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Inleiding 

In dit jaarplan beschrijven wij de doelen en acties voor aankomend schooljaar 2022-2023. Met dit plan hebben wij als team een goed overzicht waaraan wij 

werken zowel op didactisch, pedagogisch klimaat en op de professionele cultuur. Met dit schoolplan kunnen zowel de leerkrachten (team) en de kinderen 

zich optimaal ontwikkelen.  

 

Ons onderwijs:  
Op de Franciscus geven we toekomstgericht onderwijs. Hierbij werken we aan de brede ontwikkeling en vorming van onze leerlingen. Om kansen voor 
kinderen te creëren richten we ons op optimale opbrengsten. 
 
Onze mensen 
Op de Franciscus werken wij aan een professionele organisatie met competente medewerkers die zich voortdurend ontwikkelen en het beste uit zichzelf halen 
voor het onderwijs aan onze leerlingen. 
 
Onze zichtbaarheid 
Op de Franciscus werken we aan een duurzaam marktaandeel en realiseren daarmee een continue instroom van nieuwe leerlingen.  
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Didactisch handelen: 

In groep 3 t/m 8 wordt er volgens het directie instructie model gewerkt. Bewegend leren staat bij ons op school centraal in de vakken rekenen, spelling, 

begrijpend en technisch lezen. Dit in samenwerking van de coöperatieve werkvormen. 

Kleutergroepen, daarvan zijn de kinderen betrokken en enthousiast en kunnen vanuit hun eigen initiatief elementen toevoegen aan het spel of de hoek.   

 

Pedagogisch klimaat: 

De school werkt vanuit de Kanjertraining gaat het over het bevorderen van onderling vertrouwen in elkaar en vooral in de groepen. Vertrouwen is de basis 

voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. Leerkrachten, directie, ouders en kinderen leren op 

een respectvolle manier met elkaar om te gaan.  

 

Professionele cultuur: 

Het team werkt open en collegiaal met elkaar samen. Wij delen informatie en kennis met elkaar en helpen elkaar wanneer dit nodig is en/of gewenst is. Op 

basis van respect en vertrouwen kan feedback worden gegeven en ontvangen. Afspraken worden nagekomen. 
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Didactisch handelen 

Nr Doel Activiteit Door wie Deadline/tijdspad/jaarplanning Evaluatie  

DH1 Traject Technisch lezen:  
- Leesmotivatie verhogen 
 

- Doorgaande leerlijn/ 
methode onderzoek  

- Vastellen van heldere 
leerlijnen. 

- Leren lezen en 
interpreteren van toets 
gegevens. 

- Opleiden leescoördinator ?? 

LWG TL 
 
Leescoördinator 
 
 

Jaarplanning: feb 23 – juni 23 
onderzoek TL methode 
Juli 23 besluitvorming en 
aanschaf TL methode 

 

DH2 Tweede jaar leerKRACHT 
- Het versterken van een 

lerende cultuur. 
- Het bieden van ruimte 

voor een nieuwsgierige 
en onderzoekende 
houding (21e -eeuwse 
vaardigheden) 

- Vergroten van positieve 
betrokkenheid op 
relatie – en werkniveau. 

- Het vergroten van 
gedeeld eigenaarschap 

 

- Collegiale consultaties. 
Vaste structuur vormgeven 
met het team met 
kijkwijzer.  

-  
 

Team/ IB/ Directie Gehele jaar door: éénmaal per 

week sessie met het gehele 

team. Inhoudelijke planning 

wordt gemaakt in het begin van 

het schooljaar. 

 

Leerkrachten plannen een 

collegiale consultatie in tijdens 

hun flexdag.  

 

DH3 Alle kinderen stromen in 

groep 8 op minimaal 1F 

niveau uit 

− Vroegtijdige signalering, 
analyses en interventies op 
opbrengsten adhv data. 

KC/Leerkrachten BB Drie keer per jaar een 
kwaliteitsgesprek (groep 6, 7 en 
8). 
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− Kennis van en inzetten op 
wat werkt! 

− Borging van beleid in 
kwaliteitssysteem 

− Inzet op expertise 
leerkrachten 

DH4 De school behaalt in alle 
groepen leerresultaten die 
minimaal in 
overeenstemming zijn met 
de gestelde norm. 

- Streefdoelen opstellen 
- Implementatie PP4 

rekenmethode 
- Informatie en 

kennisoverdracht aan lkr 
- Begeleiding in de groep 

door experts (KC/IB) 
 

KC / IB / Directie - Streefdoelen (sept ‘22) KC 

- PP4 (aug-nov '22) 

- Kleuterdoelen opstellen 

(nov '22) 

- Data en analyse omzetten 

vanuit leerUniek naar 

ParnasSys.  

- Groepsgesprekken 3x per 

jaar inplannen 

IB/KC/Directie 

- Teambespreking analyse 

(M-toetsen) maart 

- Groepsgesprekken juni 

IB/KC/ Directie 

- Teambespreking analyse (E-

toetsen) juli  

 

 

DH5 Bewegend leren is een 
onderscheidend speerpunt 
in onze school, met als 
deeldoelen 

- Opzetten van een leerlijn 
bewegend leren. 
(LWG)(Bewegend leren is 

LWG Bew.leren N.a.v. de Visie zal hiervoor een 

planning volgen en aan doelen 

leerKRACHT worden gekoppeld. 

- oktober '22 leerlijn opstellen 
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- Het vergroten 
concentratie; 

- De motorische 
vaardigheden trainen;  

- Het vergroten van 
natuurlijk memoriseren 
(automatiseren) 

- Conditie verhogen 
  
 

uitgangspunt in alle 
vakgebieden). 

 

- jan '23 uitvoeren 

- juli '23 evaluatie en borging 

 

Marjolein van Oenen inplannen 

voor een teamtraining bew. 

leren 

 

DH6 Kleutergroepen: 
uitgangspunt is om het 
kleuterniveau op een hoger 
niveau te krijgen door   
bewegend en spelend leren. 
- Leerkrachten bieden 

een gedifferentieerd 
aanbod aan naar de 
behoefte van het 
individu.  

- Werken vanuit een 
gezamenlijk thema 

- Administratie is tijdig op 
orde 

 

- Bij elk thema wordt in een 
themaplan de doelen 
weggezet en zo mogelijk 
afgestemd met lkr groep 3 

- Er wordt gewerkt in 
verschillende niveaus, zodat 
er op alle niveaus 
differentiatie is.  

 

Lkr 1-2 
Evt. Begeleiding van  
IB/KC 

Thema's iedere 3-6 weken 
4 x per jaar afstemming met KC 
en IB om doelen scherp te 
stellen. 

 

DH7 Bouw! Structureel in 
aanbod taalzwakkere 
leerlingen 

-      Borgen van Bouw!  Studenten gaan Bouw! 
Begeleiden.  
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DH8 Doel: Ieder kind krijgt in de 
groep werk op eigen niveau. 
Dus ook pluswerk in de 
groep. 
 

- Kennis bij leerkrachten over 

compacten en verrijken 

- Een lijn in structuur en 

middelen creëren 

- Selectieciteria bepalen 

waaraan kinderen moeten 

voldoen 

- Aanbod aan laten sluiten bij 

het cognitieve niveau  

Lkr/ KC/ IB Drie keer per jaar een 
kwaliteitsgesprek. 
Wekelijks een schoolbrede 
plusklas.  

 

DH9 Eigenaarschap kinderen 
vergroten 

- Inspraak en feedback van 

kinderen op het leerproces 

structureel uitvragen 

- Weektaak borgen in 

kwaliteitscyclus 

- Individuele kindgesprekken 

organiseren/samen doelen 

bepalen 

- Kieskasten in roosters alle 

groepen opnemen 

- Differentiatie is standaard in 

kwaliteitskaarten 

opgenomen 

Lkr/IB Meenemen in de planning van 
Visie ontwikkeling en 
leerKRACHT. 

 

DH10 Implementeren van de 
nieuwe rekenmethode 

- Startmoment met het team 

organiseren 

- In jaarkalender momenten 

van reflectie en 

ondersteuning zetten 

Rekencoördinator Sept – nov implementatie  



                                                                                                                                                                      

 

Jaarplan 2021-2022                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                 
 

- Leerlijn en afspraken borgen 

in kwaliteitskaart Rekenen 

 

Pedagogisch handelen 

NR Doel Activiteit Door wie Deadline/tijdspad/jaarplanning Evaluatie 

PH1 Kanjercoördinator heeft 
gesprekken met 
zorgleerlingen. 
Doel: 
- Leerlingen goed in 

beeld houden. 
- “Gezien worden” 

- Wekelijks heeft de Kanjer 
coördinator gesprekken 
met leerlingen waar de 
frequentie voor de zorg 
hoog is.   

 kanjercoördinator Het hele jaar door.  

PH2 We zijn een kanjerschool: 

Alle teamleden zijn 

geschoold in de 

Kanjertraining.  

 

- Nieuwe leerkrachten en 

directie volgen schooljaar 2022-

2023 Module A en B 

 

Dir en coördinator Juli '23 afgerond  
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Professionele cultuur 

Nr Doel Activiteit Door wie Deadline/tijdspad/jaarplanning Evaluatie 
PC1 Stichting LeerKRACHT: 

 
Samen innovatieve doelen 
stellen en uitvoeren 
 
 

- Twee á drie haalbare doelen 

per jaar opstellen die met 

het gehele team (en 

kinderen) opgesteld zijn. 

- Jaarkalender aanvullen met 

vastgestelde sessies 

 
 

Team.  
 
Stichting 
LeerKRACHT + 2 
LeerKRACHT 
coaches vanuit 
het team. 

- Elke week 15 minuten 
team: Bordsessies 

- Verbindings- en werksessies 
met hele team vaststellen 
(frequentie: om de week) 

 

 

PC2 Visie herijken - Tweedaagse organiseren 
waarin we met een externe 
partij toewerken naar een 
herijkte visie op ons 
onderwijs. 

- Uitwerken van de visie in 
ons dagelijks acteren en 
onderwijs 

- Zichtbaar maken van de 
visie in/rond school en naar 
buiten toe uitdragen  

Team - September '22 opstellen 
visie 

- Iedere maand in 
werksessies de visie terug 
laten komen, uitdiepen 
visieonderdelen en borgen. 

-  

 

PC3 Uitvoeren gesprekkencyclus 

(FG/BG) 

- Plannen FG's en BG's Directie Functionerings- en 
Beoordelingsgesprekken nov 22 
t/m maart 2023 

 

PC4 Aanmelding nieuwe kinderen 

verhogen. 

- Plan om zichtbaarheid en 
profilering uitvoeren 

Team en in 
bijzonder 
kleutergroep 

Planning vanuit LWG  
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 - Aantrekkelijkheid van de 
school vergroten 

- Samenwerking met BSO 
verder uitbreiden 

- Open dagen/momenten 
creëren voor nieuwe (jonge) 
kinderen 

PC5 Acties voorkomend uit de 

tevredenheidsonderzoeken 

- Communicatieplan opzetten 
en uitvoeren 

- Individuele leerbehoefte in 
kaart en aansluiten op eigen 
leerbehoefte 

- ... 

Directie/team Sept-jan '22-23 
communicatieplan 
Leerbehoefte staat geborgd in 
feb '23 

 

PC6 Acties voortkomend uit de 

schoolpositionering 

- Volgt 
- Schoolplein en leerpleinen  

Directie/team volgt  

PC7 Verdere professionalisering 

van de schoolcultuur. 

 

 Op basis van respect en 

vertrouwen kan feedback 

worden gegeven en ontvangen 

en afspraken serieus genomen. 

 

- Tijdens tweedaagse 
kernkwadranten, 
persoonlijke waarden van 
waaruit je leeft en werkt, 
feedback geven en 
ontvangen, deep 
democratie. 

- In de loop van het schooljaar 
op studiemomenten 
herhalen en uitdiepen. 

Directie/team Sept '22 start.  

 

Overige activiteiten schooljaar 2022-2023 
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- Aanleg nieuw schoolplein. 

- Doorgaande leerlijn ICT uitwerken. (LWG ICT werkt dit uit) Traject loopt vanuit de stichting Kalisto. 
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VERKLARING MR 

 
 
De Medezeggenschapsraad van De Franciscus (MR) heeft 
inhoudelijk inzage gekregen in het schooljaarplan 22-23 van het 
schoolteam. 

 
De MR heeft uitleg van de koers en actiepunten in het 
schooljaarplan van de directie gekregen en heeft feedback en 
advies kunnen leveren. 
 
Hiernaast de reactie van onze MR. 
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