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Hoofdstuk 1 Voorwoord

Wij krijgen en nemen onze verantwoordelijkheid om de gezamenlijke missie en visie van SPOVenray in ons eigen jaarplan om te zetten binnen onze eigen
school specifieke praktijk.
SPOVenray geeft onze school het vertrouwen en de ruimte bij de concrete invulling van dit jaarplan. SPOVenray zal hierbij stimuleren en faciliteren. Samen
maken we het mogelijk dat elk kind van onze school zich breed ontwikkelt voor zijn of haar toekomst, de wereld van morgen.

Dit jaarplan is de basis voor de continue ontwikkeling van onze scholen. Een levend document dus, dat we blijven updaten. Dat geeft ons de kans om telkens
weer te kijken en te toetsen waar we staan. Bij iedere evaluatie kunnen we onderdelen toevoegen, aanscherpen of misschien wel weghalen.

Team basisschool De Lier
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Hoofdstuk 2 Kwaliteitsmanagement

Overkoepelend thema: Realiseren van kwaliteit

Het strategisch beleidsplan is gericht op het doorontwikkelen van kwaliteit. In de onderliggende thema’s (de professional, de leerling en de omgeving) gaan

we dieper in op hoe we de kwaliteit voor die punten willen verbeteren. In dit hoofdstuk bespreken we alvast een aantal overkoepelende actiepunten op het

gebied van kwaliteit.

Dit plan zorgt ervoor dat we als bestuur de gewenste kwaliteit van onderwijs in kaart kunnen brengen, realiseren én monitoren. Dat is belangrijk, want we

willen binnen de organisatie en naar de buitenwereld kunnen verantwoorden waar we mee bezig zijn.

Daarnaast verwacht de Onderwijsinspectie van ieder bestuur dat ze zelf de kwaliteit van individuele scholen nog beter in kaart brengt. Dat betekent dat het

bestuur van SPOVenray niet alleen de kwaliteit van onze scholen moet beoordelen, maar ook goed moet onderzoeken hoe die kwaliteit eigenlijk tot stand

komt. Dat deed de Onderwijsinspectie eerst zelf. Daarom is het belangrijk dat we opnieuw

kijken naar de manier waarop we zicht hebben én houden op de kwaliteit van onze scholen.

In het strategisch beleidsplan staat de bovenschoolse kwaliteit centraal: de kwaliteit van het onderwijs en de kwaliteit van onze organisatie als geheel.

De uitwerking van onze bovenschoolse kwaliteit heeft natuurlijk gevolgen voor de kwaliteit invulling op elk van onze scholen. Die gevolgen worden in

schoolbezoeken van de staf Kwaliteit en Onderwijs besproken met de scholen.

Wij hebben drie belangrijke actiepunten op het gebied van kwaliteit:

1. Het DNA van SPOV willen we doorvertalen naar concrete handelingen. We willen bijvoorbeeld helder krijgen welke beloftes we aan ons personeel moeten

doen om ook écht die beste werkgever te worden en wat er precies nodig is om het beste onderwijs te kunnen geven aan onze leerlingen. Pas dan kunnen

we ook controleren of we uitvoeren wat we beloven.

2. We willen één integraal systeem om de kwaliteit van de scholen en de organisatie te beoordelen. Daarvoor gaan we alle schoolbezoeken aan elkaar

koppelen. Uit die schoolbezoeken en de eigen evaluatie van de school volgt dan een opdracht voor de school en de directeur van die school. Op die manier

kunnen we efficiënter en transparanter de kwaliteit van onze scholen beoordelen. Hiertoe worden zowel bestaande (externe) kaders gebruikt, waaronder in

ieder geval het inspectiekader. Daarnaast wordt een intern kader ontwikkeld waarbij voor alle scholen de basiskwaliteit in kaart wordt gebracht. Iedere

school ontwerp daarnaast een eigen kwaliteitskader waarin de ambities van de school worden vastgelegd.

3. Voor dat integrale systeem gaan we een cyclus van auditing-momenten ontwikkelen. Hierdoor gaan we meer ‘in de organisatie duiken’. De audits geven

periodiek een diepgaander en specifieker beeld over ‘waar de school staat’ ten opzichte van de onder 2 beschreven kwaliteitskaders.
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Wanneer zijn we tevreden?
• We hebben het beleidsstuk DNA SPOVenray verder geconcretiseerd. Per belofte werken we uit hoe we dat precies gaan bereiken. Dit is in augustus 2021

gereed.

• We maken jaarlijks een factsheet per school waarin de opdracht van de directeur is opgenomen. Deze factsheet is onderdeel van het integraal

kwaliteitsbeleid. Dit voeren we in het tweede kwartaal van 2021 in.

• We hebben ontwikkelingsgerichte audits ingevoerd voor de scholen in een vierjaarlijkse cyclus. Hierbij ligt de focus aan de ene kant op het checken of de

school aan alle eisen voldoet, maar aan de andere kant ook op wat die specifieke school nodig heeft. Zo kunnen de scholen zich doorontwikkelen. Ieder

schooljaar voeren we op vier scholen een audit uit.

• We werken volgens een logische cyclus. Als we een audit houden op een school, dan vinden er in datzelfde jaar geen aparte schoolbezoeken meer plaats.

Daarbij gaan we cyclisch werken: in de audit bepalen we hoe het staat met de ontwikkeling van het onderwijs. Jaarlijks evalueren we voortgang tijdens de

schoolbezoeken en in opdrachten aan de directeur. We leggen dit ieder jaar vast ins ons kwaliteitszorgmodel.
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Koerskaart: Nationaal Programma Onderwijs (Corona)

Thema koerskaart: Nationaal Programma Onderwijs

Beschrijving thema Tijdens de Coronacrisis zijn de leerlingen fysiek niet of gedeeltelijk aanwezig geweest op school. Dit was voor alle
partijen: schoolorganisatie, leerkrachten, ouders en leerlingen een hele bijzondere situatie. In korte tijd moesten
er op alle vlakken veel aanpassingen worden gedaan.

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is bedoeld om vertragingen in te halen en leerlingen te
ondersteunen die het moeilijk hebben door schoolsluitingen wegens corona. Van de school wordt verwacht dat
achterstanden zo snel mogelijk worden ingelopen in de komende twee jaren. Om verdere vertragingen te
voorkomen leggen we de focus op de kern van de lesstof.
Met ondersteuning van de overheid willen we zorgen dat de huidige generatie leerlingen een kansrijke toekomst
tegemoet gaat, ondanks corona.

Acties 2021-2022 Acties 2020-2021
Zie afspraken document : Afspraken afstandsonderwijs De Lier
Er is een aangepast document “toetsbeleid” opgesteld
MT en personeel volgen de afspraken in het afsprakendocument.
Vanuit subsidiegelden in het programma Bouw aangeschaft en een aanvulling op de boekencollectie.
Enkele collega’s hebben de implementatie cursus Bouw gevolgd.
Bij de start van het schooljaar dit thema bij iedere vergadering agenderen, in jaarplanning opnemen.
Bij de start van het schooljaar terugblikken met  MR en OV , in jaarplanning opnemen.
Acties 2021-2022
Inzet gelden Nationaal Programma Onderwijs:
Adhv de scan en de menukaart maken we een plan van aanpak.
De acties die we uitzetten zijn opgenomen in het plan van aanpak.

Doelen en resultaten 2021-2022 Alle leerlingen goed in beeld krijgen
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Resultaten en opbrengsten monitoren en indien noodzakelijk op niveau brengen

Personeel Vanuit de NPO gelden worden er extra personele middelen ingezet

Middelen NPO gelden

Evaluatie 2021-2022

Koerskaart: visie / krimp school

Thema koerskaart: visie / krimp school

Beschrijving thema Onze school laat de komende jaren een daling van het leerlingenaantal zien. E.e.a. is het gevolg van een klein
dorp waar de laatste jaren geen of nauwelijks woningbouw heeft plaatsgevonden.  Dan kan dit gevolgen hebben
voor de onderwijskwaliteit. Dit hoeft niet. Een school met goede leerkrachten kan heel goed onderwijs leveren.
Zeker als zij het onderwijs op een effectieve manier organiseren. In krimp situaties verdient die
onderwijskwaliteit extra aandacht. We willen de focus leggen op integraliteit als het gaat om opbrengsten en
onderwijskwaliteit.

Acties 2021-2022 Afstemming
● Minimaal 2 x per jaar overleg met en afstemming tussen MT  en het team hoe ons onderwijs nog beter

gerealiseerd kan worden door ons onderwijs op een slimme manier te organiseren.
● Minimaal 1 x per jaar monitoring opbrengsten met MT en met staflid onderwijs en kwaliteit
● Tijdens de groepsbesprekingen extra aandacht voor de ontwikkeling en opbrengsten in een 2

combinatiegroep.
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Basisvakken
● Minimaal 2 x per jaar voor de vakken taal/spelling, rekenen en technisch lezen: klasbezoeken (op

afstemming), lesmodellen herhalen (denk bijv aan DIM / drieslagmodel bij rekenen). Dit geldt tevens
voor de groepen 1-2, hier spreken we van voorbereidend lezen en voorbereidend rekenen.
Klassenbezoeken worden afgelegd door de directeur, intern begeleider en locatieleider, in onderlinge
afstemming.

Overige vakken
● Integraliteit Jeelo , zie koerskaart Jeelo
● Meer- en hoogbegaafdheid, zie koerskaart Novilo.

Doelen en resultaten 2021-2022 ● De trendanalyse op school- en groepsniveau laat minimaal vaardigheidsgroei zien (midden en eind).
● Alle leerkrachten zijn op de hoogte van de didactische modellen bij rekenen, taal/spelling en

(begrijpend) lezen en passen deze dagelijks toe in de klas. Schoolafspraken hierover zijn herzien en
opnieuw vastgesteld met elkaar.

● We hebben ons onderwijs op een effectieve manier georganiseerd.
● Er is een keuze gemaakt over de schooltijden voor de groepen 1 t/m 4

Personeel Gevolgen leerlingendaling voor onderwijspersoneel:
Leerlingendaling kan ingrijpende gevolgen hebben voor het onderwijspersoneel waardoor verplichte mobiliteit
kan ontstaan.
Het werken in een klein team vraagt om extra expertise en flexibiliteit van onderwijspersoneel.

Middelen Financiële gevolgen voor door leerlingendaling:
Leerlingendaling zorgt er voor dat scholen minder inkomsten krijgen. Het schoolbudget wordt gebaseerd op het
aantal leerlingen.
We komen in aanmerking voor de kleine scholentoeslag.
Gevolgen voor huisvesting:
Doordat de school kleiner wordt, lopen de overtollige ruimtes flink op, terwijl de exploitatiekosten doorlopen.
De school staat al jaren op de nominatie voor nieuwbouw. Het proces verloopt erg langzaam.

Evaluatie 2021-2022
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Koerskaart Jeelo

Thema koerskaart: Jeelo

Beschrijving thema Kinderen ervaren de wereld als een geheel. Door samenhang in de leerstof aan te brengen en de maatschappij
bij het leren te betrekken, leren leerlingen verbanden te leggen tussen wat ze leren op school en de wereld om
hen heen. Scholen die dat doordacht doen, hebben een minder overladen curriculum. En meer tijd voor de
begeleiding van leerlingen. Zo leren meer leerlingen meer.
De 12 projecten zijn kerndoeldekkend voor wereldoriëntatie-breed en worden elk jaar geüpdatet. In de
projecten zijn alle vakken geïntegreerd. De 6 uitdagingen met nieuwe doelen voor leerlingen zijn erin verweven,
zodat 21e-eeuwse vaardigheden centraal staan. De uitdagingen zijn:
● Wees baas over je eigen ontwikkeling.
● Zorg goed voor jezelf.
● Zorg goed voor anderen.
● Zorg goed voor onze planeet.
● Gebruik informatie veilig en betrouwbaar.
● Werk duurzaam samen 2017-2018

2017-2018
● Implementatie project 1 t/m 6
● Implementatie pijler samen leven 2018-2019
2018-2019
● Implementatie project 7 t/m 12
● Borgen pijler samen leven
● Implementatie pijler samen werken en leren leren
2019-2020
● Borgen project 1 t/m 6
● Onderzoek naar Bronnengebruik
2020-2021
● Borgen project 7 t/m 12
● Implementatie Bronnengebruik
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Acties 2021-2022 ● Het borgen van de pijlers samen werken en zelfstandig werken.
● Implementeren pijler leren leren
● Oriënteren van het werken in circuits voor de groepen 1 t/m 8.
● De directeur zal deelnemen aan de themabijeenkomsten van de Jeelo community. Deze

bijeenkomsten gaan over het bevorderen van de permanente ontwikkeling van Jeelo
● Jeelo wordt structureel ingepland tijdens vergaderingen en studiedagen.
● Integreren  XLab in Jeelo projecten.

Doelen en resultaten 2021-2022 ● De 3 pijlers van Jeelo zijn geïmplementeerd en geborgd. Afspraken hierover kun je terugzien in de
afsprakenlijst Jeelo

● De groepen 1 t/m 8 zien mogelijkheden en kansen in meer samenwerking d.m.v. werken in circuitvorm.

Personeel De locatieleider wordt met 0,2 fte uitgebreid.

Middelen Middelen voor inzet XLab

Evaluatie 2021-2022
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Koerskaart Begrijpend luisteren en lezen / Bronnengebruik

Thema koerskaart: Begrijpend luisteren en lezen / Bronnengebruik

Beschrijving thema Verbeteren van het begrijpend leesonderwijs
Door middel van het bepalen van een gezamenlijke ambitie het eigenaarschap vergroten.
Structuur bieden aan het begrijpend lees/luisteronderwijs met als doel in te zetten op de
leerkrachtvaardigheden.
Koppeling maken met Jeelo bronnengebruik als middel voor de begrijpend lees/luisterlessen

Acties 2021-2022 ● Studiemomenten hele team
● Bijeenkomsten expertisegroep: Naast de studiemomenten krijgt de expertisegroep de taak om dit

onderwerp te agenderen, warm te houden en de nodige interventies op te stellen en kartrekker in de
schoolontwikkeling te zijn

● Themabijeenkomsten Jeelo: Ook zullen we dit schooljaar aansluiten bij een leernetwerk van Jeelo.
● Deelnemen aan het onderwijscafé begrijpend lezen van SPOV
● Collegiale consultaties (intern en extern)

Doelen en resultaten 2021-2022 ● Bronnengebruik is geïmplementeerd.
● De leerkrachten werken volgens de afgesproken didactische modellen en zijn in staat de resultaten te

observeren en te noteren in Mijn Jeelo
● De vaardigheidsgroei moet zichtbaar zijn en het streven is dat  de resultaten bij begrijpend lezen

voldoende zijn.

Personeel De locatieleider wordt met 0,2 fte uitgebreid.

Middelen Vanuit de NPO gelden zijn er voor iedere groep 2 dagen vervanging gereserveerd voor collegiale consultatie

Evaluatie 2021-2022
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Koerskaart Meer- en hoogbegaafdheid

Thema koerskaart: Meer- en hoogbegaafdheid

Beschrijving thema Passend onderwijs staat voor een zo passend mogelijk onderwijsaanbod voor alle kinderen. Niet alleen kinderen
met een beperking of een leerprobleem, maar ook talentvolle en meer- of hoogbegaafde kinderen kunnen
hiervan gebruik maken. De behoeften van de meer- of hoogbegaafde leerling vallen binnen de
basisondersteuning, die elke school moet kunnen aanbieden. Voor deze kinderen betekent dit bijvoorbeeld, dat
de stof compacter aangeboden wordt, dat zij meer verrijkende stof krijgen of versnellen (een klas overslaan).
Voor lichte ondersteuning kan een school extra middelen gebruiken, door bijvoorbeeld plusklassen aan te
bieden, waar een gespecialiseerde leerkracht het onderwijs verzorgt. Ambitie van De Lier is om uiteindelijk een
niveau 3 school te worden, zoals beschreven binnen het 4 jarig begeleidingstraject van Novilo.

In het schooljaar 2021-2022 gaat St. Oda op een andere wijze werken. Dit betekent dat de leerlingen van de Lier
geen gebruik meer kunnen maken van de fysieke Plusgroep. Er kan nog wel gebruik worden gemaakt van de
Plusgroep Classroom. Er wordt nagedacht over een overgangsfase. Opdracht voor ons is: MHBH beleid in de
toekomst.
Het streven van SPOV is dat iedere school een talentbegeleider heeft.

Acties 2021-2022 Acties 2019-2020
● Nulmeting door Novilo
● Alle collega’s volgen de training en implementatie m.b.t. executieve functies, waar mogelijk gekoppeld

aan mindset en taakgerichtheid
● Ouderavond over executieve functies door trainer Novilo

Acties 2020-2021:
● Leerkrachten gaan in de groepen aan de slag met executieve functies aan de hand van de autometafoor

(nieuwe materialen) die besproken is in schooljaar 2019-2020. In verband met stilvallen traject in
schooljaar 2019-2020 herstart nodig in begin schooljaar. Expertisegroep Novilo neemt hierin initiatief in
samenspraak met Ans Ramaut Novilo. Belangrijk om bij de start van het schooljaar weer in te steken op
klascultuur, klasroutines, planning (o.a. ook status van de weektaak/dagtaak; opbouw van planning
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gedurende basisschool), die een voorwaarde zijn, een basis vormen voor de ontwikkeling van executieve
vaardigheden bij alle kinderen in de groep.

● 7 uitdagingen komen nogmaals aan bod in de begeleiding van Novilo omdat deze essentieel zijn in de
manier waarop we naar de meerbegaafde leerling kijken en deze kunnen begeleiden.

● Hieraan gekoppeld klassenbezoeken door Novilo waarbij het belangrijk is dat leerkrachten praktische
handvatten krijgen.

● Ondersteuning en aansturing van expertisegroep door Novilo in verband met vormgeven onderwijs aan
meerbegaafde leerlingen, waarbij een koppeling naar de eigen groep belangrijk is. Hoe ziet dit eruit in de
eigen groep; wat wordt de rol daarin van de plusgroep?

● In overleg met Novilo kijken hoe we ouders kunnen betrekken, om de ontwikkelingsdriehoek
school-ouder-kind compleet te maken.

Afspraken met Novilo:
● September:Startbijeenkomst nieuwe schooljaar door ontwikkelgroep richting team. De ontwikkelgroep

van de school stuurt het team aan (intern)
● Oktober: Novilo: klassenbezoeken in 4 groepen door
● November: Novilo: implementatie moment in november en terugkoppeling klassenbezoeken )
● Januari: Signalering Training meer- en hoogbegaafdheid samen met basisschool St. Oda.

Acties 2021-2022
● Herschrijven beleidsplan MB/HB
● Het verankeren van de doorgaande lijn van de 11 executieve functies
● Transfer van aanbod naar de eigen groep.
● Scholing Novilo: MB/HB in de klas / klassenmanagement.
● Klassenbezoeken door IB’er na scholingsmoment Novilo

Afspraken met Novilo:
● Scholing:

Studiedag 1:

Een korte theoretische uitleg over de achtergrond en het waarom van het werken aan vaardigheden

en waarom het belangrijk is dit juist in eigen groep te doen. Aandacht voor klassenmanagement,

inbouwen in weekprogramma. Vooral praktische invulling zodat leerkrachten hiermee aan de slag

kunnen.
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Aandacht voor onderwijs-en begeleidingsbehoeften van verschillende typen leerlingen. Vervolgopdracht

om hiermee praktisch aan de slag te gaan.

Studiedag 2:

Aan de hand van casussen van de eigen school/groep, praktisch aan de slag.

Terugkomen op/verdieping onderwijs-begeleidingsbehoeften naar aanleiding van eerste bijeenkomst.

Praktisch aan de slag met de diverse casussen:Leerkrachten bedenken met elkaar in een kleine groep

wat het passende aanbod voor deze leerling in de gekozen casus zou kunnen zijn,hoe je dit gaat

aanpakken, hoe ga je deze leerlingen begeleiden.

Observeren leerlingen die gebruik maken van opdrachten classroom, en de organisatie van

instructiemomenten/begeleidingsmomenten binnen de groepen door IB-er.

De observaties zullen gedaan worden op basis van een kijkwijzer en/of eigen hulpvraag van de leerkrachten.

Er volgt een nabespreking met de leerkrachten over de observatie.

Doelen en resultaten 2021-2022 ● Er is een doorgaande lijn voor het aanbieden en het implementeren van de 11 executieve
functies/vaardigheden in de vorm van de auto-metafoor.

● Leerkrachten hebben kennis van het signaleren van meer- en hoogbegaafdheid.
● Vormgeven onderwijs aan meerbegaafde leerlingen in de eigen groep.

Personeel Geen extra personele middelen ingezet.

Middelen Middelen ingezet volgens afspraak scholingsbudget SPOV

Evaluatie 2021-2022
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Koerskaart Review

Thema koerskaart: Review

Beschrijving thema In de Koerskaarten zijn vooral de ontwikkel onderwerpen van de school beschreven. Het zijn onderwerpen die
binnen de PDCA-cyclus bewegen. Op het moment dat een ontwikkel item geborgd is, bevindt het zich in de
act-fase.
In het eindstadium van de act-fase is het in feite geen verander onderwerp meer. Dan zien wij het item als going
concern.

Acties 2021-2022 ● Inzetten van de nieuwe gesprekkencyclus binnen SPOV:
- organiseren van feedbackgesprekken
- hanteren van huidige ontwikkelgesprekken
- indien nodig verbetercyclus in gang zetten

● Het implementeren van nieuwe rapporten.
● Cloudwise / apps Google / Presenter verdieping
● Rots en Water blijft een onderdeel van ons onderwijsprogramma.
● Bijwonen van het onderwijscafé Het jonge kind.
● Nieuwbouw van het schoolgebouw

Doelen en resultaten 2021-2022 Regelmatig worden de items die binnen het stadium van going concern vallen geëvalueerd. Indien nodig wordt
een item bijgesteld of doorloopt het opnieuw de PDCA-cyclus en wordt het weer een verander onderwerp. Op
deze wijze evalueren wij het totale aanbod

Evaluatie 2021-2022

Koerskaarten 2021-2022  BS De Lier



Methode overzicht Basisschool De Lier

Methode Jaartal

Observatie instrument:KIJK! 2010

Soc. Emot. Ontw.: Scol 2011

LIST: aanvulling schoolbibliotheek 2013

Taal: Taal in Beeld 2e versie groep 4 2013

Spelling in Beeld 2e versie groep 4 2013

Veilig Leren Lezen, derde versie: KIM versie 2014

Pennenstreken, schrijfmethode, gr. 3 2014

Taal: Taal in Beeld 2e versie groep 5 en 6 2014

Spelling in Beeld 2e versie groep 5 en 6 2014

Pennenstreken, schrijfmethode, gr. 4 2015

Taal: Taal in Beeld 2e versie groep 7 en 8 2015

Spelling in Beeld 2e versie groep 7 en 8 2015

Muziek in de Klas, groep 4 t/m 7 2015

Pennenstreken, schrijfmethode gr. 5 2016

Jeelo (WO, verkeer, EHBO, burgerschap) 2017
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Contracten beëindigen: Ivm de invoering van Jeelo zijn verschillende
contracten opgezegd

2017

Muziek Groep 1 t/m 8
Cultuurbudget (Cultura Venray) € 600,- per groep

2018

Methode Engels: Groove Me 2019

Rekenen 4e versie Pluspunt groep 3 t/m 8 2021
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Instemmingspagina medezeggenschapsraad

Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van basisschool De Lier, brinnummer 07DE,  in te stemmen met het van 01-08-2021 tot 01-08-2022 geldende
Koerskaarten

Namens de medezeggenschapsraad,

Plaats Merselo

Datum ________________________

handtekening ________________________

Naam ________________________

Functie ________________________
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