
Jaarplan RdJ 2020-2021 

Evaluatie doelen en resultaten 2019-2020 
In het afgelopen schooljaar heeft het team van onze school gewerkt aan de doelen die we ons                 

gesteld hadden. Door de corona en het sluiten van de scholen konden we niet alle doelen bereiken.                 

Prioriteit was het lesgeven en het contact met de kinderen en ouders in de (gedeeltelijke)               

thuiswerkperiode. Toch hebben we niet stilgezeten. Het volgende hebben we bereikt: 

   

Waardengedreven onderwijs 

Schoolconcept, nieuwbouw 

In 2019-2020 zijn er bijeenkomsten geweest om het Plan van Aanpak en het Programma van Eisen                

voor de nieuwbouw van de school op te stellen. Bureau Nul25 heeft het team begeleid om de                 

wensen van het team om te zetten in kaders waarmee een architect aan het werk kan. De                 

stuurgroep (Nul25, gemeente, bestuur SPCO, KMN Kind&Co en directeur) heeft gesprekken gevoerd            

over het proces van nieuwbouw en de financiën.  

 

Visie op leren 

Een werkgroep met SPCO directeuren heeft de visie op leren herijkt. Hierin zijn de inzichten van                

wetenschappers als Kirschner, Rosenshine en Didau meegenomen.  

 

Vakmanschap; de leraar doet ertoe 

Rekenmethode Getal en Ruimte Junior 

We zijn in de groepen 1 t/m 7 gestart met de rekenmethode Getal en Ruimte Junior. Deze methode                  

werkt doelgericht, heeft een goede opbouw en inoefening van doelen en hoge ambities. We zijn               

tevreden met de werkwijze en doelen, waar we niet tevreden mee zijn is de verwerkingssoftware               

van deze methode. We merkten dat de uitgever dit nog niet goed op orde heeft. Dit maakte dat we                   

gedeeltelijk overgingen naar werkboeken. We zijn in gesprek met Wolters Noordhoff om dit goed en               

snel te regelen.  

 

Muziekonderwijs 

In de groepen 1-4 zijn muzieklessen door de vakleerkracht muziek gegeven. In de thuiswerkperiode              

zijn deze muzieklessen digitaal aangeboden. In de groepen 5-8 zijn enkele workshops gegeven, niet              

alle workshops konden doorgaan vanwege de coronaperiode.  

  

Effectief onderwijs 

Stichting LeerKRACHT 

We hebben in de tijd dat leerkrachten op school waren gewerkt met bordsessies vanuit Stichting 

LeerKRACHT waarin we onszelf doelen stelden, successen vierden, activiteiten planden, lesbezoek en 



lesvoorbereiding uitvoerden en doelen evalueerden. Na de thuiswerkperiode hebben we de 

bordsessie gedigitaliseerd.  

 

 

Focus PO 

Directeur en IB-er hebben zich geschoold in de werkwijze van Focus PO. Dit is een digitaal systeem 

dat helpt om de resultaten van kinderen te analyseren en efficiënt een schoolplan en groepsplan te 

maken. Hiermee verminderen we de administratieve rompslomp. 

 

Doelen jaarplan 2020-2021 
In het schooljaar 2020-2021 starten we met de doelen uit het nieuwe (vierjarige) schoolplan. De               

totstandkoming van dit schoolplan is een traject geweest waarbij leerkrachten, ouders, directeuren            

en onderwijsspecialisten meerdere keren bij elkaar zijn geweest. Met elkaar hebben ze bouwstenen             

en SPCO doelen opgesteld. Deze doelen vertalen we voor onze school en verdelen we over de vier                 

jaar. Dit zijn de doelen voor waar het team in 2020-2021 aan werkt: 

 
Bouwsteen 1: Scholen van Waarde 

Doelen Burgerschap 
● Als school met Nieuwkomers benutten we de kans om verschillende culturen en geloven in 

de klas beter te leren kennen. We zoeken de verbinding en maken concrete afspraken over 
kennisoverdracht en cultuurontmoeting.  

● Op de R. de Jagerschool leren we de kinderen over de rechten en plichten van mensen 
binnen een democratie. We maken we hen bekend met participatie, vormen van inspraak en 
besluitvorming.  
 

Doelen Duurzaamheid 

● In de gesprekken over de nieuwbouw nemen we de duurzaamheid van het gebouw in acht.  

Bouwsteen 2: De leerkracht maakt het verschil 

Doelen Visie op leren 
● De visie op leren is herijkt a.d.h.v. de cognitieve leerpsychologie.  
● Vanuit deze visie is een kwaliteitskaart gemaakt over didactiek; wat zien we in alle klassen.  
● De volgende vakken/onderwerpen bespreken we in professionele leerteams: voortgang 

Getal en Ruimte, beleid Technisch Lezen,  de Leerwand/themaonderwijs, keuze 
Bijbelmethode, dyslexie en EDI borging. 

 

Bouwsteen 3: Gespreid Leiderschap 

Doel Gespreid leiderschap 
● We onderzoeken wat de talenten van de leerkrachten zijn en onderzoeken hoe we hier in 

school gebruik van kunnen maken. 
● We scholen ons in het werken met Professionele Leergemeenschappen. 

 

 



Doel eigenaarschap van leerlingen: 

● We borgen driehoeksgesprekken met kinderen en ouders  en verdiepen de inhoud waarbij 
we de talenten van de kinderen belichten.  

 

Bouwsteen 4: Toekomstgericht onderwijs 

Doel Toekomstgericht onderwijs 
● We bereiden, samen met bureau Nul25, de nieuwbouw van onze school voor.  
● We leggen de relatie tussen het schoolconcept, de organisatie van ons onderwijs en het 

gebouw / omgeving. 
 

 

 

 

 


