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Borging
Handboek Taalonderwijs
Doel: in kaart brengen van de doorgaande leerlijn van technisch lezen, begrijpend lezen,
spelling en taal.
Ik verwacht dat er op 30 juni 2020 een volledige uitwerking ligt van dit plan van aanpak.
Om dit plan volledig te kunnen maken, zijn een aantal dingen nodig. Ik zal onderzoek doen in
de verschillende methodes op school, kijken in de klassen wat er op dit moment te zien is en
groepen bezoeken om te kijken of lessen op dezelfde/effectieve manier gegeven worden.
augustus
september

startvergadering; doornemen van gemaakte afspraken met
teamleden
Samen met team controleren of de interne schoolgids bekend en te
vinden is in de groepsmappen
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Cultuurbeleidsplan

Ontwikkelen

Ontwikkelen
Onderwijs & kwaliteit | Onderwijsconcept

Missie en Visie

Aanleiding voor dit project
De missie en visie van Laetare zijn nog niet expliciet beschreven. Wel heeft het team in het schooljaar
2018-2019 unaniem gekozen voor Jenaplanonderwijs en dat deze nieuwe vormen moet gaan
aannemen binnen de school. Daarnaast is de intentie uitgesproken om naar 3-jarige stamgroepen
terug te gaan in de tussenbouw, middenbouw en bovenbouw. Wanneer dit gebeurt, is afhankelijk
van wanneer de organisatie en het team hier klaar voor is.
Door middel van het missie- en visietraject (en het expliciet beschrijven van de kernwaarden, missie
en visie van Laetare) willen wij het team, ouders en leerlingen dichter bij elkaar brengen. Vanuit het
team zelf is de vraag gekomen om dit traject op te zetten.
Door het zwangerschapsverlof van de directeur, zal dit traject pas in januari 2022 worden opgestart
en worden voortgezet in het volgende schooljaar (2022-2023) voor presentaties naar kinderen en
ouders en de integratie in het schoolbeleid en schooldocumenten.
Huidige situatie
Met de adviseur die onze Jenaplanopleiding vormgeeft (J. Bolink) en de Jenaplancoördinator (J. van
Dijk), zijn in het schooljaar 2019-2020 meerdere gesprekken gevoerd rondom de lijn tussen de
opleiding en het missie/visietraject om informatie van het team rondom kernwaarden te verzamelen.
Hier is in het schooljaar 2019-2020 dan ook al een start mee gemaakt. De informatie zal in het
schooljaar 2020-2021 worden meegenomen om de kernwaarden, visie en missie van Laetare vorm te
geven.
In het schooljaar 2020-2021 is er metste team een concept missie- en visie opgesteld. Deze moeten
nu nog worden gedeeld met en aangepast worden door ouders en leerlingen om het een missie en
visie voor de gehele school te maken (van het team, ouders en leerlingen).
Uiteindelijk gewenste situatie
1. De (kern)waarden van Laetare zijn vastgesteld en de missie en visie is op een creatieve wijze
geïmplementeerd. Concreet betekent dit:
- De kernwaarden zijn in de middenruimte van Laetare geëtaleerd;
- Het team weet wat de kernwaarden voor hen betekent en dragen de kernwaarden uit naar
leerlingen gedurende de schooldag;
- De leerlingen kennen de kernwaarden van Laetare, kunnen deze benoemen en wat de waarden
voor hen betekenen
- Tijdens de oriëntatiegesprekken worden de kernwaarden met de nieuwe ouders besproken en
wordt gevraagd of zij zich hierin kunnen vinden;
2. Zichtbare kenmerken van een professionele cultuur worden versterkt
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Er wordt gebruik gemaakt van interne (vak)specialisten die zijn of worden geschoold en een eigen
plan hebben in de schoolmonitor die aansluit bij de missie en visie van Laetare.
3. Het scholingsplan wordt opgesteld naar aanleiding van de missie en visie van Laetare;
4. De feedbackcultuur wordt versterkt door duidelijkheid in de kernwaarden, de missie en de visie;
5. De herkenbaarheid voor (nieuwe) ouders van Laetare wordt versterkt.
Doelen voor dit jaar
De (kern)waarden van Laetare zijn vastgesteld door het team, de ouders en (een afvaardiging van) de
kinderen
en de missie en visie is op een creatieve wijze geïmplementeerd. Concreet betekent dit:
- De kernwaarden zijn in de middenruimte van Laetare geëtaleerd;
- Het team weet wat de kernwaarden voor hen betekent en dragen de kernwaarden uit naar
leerlingen gedurende de schooldag;
- De leerlingen kennen de kernwaarden van Laetare, kunnen deze benoemen en wat de waarden
voor hen betekenen
- Tijdens de oriëntatiegesprekken worden de kernwaarden met de nieuwe ouders besproken en
wordt gevraagd of zij zich hierin kunnen vinden;
Meetbare resultaten
- Ouders, leerlingen en leerkrachten zijn op de hoogte van de kernwaarden, kunnen deze beschrijven
en kunnen vertellen wat deze waarden voor hen betekenen en wat dit betekent voor de school als
gemeenschap;
- De kernwaarden worden gedurende de dag door ouders, leerlingen en leerkrachten uitgedragen.
De spelers acteren hiernaar.
- Het scholingsplan 2021-2022 sluit direct aan bij de kernwaarden en missie en visie van Laetare
- De schoolontwikkeling/ het jaarplan (gemaakt door (vak)specialisten, ILS, directie en/of IB van
2021-2022 sluit aan bij de kernwaarden en missie en visie van Laetare.
- Er is een visualisering van de kernwaarden en de missie en visie van Laetare geproduceerd en
geëtaleerd.
- Er heerst een feedbackcultuur. Leerkrachten spreken elkaar aan op (kern)waarden en doordat zij
weten wat de missie en visie van school is, houden zij koers in schoolontwikkeling.
Haalbaarheidsfactoren
Gunstig:
- de vraag komt uit het team
- betrokken team bij de leerlingen
- team wordt steeds stabieler
- visie en missie wordt als een zeer belangrijk onderwerp gezien
Minder gunstig:
- Coronatijd kan ervoor zorgen dat bijeenkomsten niet mogelijk zijn, net als het vorig schooljaar.
Hierdoor kan er weer uitstel volgen.
Uren
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- ouderavond voor ouders en voorbereiding - directie 5 uur
- teambijeenkomsten, voorbereiding door directie - 4 uur - teamvergadering 2 uur (x2)
- bijeenkomsten kinderen, voorbereiding door directie - 4 uur - bijeenkomsten 2x1 uur
Budget
Promotiemateriaal en tekeningen: 3000 euro.
Tijdsplanning
feb - mar
mar - apr
mei - jul
mei - jul

Bijeenkomst plannen met ouders met betrekking tot missie en visie die
door team in concept is gemaakt
Gesprek met leerlingen over de missie en visie die in concept door
ouders en het team is gemaakt
Implementatie in nieuwe plannen van de definitieve versie missie en
visie
Ontwerpen missie en visie volgens team, ouders en kinderen

Directie
Directie
Directie
Directie

Wijze van borging
Schoolgids verwerking
Schoolplan verwerking
Scholingsplan verwerking
Resultaat: Bord met visie/missie en 'zo gaan wij met elkaar om' - ism vreedzame school werkgroep
Presentatie oriëntaties nieuwe ouders
Presentatie aan ouders, kinderen en team

Onderwijs & kwaliteit | Passend Onderwijs

Ontwikkelen

Meer- en hoogbegaafdheid

Aanleiding voor dit project
- Uit de analyses van de midden- en eindresultaten (cito, 2020-2021) blijkt dat de kinderen met een
1S/2F niveau onvoldoende groeien.
- uit de analyse van de teamtevredenheid (Vesters, 2021), blijkt dat teamleden vinden dat het
onderwijs onvoldoende wordt afgestemd op leerlingen die meer aankunnen dan de reguliere
leerstof.
Huidige situatie
- leermethodes worden gevolgd voor taal, spelling, begrijpend lezen en rekenen.
- de leermethode begrijpend lezen past niet goed bij de populatie en kinderen worden daardoor qua
leesniveau te laag ingeschat (dit blijkt uit verschillende gesprekken van de gesprekkencyclus, gevoerd
met de leerkrachten van de groepen 5-8 en de taalspecialist).
- leerkrachten willen met begrijpend lezen meer met kerndoelen en cruciale doelen gaan werken,
ook om kinderen sneller op 2F niveau te krijgen met begrijpend lezen.
- Leerkrachten willen met rekenen meer gedifferentieerd werken, door materialen in te zetten (zie
plan rekenen) voor kinderen die meer visuele ondersteuning nodig hebben en door meer adaptief les
te geven door middel van snappet (ook voor de leerlingen met 1S niveau).
Uiteindelijk gewenste situatie
- Aan het eind van het schooljaar zien wij dat de spreiding van de resultaten is verkleind en dat de
gemiddelde resultaten van de leerlingen van groepen 5-8 daardoor hoger uitkomen.
- Na het afnemen van de tevredenheidsenquete van Vensters aan het eind van het jaar, blijkt dat
Laetare Schooljaarplan 2021 - 2022

6

teamleden vinden dat het onderwijs voldoende wordt afgestemd op leerlingen die meer aankunnen
dan de reguliere leerstof.
Doelen voor dit jaar
- Aan het eind van het schooljaar zien wij dat de spreiding van de resultaten is verkleind en dat de
gemiddelde resultaten van de leerlingen van groepen 5-8 daardoor hoger uitkomen.
- Na het afnemen van de tevredenheidsenquete van Vensters aan het eind van het jaar, blijkt dat
teamleden vinden dat het onderwijs voldoende wordt afgestemd op leerlingen die meer aankunnen
dan de reguliere leerstof.
Meetbare resultaten
- Aan het eind van het schooljaar zien wij dat de spreiding van de resultaten is verkleind en dat de
gemiddelde resultaten van de leerlingen van groepen 5-8 daardoor hoger uitkomen. (analyse bron:
analyse cito resultaten M en E groep 5-8 in januari en juni 2022)
- Na het afnemen van de tevredenheidsenquete van Vensters aan het eind van het jaar, blijkt dat
teamleden vinden dat het onderwijs voldoende wordt afgestemd op leerlingen die meer aankunnen
dan de reguliere leerstof. (analyse bron: medewerkerstevredenheid Vensters, april 2022)
Haalbaarheidsfactoren
Stimulerende factoren:
- Het team is zeer gemotiveerd het onderwijs beter af te stemmen op de leerlingpopulatie en meeren hoogbegaafde leerlingen
- Zicht op ontwikkeling is op Laetare op voldoende niveau
Belemmerende factoren:
- Er is in het schooljaar 2021-2022 weer een combinatiegroep 6-7-8 opgezet. Is het realistisch dit jaar
al te verwachten dat de afstemming op 1S/2F niveau op hoog niveau komt?
- Leerkrachten ervaren een hoge werkdruk
Uren
Leerkrachtondersteuning/ onderwijsassistent voor kinderen op 2F/1S niveau voor extra uitdaging/
instructie
Begeleiding taalspecialist/ IB voor het maken van lessen met behulp van cruciale doelen begrijpend
lezen
Begeleiding snappet specialisten/ rekenspecialist bij het maken van plannen en het organiseren van
zorg voor kinderen die 'meer aankunnen dan het reguliere 1F programma'.
Cursus 'met sprongen vooruit voor rekenen om strategieën beter te kunnen visualiseren bij het
aanbieden van nieuwe strategieën.
Budget
Begeleiding leerlingen meer- en hoogbegaafd: 14.000 euro (1 dag per week, verdeeld over
verschillende bouwen)
Budgetten scholing en begeleiding: zie plan rekenen: verdieping.
Tijdsplanning
aug - sep
september
jan - feb
apr - jun
mei - jun
jun - jul

inventariseren meer- en hoogbegaafde leerlingen
Aanbod meer- en hoogbegaafde leerlingen paraat en overdragen aan
onderwijsassistenten
Analyse cito M
afname medewerkerstevredenheid Vensters
Analyse cito E
analyse medewerkerstevredenheid
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Wijze van borging
Implementeren in kwaliteitskaarten begrijpend lezen en rekenen
Borgingsplanning
mei - jul
jaarlijks

Implementeren in kwaliteitskaarten
begrijpend lezen en rekenen

Interne Begeleiding

Ontwikkelen
Onderwijs & kwaliteit | Passend Onderwijs

NT2

Aanleiding voor dit project
In de schooljaar 2019-2020 en 2020-2021 is er door het team hard gewerkt om de basiskwaliteit van
de school op orde te krijgen. Tijdens de vele analyses die in deze periode hebben plaatsgevonden,
ontstond de wens vanuit het team om het onderwijs meer passend te maken bij de populatie van
Laetare. Uit de populatiebeschrijving (2019) blijkt dat een groot deel van onze leerlingen Nederlands
als tweede taal hebben. Daarnaast is er een goede samenwerking met de Poolster opgestart (met de
taalklas), waar wij regelmatig kinderen van overnemen. Naast de externe hulp die wij krijgen, willen
wij ook graag interne expertise ontwikkelen.
Huidige situatie
- in de groepen 1-2 is een onderwijsassistent aanwezig die tevens NT2 specialist is. Zij geeft
begeleiding aan de kinderen van groep 1-4.
- een leerkracht van groep 8 heeft veel ervaring en affiniteit met kinderen (gezinnen) met Nederlands
als tweede taal. Mede door haar ervaring als bewoner van Suriname, maar ook als begeleider van
huiswerkbegeleiding 'op t hoekje'. Zij wilt graag de NT2/ nieuwkomersopleiding doen dit schooljaar
om de school te helpen een gefundeerde basis te leggen van onderwijs aan NT2 leerlingen en de
begeleiding van deze groep leerlingen in de groepen 5-8.
Uiteindelijk gewenste situatie
- er zijn op Laetare 2 NT2 specialisten aanwezig: 1 voor de groepen 1-4 en 1 voor de groepen 5-8.
- er is een doorgaande lijn van de groepen 1-8 voor NT2 begeleiding van onze leerlingen in de school
- er wordt wekelijks begeleiding gegeven door interne personen aan de NT2 leerlingen door een
specialist
- de leerkrachten hebben minimaal 2 inspiratiesessies gekregen door de NT2 specialist(en)
- de specialisten geven leerkrachten inspiratiesessies om het onderwijs aan te passen aan de
populatie, de gehele dag door
Doelen voor dit jaar
- er zijn op Laetare 2 NT2 specialisten aanwezig: 1 voor de groepen 1-4 en 1 voor de groepen 5-8.
Beide zijn gediplomeerd.
- de specialisten geven leerkrachten inspiratiesessies om het onderwijs aan te passen aan de
populatie, de gehele dag door
- er wordt wekelijks begeleiding gegeven door interne personen aan de NT2 leerlingen door een
specialist
Meetbare resultaten
- De specialist NT2 groep 5-8 heeft haar diploma behaald aan het eind van het schooljaar
- Er zijn twee inspiratiesessies gegeven aan het team
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- Er is wekelijks begeleiding gegeven door interne personen door de NT2 specialisten (er is een
werkschema aanwezig)
Haalbaarheidsfactoren
Stimulerende factoren
- Het team heeft zelf aangegeven meer afstemming op de populatie te willen en het onderwijs beter
aan te willen passen aan de leerlingen in de klas.
- De NT2 specialisten hebben ambulante tijd gekregen
- De tweede NT2 specialist is reeds ingeschreven op de opleiding en is aanvankelijk al erg enthousiast
over de opleiding
- Er is een vrijwilliger aanwezig in de groepen 1-2 (leerkracht, tevens NT2 specialist) die een berg aan
ervaring heeft en graag kennis wil delen
Belemmerende factoren
Uren
Opleiding NT2: 260 uur
Begeleiding leerlingen: 8 uur per week
Leerkrachtondersteuner: 24 uur per week
Specialist NT2 groep 1-4: 8 uur per week
Budget
Opleiding NT2: 2500 euro (N.J.)
Vrijroosteren voor opleiding: 2080 euro (N.J.)
Begeleiding leerlingen groep 5-8: 13.600 euro (N.J)
NT2 begeleiding groepen 1-4: 14.000 euro (H.P)
Leerkrachtondersteuner groepen 6-8 op het gebied van woordenschat, (begrijpend) lezen en
rekenen: 25.200 (D.S.)
Tijdsplanning
aug - jul
aug - jul
sep - jun
sep - jul
mar - jul

Begeleiding groep 5-8
Opleiding NT2
schrijven NT2 doorgaande lijn groep 1-8 door NT2specialisten
start begeleiding NT2 leerlingen door NT2specialisten
Samen met NT2 specialist doorgaande lijn samenstellen voor
nieuwkomers/ NT2 onderwijs

Borgingsplanning
mei
jaarlijks
mei - jul

jaarlijks

NT2 specialist presenteren van het stukje NT2
beleid samen met taalcoordinator
NT2 beleid implementeren in het
taalbeleidsplan

Directie
Directie
Directie
Directie
Interne Begeleiding

Directie
Taalcoordinator

Ontwikkelen
Onderwijs & kwaliteit | Leerlijn rekenen

Rekenen: verdieping

Aanleiding voor dit project
- Uit de analyse van de leerresultaten blijkt dat de kinderen onvoldoende resultaten hebben behaald
met betrekking tot rekenen in de groepen 5-8.
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- Hierbij valt het op dat het aantal kinderen met een 1S niveau opvallend klein is.
- Uit de tevredenheidsenquete van ouders en leerkrachten blijkt dat er nog verbeteringen kunnen
plaatsvinden op het aansluiten van het onderwijs op de populatie/ mogelijkheden van kinderen.
Huidige situatie
De leerlingen op Laetare scoren onvoldoende op rekengebied (onder de inspectienormen, zowel de
1F als 1S niveaus)
- Dit schooljaar is overgestapt naar de nieuwe methode pluspunt 4
- Dit schooljaar starten de groepen 5 en 6 met snappet in combinatie met de rekenmethode
- Al het materiaal van met sprongen vooruit is aangeschaft (visueel materiaal en spelletjes)
Uiteindelijk gewenste situatie
- 80% van de leerkrachten hebben de cursus met sprongen vooruit gevolgd en zijn gemotiveerd de
materialen in te zetten in de groep en ermee te experimenteren
- Leerkrachten zetten de materialen van met sprongen vooruit bij nieuwe onderwerpen om nieuwe
rekenstrategieen concreet te maken
- Er wordt doelgericht gewerkt op basis van de doelen van 1F/1S niveau, afgestemd op de
leerbehoeften van leerlingen
- Leerkrachten voelen zich zeker in het werken met de methode pluspunt 4 (groep 3-8)
- Leerkrachten voelen zich zeker in het werken met de methode pluspunt 4 (groep 5-8)
-Leerkrachten gebruiken dezelfde woordenschat voor rekenen - er is een doorgaande
woordenschatlijn binnen rekenen (NT2)
Doelen voor dit jaar
- 80% van de leerkrachten hebben de cursus met sprongen vooruit gevolgd en zijn gemotiveerd de
materialen in te zetten in de groep en ermee te experimenteren
- Bij 80% van de leerkrachten wordt gewerkt op basis van de doelen van 1F/1S niveau, afgestemd op
de leerbehoeften van leerlingen
- 90% van de Leerkrachten voelt zich zeker in het werken met de methode pluspunt 4 (groep 3-8)
- 90% van de Leerkrachten voelt zich zeker in het werken met de methode pluspunt 4 (groep 5-8)
Meetbare resultaten
- 80% van de leerkrachten hebben de cursus met sprongen vooruit gevolgd en zijn gemotiveerd de
materialen in te zetten in de groep en ermee te experimenteren
- Bij 80% van de leerkrachten wordt gewerkt op basis van de doelen van 1F/1S niveau, afgestemd op
de leerbehoeften van leerlingen
- 90% van de Leerkrachten voelt zich zeker in het werken met de methode pluspunt 4 (groep 3-8)
- 90% van de Leerkrachten voelt zich zeker in het werken met de methode pluspunt 4 (groep 5-8)
Haalbaarheidsfactoren
Stimulerend:
- Leerkrachten zijn zeer gemotiveerd voor het implementeren van met sprongen vooruit in hun
lessen
- Leerkrachten zijn zeer gemotiveerd snappet en met sprongen vooruit cursussen te volgen
- De methode pluspunt is mede met het team geselecteerd, de rekenspecialist heeft uiteindelijk
besloten.
- De didactische vaardigheden van leerkrachten is op voldoende niveau (bezoek SKO, juni 2021)
Belemmerend:
- Het traject van rekenen duurt nu reeds 3 jaar. Het team wil ook doorontwikkelen op andere
gebieden
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Uren
Scholing snappet basis: 5 uur: gratis
Scholing snappet afstemming 6 uur: 5500 euro
snappet programma 5-8: 6000 euro
Aanschaf 30 laptops: 11.000 euro
Aanpassing internet: 4750 euro
Budget
Scholing snappet afstemming 6 uur: 5500 euro
snappet programma 5-8: 6000 euro
Aanschaf 30 laptops: 11.000 euro
Aanpassing internet: 4750 euro
Tijdsplanning
augustus
augustus
aug - nov
aug - dec
aug - jul
nov - jan

doornemen methode Pluspunt met nieuwe leerkracht (F.L.)
Laptops controleren: zijn er genoeg?
Training Snappet basis
Tussen-evaluatie methode Pluspunt
Cursus met sprongen vooruit
Cursus snappet afstemming

Rekencoordinator
Directie
Interne Begeleiding
Rekencoordinator
Team
Bovenbouw

Wijze van borging
Rekenbeleidsplan
Kwaliteitskaarten
Afstemmingsplan Snappet
Borgingsplanning
feb - apr
jaarlijks
feb - jul

jaarlijks

apr - jul

jaarlijks

apr - jul

jaarlijks

Afspraken scherpstellen rondom werken met
'met sprongen vooruit en pluspunt
Teamleider bovenbouw schrijft afspraken op
omtrent doorgaande lijn snappet. Geeft dit
door aan IB/MT voor borging
Snappet, 'met sprongen vooruit' en Pluspunt
verwerkt in rekenbeleidsplan
Snappet, pluspunt en 'met sprongen vooruit'
verwerkt in kwaliteitskaarten
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