspiraal in gang. Kinderen vanaf groep 3 krijgen leesinstructie
op maat. 
De leerkrachten weten welke stappen ze moeten nemen wanneer ze een kind
signaleren dat in aanmerking zou kunnen komen voor dyslexie-onderzoek.

Activiteiten (hoe) - invoering en implementatie van het interventieprogramma "Bouw" 
- invoering en implementatie van de voortgezet technisch leesmethode
"Karakter" in de groepen 4 en 5. 
- diepgaand analyseren van de leesresultaten (AVI en DMT) op De
Wheemschool. In hoeverre is het noodzakelijk om 
de methode "Karakter" ook in te voeren in de groepen 6, 7 en 8; 
- intensiveren van het gebruik en van de schoolbibliotheek met de daarbij
behorende activiteiten (zie leesplan). Dit om 
het leesplezier van de kinderen te vergroten. 
- monitoren van de leesmotivatie bij de kinderen 
- leerlijnen technisch lezen zichtbaar maken voor alle groepen 
- beleid ontwikkelen hoe tutorlezen wordt ingezet 
- handreikingen en beleid ontwikkelen rondom de dyslexie-zorg

Consequenties organisatie Op inhoudelijke vergadering moet er in de onderbouw en middenbouw
(groepen 1 t/m 5) aandacht besteed worden aan de implementatie van het
interventieprogramma Bouw en de methode Karakter. 
Daarnaast aandacht voor het uitvoeren van het leesplan (schoolbibliotheek) en
de activiteiten ter bevordering van de leesmotivatie.

Consequenties scholing Daar waar nodig.

Betrokkenen (wie) de werkgroep lezen en daarnaast het gehele team

Plan periode

Eigenaar (wie) Gert de Vries (eindverantwoordelijk); Simone Meijerink (verantwoordelijk

Kosten (hoeveel) € 2.000,--

Meetbaar resultaat We willen onder of op de norm van het landelijk gemiddelde (7-8%) zitten wat
betreft de aanvragen van dyslexie. 
De resultaten van het technisch lezen liggen op of boven het landelijk
gemiddelde. 
Meer dan 75% van de kinderen vindt het leuk om te lezen.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) 2 maal per jaar tijdens de bespreking van de opbrengsten.
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Borging (hoe) De implementatie van het programma Bouw evalueren op
onderbouwvergaderingen en inhoudelijke vergaderingen. 
De implementatie van de methode Karakter evalueren op
bovenbouwvergaderingen en inhoudelijke vergaderingen. 
Het onderwerp leesmotivatie wordt tijdens vergaderingen geagendeerd.

De Wheemschool

Jaarplan 2019 - 2020 10



Uitwerking GD5: Rekenen/wiskunde: de cognitieve eindresultaten liggen op het niveau dat op grond van de
kenmerken van de leerlingenpopulatie verwacht mag worden

Thema PCA Basiskwaliteit

Resultaatgebied Rekenen/Wiskunde

Gewenste situatie (doel) De cognitieve eindresultaten liggen op het niveau dat op grond van de
kenmerken van de leerlingen populatie verwacht mag worden.

Activiteiten (hoe) Door de reken specialist is een rekenverbeterplan gemaakt dat vier jaar
beslaat. We zitten nu in het derde jaar waarin een aantal aspecten van het
rekenen geborgd moeten worden. Daarnaast staan er een aantal nieuwe
verbeterpunten op het programma. We beschrijven hier globaal de activiteiten
die in dit schooljaar uitgevoerd worden. Voor een gedetailleerde beschrijving
verwijzen we naar het reken verbeterplan en het daaruit afgeleide jaarplan
2019-2020.

- Leerkrachten hebben kennis van de leerlijn rekenen (onderwijsbehoeften van
zwakke en sterke rekenaars beter aan 
te spreken. De rekenspecialist bekijkt of de leerlijnen uit Parnassys (gr.1 en 2)
voldoende dekkend zijn voor de doelen 
die het SLO heeft.. 
- leerkrachten weten wat de te nemen stappen zijn als doelen binnen het
groepsplan niet worden gehaald (zie ook 
jaarplanonderdeel zicht op ontwikkeling). 
- De ontwikkeling van reken zwakke kinderen volgen (automatiseren en
passende perspectieven) 
- Leerlingen krijgen meer ruimte voor eigen initiatief om sommen gedeeltelijk te
maken. In groep 3 en 4 wordt het 
rekenwerk nog dagelijks nagekeken. We maken afspraken over de doorgaande
lijn. 
- We hebben vastgesteld wat plusleerlingen doen naast de methode per groep.
Het compacten bij plusleerlingen vanaf 
groep 3 is beschreven. 
- We hebben een afsprakenlijst met het te gebruiken concreet materiaal bij het
aanbieden van de rekenstof en 
rekenspellen passend bij de verschillende rekendoelen. 
- Leerkrachten hebben inzicht in het drieslagmodel en in het handelingsmodel
voor rekenen en gebruiken dit in hun 
lessen. 
- We spreken af wat we buiten de methode om oefenen om het gebrek aan
contextopgaven binnen de methode op te 
vullen.

Consequenties organisatie - De specialist evalueert twee keer per jaar met de directie over de voortgang
(jaarverslag). 
- De specialist werkt samen met de werkgroep (organiseren van werkgroep-
bijeenkomsten). 
- Onderwerpen worden geagendeerd op inhoudelijke vergaderingen. 
- invullen van een (deel) van een studiedag.

Consequenties scholing - specialist en werkgroep-leden volgen vakgerichte studies: 
- er is ruimte voor collega's om zich te scholen op onderdelen waarin zij zich
willen verdiepen. 
- Twee collega's uit groep 1 en 2 volgen de cursus met Sprongen vooruit.

Betrokkenen (wie) gert de vries (eindverantwoordelijk); rico kuiper (verantwoordelijk en
rekenspecialist); werkgroepleden en alle teamleden van de wheemschool.
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Plan periode okt 2019, nov 2019, jan 2020, mar 2020 en apr 2020

Eigenaar (wie) Rico Kuiper

Kosten (hoeveel) € 2.000,--

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Rekenspecialist Rico Kuiper en directeur Gert de Vries 2x per jaar (januari 2020
en juni 2020).

Borging (hoe) Volgen van het rekenverbeterplan en klassenbezoeken door de specialist.
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Uitwerking GD6: Schooltijden: We onderzoeken de mogelijkheden voor een ander rooster

Thema PCA Basiskwaliteit

Resultaatgebied Schooltijden

Huidige situatie + aanleiding We hebben nu schooltijden waarbij rekening gehouden wordt met veel kinderen
die verder van school wonen en die thuis gaan eten. daarom starten we om
9.45 uur en hebben we een middagpauze van 1uur en 15 minuten. We merken,
dat vooral bij jonge ouders, de wens is om kinderen te laten overblijven op
school. Door de groei van de school aan de onderkant, neemt het aantal
overblijvers sterk toe. Dit betekent dat de lange morgen pauze zowel praktisch
als pedagogisch steeds meer onder druk komt te staan bij de ouders,
leerkrachten en TSO medewerkers.

Gewenste situatie (doel) We hebben schooltijden die gezien het toenemende aantal leerlingen die
overblijven: 
- passen bij de onderwijsbehoefte van kinderen (pedagogisch/didactische notie)
- aansluiten bij de wensen van een meerderheid van de leerkrachten en ouders

Activiteiten (hoe) - bespreken van de mogelijke varianten met de leerkrachten (september -
november) 
- behoefte peiling van ouders; (november - december): 
- trekken van conclusies; besluitvorming met de MR en bespreken met
BijdeHandjes (jan-maart) 
- praktische uitwerking (maart - juni)

Consequenties organisatie - draagvlak ontwikkelen: er moet een besluit genomen worden 
- menskracht voor eetpauzes etc. organiseren 
- bijstelling vakantie-roosters en wtf's

Consequenties scholing Vast agendapunt op de inhoudelijke vergaderingen en deel van een studiedag
in oktober aan dit onderwerp besteden.

Betrokkenen (wie) leerlingen via de leerlingenraad; leerkrachten ouders mr en kws

Plan periode sep 2019, okt 2019, nov 2019, dec 2019, jan 2020, feb 2020, mar 2020, apr
2020, mei 2020, jun 2020 en jul 2020

Eigenaar (wie) Betsy Geurts

Kosten (hoeveel) n.v.t.

Meetbaar resultaat We hebben schooltijden die passen bij ons pedagogisch klimaat met draagvlak
bij ouders en kinderen.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) 2020-2021

Borging (hoe) Opstellen reglement continue rooster met juiste werktijden.
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Uitwerking GD7: Gedrag; de sociaal emotionele resultaten liggen op het niveau dat op grond van onze
populatie verwacht mag worden

Thema PCA Basiskwaliteit

Resultaatgebied Emotionele ontwikkeling/gedrag

Huidige situatie + aanleiding De Wheemschool heeft een sterk pedagogisch klimaat en interne onderzoeken
wijzen uit dat de meeste kinderen zich veilig voelen op onze school en
welbevinden ervaren.

Gewenste situatie (doel) Kinderen ervaren welbevinden en kunnen veilig naar school gaan. Dit is de
basis om goed te kunnen leren. Kinderen die zich anders voelen of zijn, vinden
een passende plek op onze school. Onze school is in woord en daad een
gecertificeerde Kanjerschool. Leerkrachten leren effectief te handelen met
kinderen die zich gedragsmatig anders ontwikkelen dan andere kinderen.

Activiteiten (hoe) - Tweemaal per jaar diepgaand analyseren van de resultaten uit KanVAS.
Hieruit worden acties gehaald en uitgevoerd. 
- Met de groepen 5 t/m 8 de Veiligheidslijst analyseren en zo nodig individuele
gesprekken en kanjerlessen uitvoeren. 
- In kaart brengen en uitvoeren van activiteiten die garanderen dat wij een
gecertificeerde Kanjerschool zijn in 
woord en daad 
- startweek Kanjertraining inzetten voor goede groepsvorming (de Gouden
weken) 
- nog meer kanjertaal spreken zowel binnen als buiten de groep 
- kanjertraining meer zichtbaar in de groep door werkjes/kleurplaten 
- gezamenlijke planning van de kanjerlessen: thema's centraal stellen 
- info naar ouders 
- In beeld brengen op welk gedragstype de leerkrachten hun kennis en
vaardigheden moeten vergroten. We maken 
de keuze van één aspect waarin het team haar deskundigheid in vergroot. 
- aandacht voor anti-pestdag

Consequenties organisatie Tijdens inhoudelijke overleggen komt dit onderwerp aan de orde 
Tijdens een studie dag komen aspecten van de Kanjertraining aan de orde die
teamleden nodig hebben.

Consequenties scholing - Een aantal collega's moet de Kanjertraining volgen. Onderzoeken of die
incompany kan. 
- Kanjertraining voor het gehele team (eventueel in het tweede schoolplan jaar).

Betrokkenen (wie) de werkgroep en het gehele team.

Plan periode okt 2019, nov 2019, jan 2020, feb 2020, apr 2020, mei 2020 en jun 2020

Eigenaar (wie) Gert de Vries (eindverantwoordelijk), Bertha van den Berg (verantwoordelijk)

Kosten (hoeveel) € 2.000,--

Meetbaar resultaat De kinderen die binnen KanVas uitvallen worden gericht begeleid door de
leerkracht (eventueel ondersteund door de specialist). 
Er zijn minder leerlingen die uitvallen in KanVas in vergelijking met de
eindmeting in 2019/ 
Leerkrachten geven aan meer te weten en beter te kunnen handelen op een
belangrijke, door de specialist gekozen, gedragsstoornis. 
Leerkrachten die de Kanjertraining nog niet hebben gevolgd volgen een training
(bij voorkeur incompany).

De Wheemschool
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Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Vijfmaal per jaar in het IOST 
Tussentijdse gesprekken met de directie 
2x per jaar tijdens de bespreking van de resultaten van KanVas

De Wheemschool
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Uitwerking KD1: Schoolgids:de resultaten die in het onderwijsleerproces zijn bereikt, staan hierin en in
Vensters op de Kaart.

Thema PCA Basiskwaliteit

Resultaatgebied Externe verantwoording: Schoolgids en Vensters op de Kaart

Gewenste situatie (doel) We verantwoorden de resultaten die we met het onderwijsproces hebben
bereikt. Dit door de eindresultaten beter te duiden.

Activiteiten (hoe) - Bijstellen schoolgids en Venters op de kaart.

Betrokkenen (wie) mt

Plan periode mei 2020, jun 2020 en jul 2020

Eigenaar (wie) Betsy Geurts (schoolgids) en Gert de Vries (vensters op de kaart)

Kosten (hoeveel) niet van toespassing

De Wheemschool
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Te volgen scholing

Omschrijving Wie Wanneer Aanbieder Kosten

Opleiding Middle
management

Annemieke
Loggers

september 2019 - juli 2020 CHE Ede € 1.345,-- per
module

Opleiding middle
management

Martijn de Groot september 2019- augustus
2020

CHE Ede € 1.345,-- per
module

Opleiding tot IB er Simone Meijerink september 2019 - augustus
2020

nog niet
bekend

ca € 2.000,--

Opleiding IB-er Martine Kuijt september 2019 - augustus
2020

nog niet
bekend

ca € 2.000,--

Algemene werkzaamheden

Omschrijving Wie Wanneer Kosten

ICT: vervanging 7 smartbords Martijn de Groot juni en oktober 209 € 38.500,--

De Wheemschool
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Overige zaken

Huisvesting In 2019- 2020 worden volgens het MOP de volgende werkzaamheden
opgepakt:

binnen schilderwerk sauswerk wanden algemeen € 3.751 (jaarlijks
begroot)
binnen schilderwerk hout dekkend € 1.815 (jaarlijks begroot)
buiten schilderwerkt kozijn/raam hout gevel € 5.064 (4 jaarlijks)
controle noodverlichting vervangen accu's € 3.025 (4 jaarlijks)
keuring elektrische installatie conform NEN 3140 € 2.292 (5 jaarlijks)
vervangen/herstraten rubbertegels € 3.385
herstellen van de terreinverharding € 1.815

TSO-BSO We werken samen met BijdeHandjes en vormen een Kindcentrum. De TSO
wordt dit jaar nog georganiseerd door BijdeHandjes. Dit staat onder druk.
Steeds meer kinderen maken gebruik van de opvang en er zijn te weinig ouders
beschikbaar om dit op te vangen. We gaan ons voorbereiden op de
mogelijkheid om andere schooltijden in te zetten.

Sponsoring De school heeft geen activiteiten gepland waarbij sponsoring een rol speelt.

MR De MR heeft een vergaderschema opgesteld en komt 4x per jaar bijeen

De Wheemschool
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