
Acties:

Aanpak inbedding talentontwikkeling bepalen (talentfestival)

Kwaliteitskaart kindgesprekken opstellen (o.a. groeidoelen)

Brainstorm inhoud nieuwe thema's samen met KDV en BSO 

Voorbereiden en evalueren thema’s

Reflectie projectmatig werken plek geven in portfolio’s

Verbinding opzoeken met ambitiegroep SEL

Naschools aanbod BSO/onderwijs

Sociale kaart aanvullen maatschappelijke en culturele partners 

Verbinding maken met woordenschat binnen het thema.

Ouderbetrokkenheid structureren

Tot stand komen visie op verrijking. Het aanbieden van verrijking binnen de projecten. 

JAARPLAN 2022-2023 BASISSCHOOL

Ambitie: De kinderen van KC Leeuwesteyn volgen eigentijds, betekenisvol en 

procesgericht onderwijs en ervaren eigenaarschap. De kinderen leren hun 

talenten kennen en kunnen hun talent(en) benoemen. Zij worden opgeleid tot 

wereldwijze, kritische denkers en doeners met een open mind en respect voor 

de ander en de wereld om hen heen (duurzaamheid). De kinderen kunnen 

reflecteren op proces en product en tonen verantwoordelijkheid voor eigen 

gedrag en ontwikkeling. Er is een vertrouwde overgang tussen onderwijs en 

opvang gedurende de dag doordat er gewerkt wordt aan dezelfde thema’s, 

gezamenlijke activiteiten worden georganiseerd, het gemeenschappelijk gebruik 

van ruimtes en minder wisselende gezichten voor kinderen.

Taal Rekenen

Projectmatig onderwijs

Acties:

Bevorderen motivatie tot lezen & boekpromotie, door onder andere:

- Bibliotheek uitbreiden in tijdelijke huisvesting met behulp van ouders

- Oriëntatie op het opzetten van een bibliotheek in nieuwe gebouw

- Bibliotheek bezoek (door alle domeinen)

- Opstellen boekenlijst en blijvend actualiseren

Borgen en evalueren van Bouw! / Vroegsignalering / Leesonderwijs (Estafette) / Taalronde / Close Reading. 

Manier van werken vastleggen in kwaliteitskaarten.

Versterken van aanbod woordenschat:

- Oriëntatie op methodiek woordenschat (bv Logo3000 OB en Taal van Staal MB BB)

- Selectie aanbod woorden 

- Kennisdeling team over goede woordenschatles

- Woordenschat is zichtbaar in de school

Impuls spellingsonderwijs 

Impuls tutorlezen (bv. groep 3 2de half jaar) en spellingsonderwijs (bv. methode Staal als bron voor goed taalonderwijs)

Er worden kwalitatief hoogwaardige instructies gegeven met een concreet, zichtbaar lesdoel, kraakheldere uitleg en actieve 

kinderen. We controleren voortdurend of de kinderen de instructie begrijpen en nemen op basis hiervan beslissingen voor het 

vervolg.

Acties:
Rekenkast en rekenspellen aanvullen en actief inzetten
Aanscherpen en implementeren goed rekenonderwijs a.d.h.v. kwaliteitskaart
Rijke leeromgeving: met sprongen vooruit voor kleuters?
Leerkrachten ontwerpen samen goed rekenonderwijs binnen eigen bouw
Groep 2 leerlingen laten meedoen met rekenlessen groep 3
Er worden kwalitatief hoogwaardige instructies gegeven met een concreet, zichtbaar lesdoel, kraakheldere uitleg en actieve 

kinderen. We controleren voortdurend of de kinderen de instructie begrijpen en nemen op basis hiervan beslissingen voor het 
vervolg.

Sociaal emotioneel leren
Acties:

Opstellen kwaliteitskaart Gouden weken, Zilveren weken en SEL

Versterken SEL dmv Judo groep 3/4 en Rots en Water groep 5 t/m 8 

Het creëren van een visuele eenheid van de vaardigheidsmodellen en verbeteren van de zichtbaarheid in de school

Versterken SEL aanbod door aanschaf ondersteunend materiaal (handpoppen, boeken en spellen)

Implementatie IEP

Onderzoeken Kindbegrip LVS Parnassys 

Afname leerlingvragenlijst mbv PO Vensters vanaf groep 6 

Samenhang samenwerken onderzoeken binnen Jeelo

Oriëntatie op methodiek Kwink

Versterken SEL aanbod door: nulmeting begin schooljaar, bijhouden doelen vanuit de 5 competenties en uitvoeren SEL 

observaties.

Ambitie: Wij streven ernaar onze kernwaarden zichtbaar, merkbaar en voelbaar te laten 

zijn in onze zorg naar de kinderen bij ons kindcentrum. De behoeften en positieve 

kenmerken van het kind zetten wij centraal. 

NPO gelden

Ambitie: De kinderen van KC Leeuwesteyn kunnen zich in de communicatieve en geletterde samenleving op hun eigen niveau redden en weten om hulp te 

vragen indien nodig. De kinderen verlaten ons onderwijs eind groep 8 met minimaal het 1F of maximaal het 2F niveau op het gebied van de Nederlandse taal.

Ambitie: De kinderen van KC Leeuwesteyn hebben een stevige basis voor het VO en dankzij reken-wiskunde inzichten snappen zijn de

wereld om hen heen en kunnen zij zich er met vertrouwen in bewegen. De kinderen verlaten ons onderwijs eind groep 8 met minimaal

het 1F of maximaal het 1S niveau op het gebied van Rekenen-Wiskunde.

• Uitgangspunt: verwezenlijking langetermijn ambities uit schoolplan, vertaald in dit jaarplan.

• Inzet leerpleincoach voor extra instructies in kleinere groepen waardoor extra leertijd wordt 

gecreëerd voor het kind.

• Co-teaching en collegiale consultatie door ambulante tijd te creëren.

• Specialistentijd faciliteren.

• Versterking ouderbetrokkenheid door bv thema-avonden, ronde tafelgesprekken, koffie 

ochtenden etc.

• Extra aandacht sociaal-emotionele ontwikkeling en welbevinden door eigen SEL aanpak te 

versterken.

• Teamprofessionalisering voor duurzame implementatie. Verbeteringen o.a. vastleggen in 

kwaliteitskaarten.

• Verbreding en verdieping van ons verrijkingsaanbod.

• Verdieping van ons projectonderwijs.

De kernwaarden van ons kindcentrum vormen het hart van onze organisatie. Bij alle keuzes die we maken laten we ons 

leiden door onze visie.  Ons kwaliteitszorgsysteem bestaat uit ambitiekaarten, kwaliteitskaarten en beleidsdocumenten. Van 

elke ambitie die hier is vermeld is een ambitiekaart beschikbaar. In ons schoolplan staat ons meerjarenplan beschreven. Dit 

jaarplan is een uitwerking daarvan.

We maken met onze ambitie- en kwaliteitskaarten gebruik van de ‘plan-do-check-act cyclus’ (zie afbeelding). Hiermee geven 

we vorm aan onze ontwikkelingsgerichte houding in een professionele cultuur, met als doel continue verbetering van 

processen en afspraken. 


