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JAARPLAN ST. WILLIBRORDUS 

SCHOOLJAAR 2019 – 2020 

 
INLEIDING: 

Voor u liggen de plannen van 2019-2020 van basisschool St. Willibrordus te Neerkant. Met dit verslag 

geven we u inzicht in alle ontwikkelingen die het komende schooljaar gepland hebben. Wij wensen u 

veel leesplezier toe.  

WERKDRUKVERLAGING:  
Iedere school krijgt vanuit de overheid gelden die kunnen worden ingezet voor werkdrukvermindering. 

De schoolgeleding van de MR kijkt samen met het team waar ze deze gelden voor in willen zetten. Dit 

hebben wij als school gedaan en hebben de plannen ingediend bij Prodas. Wij als school willen de 

gelden op de volgende manier gaan inzetten: 
Eventmanager 0,2 FTE: 
Komend schooljaar krijgt Thea Verberne één dag in de week de taak event manager. Zij zal alle 

werkgroepen zoals kerst, sinterklaas, carnaval etc. gaan leiden, in samenwerking met het 

oudercomité. Hierdoor hebben de leerkrachten na school meer tijd om zich te richten op de klas.  
Klasovername 0,2 FTE: 
Kim van Kessel zal één dag in de week leerkrachten ondersteunen onder schooltijd. Dat kan door 

middel van klasovername, afnemen van toetsen, groepen uit elkaar halen. De leerkrachten bepalen in 

overleg met Kim wat op dat moment wenselijk is.  

PROFESSIONALISERING TEAM: 

Het hele team zal komend schooljaar getraind worden op het gebied van instructiekwaliteit, didactiek 

en coöperatieve werkvormen. De teamtraining rondom instructiekwaliteit zal verzorgd worden door 

Jolanda Hodzelmans. We gaan ons ook verdiepen in structurele coöperatieve werkvormen. Dit gebeurt 

onder begeleiding van collega Marjolein Huibregtse Bimmel. Door deze intensieve aandacht voor de 

dagelijkse praktijk in de groepen, hopen we onze opbrengsten te verhogen. Malou Welten zal de 

opleiding “De veranderkrachtige leerkracht” gaan volgen. 

WERKOVERLEG: 
Om een professionele leeromgeving te creëren, heb je elkaar nodig. Vanaf volgend schooljaar zal het 

team één keer in de week bij elkaar komen om samen lessen voor te bereiden. Door bij elkaar te gaan 

zitten kunnen we elkaar voorzien van tips en feedback.   

 

OUDERGESPREKKEN: 
We vinden het op school erg belangrijk om de vorderingen van een kind te bespreken met ouders. 

Niet alleen tijdens de rapport tijden. Daarom hebben we ervoor gekozen om oudergesprekken te gaan 

spreiden door het jaar een. We verwachten alle ouders vóór de herfstvakantie één keer op gesprek. 

Het doel van dit eerste gesprek is vooral kennismaken. Daarnaast verwachten we alle ouders nog 

minimaal één keer op gesprek om de vorderingen van het kind te bespreken. Zowel ouders als 

leerkrachten plannen de gesprekken in. De oudergesprekken zullen vanaf komend schooljaar in de 

middag, na schooltijd plaatsvinden. De tijden vind je op de kalender op de website. Meer informatie 

volgt op de informatieavond van maandag 26 augustus.  

 

COÖPERATIEF LEREN: 

We gaan met het team ons verdiepen in het coöperatieve leren. Coöperatief leren is een vorm van 

samenwerken waarbij er sprake is van gelijke deelname (iedereen doet mee), individuele 

aansprakelijkheid (ieder kind moet het antwoord eigen maken), positieve wederzijdse afhankelijkheid 

(je hebt elkaar nodig om verder te komen) en simultane interactie (veel kinderen zijn tegelijkertijd 

actief aan het leren). Eerst maken de leerkrachten de didactische structuren en werkvormen eigen en 
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leren ze dit inzetten in de dagelijkse lessen. We worden bewust van de kracht van activering van 

kinderen bij het geven van instructie, bij de verwerking en tijdens de evaluatie. Er zal een hogere 

mate van betrokkenheid bij leerlingen ontstaan.  

LEESPLAN: 

Al een aantal jaren werken we op onze school met de technisch leesmethode Estafette. Vanaf dit 

schooljaar gaan we werken met het leesplan. Bij deze manier van werken staat zowel het technisch 

lezen als de leesmotivatie centraal. Omdat we met alle groepen tegelijkertijd aan het leesplan gaan 

werken, zal dit op een vast tijdstip plaatsvinden namelijk dagelijks van 8:30 uur tot 9:00 uur. De 

kinderen worden ingedeeld op het AVI-niveau en op die manier worden de groepen samengesteld. 

Hierdoor oefent het kind ook daadwerkelijk op het eigen niveau. Na de AVI-afname in het midden van 

het schooljaar wordt weer bekeken hoe de groepen worden samengesteld, zodat je kind steeds op het 

eigen niveau blijft oefenen. In de groepen 1-2 en 3 zal er een circuitvorm ingezet worden waarbij taal- 

en leesactiviteiten worden ingezet.  

NIEUWE SOCIAAL-EMOTIONELE METHODE: 
Vanaf dit schooljaar starten we met een nieuwe methode voor de sociale-emotionele ontwikkeling, 

KWINK. Door de methode ‘KWINK’ zijn allerlei activiteiten m.b.t. de sociale en emotionele 

ontwikkeling verweven in ons onderwijs. 
 
NIEUWE METHODE AANVANKELIJK LEZEN GROEP 3: 
Al een aantal jaren werken we in groep 3 met de aanvankelijkleesmethode Veilig Leren Lezen (2e 

maanversie). Komend jaar gaan we ons oriënteren op een nieuwe methode. We gaan andere 

methodes bekijken en uitproberen.  
 
ICT:  
Op het gebied van ICT staan het komende jaar de volgende dingen te gebeuren: 

 In de groepen 1 en 2 wordt er al langere tijd gewerkt met het Digikeuzebord. Vanaf volgend 

schooljaar zullen we ook gaan werken met het leerlingvolgysteem van Digikeuzebord. Aan de 

hand van spelmomenten observeren wij de kinderen en volgen wij hen in de ontwikkeling op 

sociaal-emotioneel-, motorisch-, taal- en rekengebied.  

 Twee leerkrachten gaan zich verder verdiepen in de leerlijnen ICT. En gaan kijken welke 

vaardigheden we kinderen op school nog meer aan kunnen bieden.  

SCHOOLPLEIN: 

Afgelopen schooljaar zijn de speeltoestellen op het schoolplein gekeurd. 1 toestel is afgekeurd en 

verwijderd. Een werkgroep bekijkt nu of we op de lege plek iets terug kunnen plaatsen en waar  

middelen vrij gemaakt kunnen worden om dit te bekostigen.  

 

Voor de meest recente informatie kunt u terecht op onze website: www.bs-neerkant.nl  
Mochten er, op basis van dit verslag, vragen zijn dan horen wij dit graag. Schroom niet om een 

afspraak te maken met de directie.  

 

Met vriendelijke groet,  
Team basisschool St. Willibrordus              

                                                                                                                                 

 

http://www.bs-neerkant.nl/

