
Evaluatie doelen en resultaten 2018-2019 
In het afgelopen schooljaar heeft het team van onze school gewerkt           

aan de doelen die we ons gesteld hadden. Dit hebben we bereikt: 

   

Waardengedreven onderwijs 

Thematisch werken zaakvakken 

We hebben dit jaar met de thematische methode Blink gewerkt. We zijn tevreden over het integrale                

aanbod. We willen de verbinding met de tijdlijn en de canon van de geschiedenis verdiepen en                

uitwerken. Om dit te realiseren gaan we bij elk thema een leerwand maken waarin doelen,               

belangrijke woorden en begrippen weergegeven worden op een wandbord. Wekelijks wordt dit bord             

besproken en aangevuld. Hier wordt ook de verbinding met het tijdvak gemaakt.  

Het doen van onderzoek moet de kinderen echt geleerd worden. We bouwen dit stapsgewijs op en                

begeleiden de kinderen bij de onderdelen van een onderzoek.  

  

Ouderportaal 

Het ouderportaal is tijdens een ouderavond geïntroduceerd bij de ouders en zij maken hier gebruik               

van.  

 

Vakmanschap; de leraar doet ertoe 

Hoogbegaafdheid- Day a Week 

Er is een SPCO aanbod voor (hoog)begaafde kinderen binnen de SPCO. Twee groepen zijn              

gelokaliseerd op de R. de Jagerschool. De R. de Jagerschool is gestart met een pilot verrijkingsgroep                

voor leeftijdscategorie groep 3 en 4. Deze pilot wordt door de SPCO overgenomen.  

  

EDI (expliciete directe instructie) 

De leerkrachten hebben zich geschoold in het lesgeven via het expliciete directe instructiemodel. Dit              

is een didactische methode waarbij leerdoelen, 100 % betrokkenheid van de leerlingen,            

stappenplannen, modellen en begeleide inoefening belangrijke onderdelen zijn. EDI is effectief om            

goede leerresultaten te behalen.  

  

Muziekonderwijs 

De groepen 1 t/m 4 hebben wekelijks les gekregen van een muziekdocent. In de groepen 5 t/m 8                  

worden muziekworkshops als ‘spelen in een band’, ‘snaar, blaas, slag’, ‘percussie’, en ‘kennismaken             

met een muziekinstrument’ gehouden. Ook zijn er naschoolse muziekactiviteiten georganiseerd. In           

de groepen 5 t/m 8 is de methode 123 Zing aangeschaft en de muziekdocent heeft klasbezoeken                

gedaan met inspiratielessen uit deze methode. 

  

Kanjermethode en methode seksuele en relationele vorming 

We hebben wekelijks les gegeven vanuit de Kanjermethode. Alle vaste leerkrachten hebben hiervoor 

de licentie. 



In alle groepen gaven we ook lessen seksuele en relationele vorming gegeven. Hiervoor gebruikten 

we me bronnenboeken ‘Wonderlijk gemaakt’ en ‘Kriebels in je buik’.  

Zowel de Kanjertraining als de lessen seksuele en relationele vorming zijn onderdeel van het 

curriculum en borgen we jaarlijks.  

  

21e-eeuwse vaardigheden 

Mediawijsheid 

In de groepen 3 t/m 8 zijn lessen mediawijsheid van het Nationaal Media Paspoort gegeven waarin                

de thema’s ‘weet wat je ziet, bewaak je identiteit, wat je geeft krijg je terug, houd de klok in de                    

gaten, maak goede keuzes, bescherm je privacy en zorg voor je eigen veiligheid’ werden behandeld,               

passend bij het niveau van de leerling.  

  

Effectief onderwijs 

Stichting LeerKRACHT 

We zijn geschoold in de werkwijze van Stichting Leerkracht.  Deze werkwijze behelst een andere 

manier van vergaderen, waarbij wekelijks het team op maandag en donderdag  in een bordsessie 

van 15 min. aan verbeterdoelen werkten. Deze verbeterdoelen stonden direct in verbinding met 

datgene wat er in de klas gebeurt. Naast de bordsessie hebben we ook de andere onderdelen 

lesbezoek, gezamenlijk lesontwerp, feedback en stem van de leerling  cyclisch toegepast.  

 

Koersplan  

In het schooljaar 2018-2019 is het proces van het nieuwe Strategisch Meerjarenplan gestart. Er is 

gekozen om te werken vanuit vier thema’s: Scholen van waarde, Gespreid leiderschap, De leerkracht 

maakt het verschil en Toekomstgericht onderwijs.  

Bij elk thema is een bijeenkomst gehouden waar een expert zijn/haar kennis deelde en input gaf aan 

gesprekken rond de inhoud van het thema. Bij deze bijeenkomsten zijn leerkrachten, ouders en 

ketenpartners betrokken. Vanuit de gesprekken zijn er ambities opgesteld en doelen opgesteld. Het 

koersplan is de basis voor het schoolplan van de R. de Jagerschool. Dit schoolplan wordt voor 

december 2019 afgerond. Hierin worden de doelen voor de komende vier jaren opgesteld. Het 

schooljaar 2019-2020 is een jaar tussen twee schoolplannen. In dit jaar stellen we een jaarplan op 

met doelen op die voortkomen uit het ‘oude’ SMP en aansluiten op het nieuwe Koersplan.  

 

Doelen jaarplan 2019-2020 
Dit zijn de doelen voor waar het team in 2019-2020 aan werkt: 

 

Waardengedreven onderwijs 

Schoolconcept, nieuwbouw 

In het schooljaar 2019-2020 zal het Programma van Eisen en het Plan van Aanpak voor de                

nieuwbouw van de school worden opgesteld. Dit proces zal worden begeleid door Nul25. Bij het               

opstellen van het Programma van Eisen zullen team, MR, SR en ketenspartners worden             

meegenomen.  



In 2019-2020 stellen we onze visie op leren vast. Hierin nemen we de inzichten van               

wetenschappelijke onderzoekers als Rosenshine en Sweller mee.  

We doen dit jaar ook onderzoek naar organisatievormen voor ons thematisch zaakvakkenonderwijs.            

Het themaonderwijs verdiepen we dit jaar door te gaan werken met een leerwand en het aanbod                

geschiedenis te linken met de tijdlijn. 

We zullen scholen bezoeken die ook met thematisch zaakvakkenonderwijs werken ter inspiratie.  

  

Vakmanschap; de leraar doet ertoe 

Rekenmethode Getal en Ruimte Junior 

De afgelopen jaren hebben we gerekend met de methode Wereld in Getallen. Begin dit jaar gaf de                 

uitgever aan dat de verwerkingssoftware niet meer geupdate werd en dat we een andere methode               

moesten kiezen. We hebben er niet voor gekozen om automatisch naar WIG 4 te gaan, maar hebben                 

onderzoek gedaan naar een methode die aansloot bij onze EDI didactiek. We zijn uitgekomen bij               

Getal en Ruimte Junior. Voor de zomer hebben we al een opstapprogramma gedaan, zodat we na de                 

vakantie met deze methode kunnen starten. We hebben er hoge verwachtingen van. 

  

Muziekonderwijs 

We kunnen het muziekonderwijs, mede door een cofinanciering van de gemeente, continueren. Een             

vakdocent geeft muziekles aan groep 1-5. In de groepen 5-8 worden muziekworkshops gegeven. We              

geven in deze groepen les met de methode 123 Zing en professionaliseren ons hierin. Na schooltijd                

zullen er weer muziekcursussen worden gegeven en starten we met een schoolkoor.  

  

Effectief onderwijs 

Stichting LeerKRACHT 

We continueren en verdiepen de werkwijze van LeerKracht. We werken cyclisch aan verbeterdoelen 

en passen gezamenlijk lesontwerp en klasbezoek met feedback toe. Ook organiseren we 

uitwisselmomenten (minicircels) met andere SPCO scholen die met LeerKracht werken  

 

Focus PO 

De ontwikkelingen van uw kind worden door ons opgeslagen in Parnassys. Voor elke groep worden 

handelingsplannen gemaakt. Deze plannen waren arbeidsintensief en niet altijd praktisch. Komend 

jaar volgen directeur en IB een masterclass om bekend te worden met Focus PO. Met deze aanpak 

kunnen we efficiënt groepsplannen maken die minder administratieve rompslomp geven.  

 

 

 

 

 


