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Inleiding
Dit jaarplan is een logisch vervolg op het jaarverslag 2016-2017 en onderdeel van het
schoolplan 2015-2019.
Visie
We zorgen ervoor dat kinderen zich thuis voelen op school, dat ze zichzelf mogen en kunnen
zijn, dat ze erbij horen en zich gewaardeerd voelen. We kiezen voor een positieve
benadering met daaraan gekoppeld duidelijke afspraken. We staan voor kwalitatief goed
onderwijs, dat afgestemd is op alle leerlingen die de school bezoeken. We stimuleren de
intrinsieke motivatie van de kinderen om te leren en zich verantwoordelijk te voelen voor hun
werk.
Strategische Opdrachten:
1. Obs Koningin Beatrix heeft een eigen ambitie, doelstelling en profiel
 We maken gebruik van de principes van Persoonlijk Leiderschap (7
gewoonten van Covey / The Leader In Me)
 We werken samen met externen
2. We besteden expliciet aandacht aan talenten en het excelleren van iedereen binnen
onze school
 Leerlingen ontwikkelen een onderzoekende houding. Zij kennen hun
talenten en ontplooien deze.
 We bieden uitdagend onderwijs
 We houden rekening met individuele behoeften en leerstijlen
 Iedereen weet wie hij is en wat hij kan
3. De basis is op orde
 We hebben voldoende opbrengsten
 Basisvakken zijn het fundament van ontwikkeling; er wordt
veel geleerd
 Er heerst structuur en duidelijkheid
 Het gebouw sluit aan bij de gewenste profilering en
uitstraling van de school
 Iedereen is voorbereid op de dag van morgen (21st century
skills)
Opdrachten voor 2017-2018
1. Iedere school heeft zijn eigen ambitie, doelstelling en profiel



We formuleren doelen op kindniveau. De doelen op school- en groepsniveau zijn
zichtbaar binnen de school,
We werken samen met verschillende zorgverleners binnen de zorgpraktijk.

2. We besteden expliciet aandacht aan talenten en het excelleren van iedereen
binnen de organisatie



Implementatie van Natuur, Wetenschap en Techniek door klassenconsultatie.
Het netwerk uitbreiden en onderhouden.
We evalueren het protocol (werkwijze) Argonauten en stellen indien nodig bij.
De coördinator meer- en hoogbegaafdheid ondersteunt structureel in groep 1
t/m 5
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Leerkrachten houden kindgesprekken. Ze zijn hierin getraind en gefasciliteerd.
We ontwikkelen een ontwikkelingsportfolio voor alle leerlingen van de school
en werken hiermee.

3 De basis op orde






Alle leerkrachten hebben voor iedere leerling een LOK met hierin op leerlingniveau
reële doelen.
Alle leerkachten hebben een zorglijn in hun map naast het dagrooster waarin aan
gegeven staat wat welke leerlingen nodig hebben aan extra’s
Alle leerkrachten werken vanuit de leerlijnen voor de verschillende vakken. We
werken dus “met het doel voor ogen”
We de digitale leeromgeving invoeren passend bij onze school. Aanschaf middelen
(2)) ,voorbereiding en invoering.
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Planningsdocument aanvankelijk lezen en voortgezet technisch lezen
Doelstellingen

Concrete
opbrengst

Door aanschaf nieuwe leesmethodes met de nieuwste inzichten op
leesonderwijs willen we dat kinderen met plezier lezen en veel lezen.
Hierdoor willen we tot goede resultaten komen.
Aanvankelijk lezen:
- Kennis vergroten bij de leerkrachten betreft aanvankelijk lezen:
achtergronden en methoden
Voortgezet technisch lezen:
- Kennis vergroten bij de leerkrachten betreft voortgezet lezen:
achtergronden en methoden
- Aanschaf nieuwe voortgezet technisch leesmethode passend bij de
werkwijze van de school en passend bij de leerlingpopulatie
Nieuwe voortgezet technisch leesmethode
Betere resutaten
Activiteiten:

Planning:

Inlezen welke methodes er zijn op gebied
van aanvankelijk en voortgezet technisch
lezen
Bezoek aan Reinders, leesevents oid,
scholen, afspraak maken met adviseur

Oktober 2017

September 2017 –
februari 2018

werkgroep

Teamvergadering/Bouwvergadering:
voorstel methode voortgezet technisch
lezen

5 maart 2018

Team

Zichtzendingen aanvragen
voor voortgezet technisch lezen

Maart/April 2018

werkgroep

Uitproberen voortgezet technisch lezen

Maart/April/Mei
2018
22 juni 2018

Team

Juni/juli 2018

Directie

Keuze maken methode voortgezet
technisch lezen
Aanschaf voortgezet technisch
leesmethode

Betrokkene
n:
Werkgroep

Team
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Planningsdocument
Gestructureerd aanbod creatieve vakken
Doelstellingen

Gestructureerd aanbod creatieve vakken voor groep 3 t/m 8. We bieden
kinderen verschillende creatieve vakken aan. Zij leren door deze manier van
werken: verschillende technieken binnnen deze creatieve vakken, keuzes
maken en hun talenten op creatief vlak ontdekken en ontplooien.

Concrete
opbrengst

Aan het einde van het schooljaar hebben we een definitief plan voor het
aanbod en de werkwijze van de creatieve vakken.
Activiteiten:

Planning:

Voorbereiden van de projecten per bouw

Augustus t/m juni

Betrokkene
n:
Werkgroep

Gereedschappen verzamelen en zo
nodig aanschaffen.

Augustus t/m juni

werkgroep

Begroting maken

September/
oktober
In de week van
22 november,
tijdens de
bouwvergadering
November

werkgroep

Evaluatie bespreken en project waar
nodig aanpassen

November/
december

werkgroep

Op zoek naar vakdocenten/externe
specialisten

Augustus t/m juni

werkgroep

Evalueren van de projecten in de
bouwvergaderingen

in de week van
14 maart

team

Plannen voor het volgende schooljaar

Mei

werkgroep

Plannen presenteren.

Opbrengstenverg
adering, 22 juni

Werkgroep

Evalueren van de projecten in de
bouwvergaderingen

Evalueren eerste project met
dramadocent

team

werkgroep
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Planningsdocument Rekenmethode
WIG passend aanbod

Doelstelling

- Optimaal gebruik van de huidige methode Wereld in Getallen en
Kleuterplein (rekenen), passend bij de schoolpopulatie en werkwijze.
M.b.v. de nieuwste rekeninzichten willen we als team keuzes maken binnen
de huidige methode om tot een duidelijker rekenaanbod te komen, zodat
kinderen beter gaan presteren.
- Leerlingen rekenen op een andere manier laten rekenen dmv de Grote
Rekendag (onderzoekend rekenen)

Concrete
opbrengst

Kwaliteitskaart : rekenen op de Beatrixschool

Activiteiten:

Planning:

Betrokkene
n:

Presentatie : rekenplan Beatrixschool van
de rekenspecialist door de rekenspecialist

Teamvergadering
9 oktober 2017

Team

Verwerken feedback rekenplan en plan
van aanpak maken

Oktober 2017

werkgroep

Plan van aanpak presenteren, uitvoeren,
evalueren en bijstellen

November 2017 –
juni 2018

Organiseren Grote Rekendag

Woensdag 28
maart 2018

Rekenspecialist en
werkgroep

Eindevaluatie:

22 juni i2018

Team

Presentatie kwaliteitskaart
Terugblikken en vooruitkijken
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Planningsdocument
“The Leader In Me”
Doelstellingen

Concrete
opbrengst

Ontwikkelen onderwijsconcept “The Leader In Me”, volgens de
RUBRIC van basis- naar ontwikkelingsniveau (zie bijlage).

-

TLIM zichtbaar binnen de groepen en de school
Vaste plaats van The Leader in Me op de website
Kindportfolio’s
Kindontwikkelingsgesprekken
Portfolio-inloopmiddagen
Schoolbrede routine per gewoonte zichbaar in de halletjes
(ob/mb/bb)
Leiderschapsdag
Werkmap The Leader in Me
Kwaliteitsmap (RUBRIC)met beschreven onderdelen

Activiteiten:
lighthousetrainingen

Planning:
25 september
2017 en 10 januari
2018

Betrokkenen:
lighthouseteam

Algemene ouderavond met
oudertraining

Eind oktober 2017

Lighthouseteam
en teamleden,
MR, AC

Teamtraining

2 nov. 2017

Team, lighthouse

Intervsiebijeenkomsten
sub/kleurengroepjes

Kleurengroepjes/
team

Lighthouseteam bijeenkomsten

26 okt 2017,
11 dec.2017,
14 februari 2018
9 mei 2018
1x per maand

Netwerkbijeenkomst TLIM (landelijk)

Najaar/voorjaar

Bezoek leiderschapsdagen andere
scholen

Door het jaar
heen

Facultatief
team/lighthouse
FacultatiefTeam/li
ghthouse

Leiderschapsdag Beatrixschool

26 april 2018

Team/Lighthouset
eam/ouders/leerli
ngen

Evaluatie

22 juni 2017

team

Lihthouseteam
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