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Beleidsvoornemens 
 

Thema: Oudergesprekken ‘Zien’ 
0 Nieuw beleid (oriëntatie en keuze) 

0 Continuering (invoering en scholing) 

0 Implementatie (vastleggen gebruik ervan) 

Doel/opbrengsten  

 

Aan het eind van het schooljaar kunnen 

leerkrachten oudergesprekken voeren aan de 

hand van de gegevens uit ‘Zien’.  

Beginsituatie  

 

Leerkrachten kunnen groepsprofielen van de 

kinderen invullen en analyseren. Na invullen van 

de groepsprofielen worden groepsplannen of 

individuele handelingsplannen gemaakt.  

Begroting  

 

Opgenomen in begroting 

Planning en organisatie  

 

We starten het schooljaar met een studiedag. 

Hierna zullen we in september/november 

oudergesprekken gaan oefenen met 

begeleidster vanuit Driestar (Alice Methorst) 

Coördinatie/leiding  Ria/Ben/Alice 

Begeleiding  

 

Vanuit Driestar. Alice Methorst begeleidt alle 

scholen in Lingewaal bij het gebruik van ‘Zien’.  

Evaluatie  

 

1 november zullen de oudergesprekken 

plaatsvinden en deze worden eind november 

geëvalueerd met IBer.  

Bijstelling/Borging  

 

Afspraken vastleggen in document 

schoolafspraken. Zo mogelijk cluster breed.  
 

Realisatie Toelichting 

   

 Er zijn het schooljaar 2017-2018 ‘Zien’ oudergesprekken gevoerd in november. 

Deze gesprekken zijn goed verlopen. Ouders waren zeer tevreden. Alice 

Methorst (Driestar Gouda) zou voor november op school komen om deze 

gesprekken met de leerkrachten voor te bereiden, maar dit is niet gelukt. De 

oudergesprekken zijn geëvalueerd met Ib’er tijdens de groepsbesprekingen. Er 

waren geen knelpunten, maar er is wel behoefte om volgend schooljaar de 

gesprekken voor te bereiden met Alice Methorst. Zij kan tips meegeven. 

Leerkrachten hebben alle gesprekken kunnen voeren en van de gesprekken zijn 

verslagen geplaatst op Parnassys. Er is afgesproken dat we vanaf nu ieder 

schooljaar in november ‘Zien’ gesprekken voeren met  ouders (zie document 

schoolafspraken). 

 

Gevolgen 

voor 

2018-2019 

Doel: Aan het eind van het schooljaar voeren leerkrachten één keer per jaar 

oudergesprekken aan de hand van de gegevens uit ‘Zien’. Er wordt een kort 

verslag gemaakt van dit gesprek en geplaatst op Parnassys. 

We krijgen voor de oudergesprekken in november begeleiding van Alice 

Methorst. Zij zal één bijeenkomst van 2 uur op school komen om de gesprekken 

voor te bereiden. 
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Thema: PBS 
0 Nieuw beleid (oriëntatie en keuze) 

0 Continuering (invoering en scholing) 

0 Implementatie (vastleggen gebruik ervan) 

Doel/opbrengsten  

 

een positieve, sociale omgeving creëren die 

het leren bevordert en die gedragsproblemen 

voorkomt of doet afnemen. 

Beginsituatie  

 

Nog niet bekend met PBS 

Begroting  

 

Opgenomen in begroting. Kunnen 

samenwerken met Sterrekijker Leerdam en 

Kedichem. 

Planning en organisatie  

 

Eerst twee bijeenkomsten (totaal 4 uur) met 

Judith van Gool op obs De Schatkist. 

Vervolgens aanhaken bij team van Sterrekijker.  

Coördinatie/leiding  

 

Directie/IB 

Begeleiding  

 

Judith van Gool 

Evaluatie  

 

Halfjaarlijks 

Bijstelling/Borging  

 

Afspraken opnemen in het document 

schoolafspraken.  
 

Realisatie Toelichting 

   

 Judith van Gool is aan het begin van het schooljaar 2017-2018 twee 

bijeenkomsten bij ons op school geweest. We hebben een start met PBS 

gemaakt en het team is aan de slag gegaan. Er is een overzicht gemaakt van 

alle afspraken/doelen die we willen maken/halen met de kinderen. Het team 

heeft na deze twee bijeenkomsten scholing gevolgd met het team van obs de 

Sterrekijker. In januari is er overleg geweest met Judith van Gool en hebben we 

besloten aan te blijven haken bij de Sterrekijker. Het is leerzaam om alvast mee te 

luisteren, maar jammer dat we zelf nog niet zo ver zijn. In februari zijn er 

beloningsmuntjes besteld en buizen waar we deze muntjes in kunnen doen. 

Iedere maand kiezen de leerkrachten een nieuwe afspraak en bespreken we die 

met de kinderen in een ‘goed gedrag les’.  
 

Gevolgen 

voor 

2018-2019 

continuering  

Doel: een positieve, sociale omgeving creëren die het leren bevordert en die 

gedragsproblemen voorkomt of doet afnemen. Voortgang in begeleiding door 

PBS coach Judith van Gool. We gaan komend schooljaar vooral aan de slag 

met het antipest protocol. We gaan in oktober starten om afspraken te maken 

over de ‘stop-loop-praat routine’. Deze gaan we invoeren op school.  
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Thema: methode Engels 
0 Nieuw beleid (oriëntatie en keuze) 

0 Continuering (invoering en scholing) 

0 Implementatie (vastleggen gebruik ervan) 

Doel/opbrengsten  

 

Aan het eind van dit schooljaar een nieuwe 

methode voor Engels aanschaffen voor groep 

1 t/m 8 

Beginsituatie  

 

Werken nu alleen met Hello World in groep 7/8 

en in groep 1 t/m 8 een proeflicentie 

aangeschaft voor Groove me.  

Begroting  

 

Opgenomen in meerjarenbegroting 

Planning en organisatie  

 

Halverwege het schooljaar zichtzendingen 

aanvragen en kijken op internet wat er 

allemaal op de markt is.  

Coördinatie/leiding  

 

Sharon/ Simone/ Directie 

Begeleiding  

 

n.v.t.  

Evaluatie  

 

Eind schooljaar 

Bijstelling/Borging  

 

n.v.t 

 

Realisatie Toelichting 

   

 We hebben een nieuwe methode gekozen. Aan het begin van het schooljaar 

2017-2018 hebben we diverse methoden met elkaar vergeleken en kwamen we 

tot de conclusie dat we wilden gaan werken met de methode Groove me. We 

hebben niet gewacht met aanschaffen tot eind van het schooljaar, omdat we 

graag snel wilden starten met Engels geven in groep 1 t/m 6 met een methode. 

We werken vanaf november met Groove me. Het bevalt erg goed om met deze 

methode te werken.  
 

Gevolgen 

voor 

2018-2019 

Dit thema komt niet meer in het jaarplan 2018-2019. 
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Thema: methode Wereldoriëntatie  
0 Nieuw beleid (oriëntatie en keuze) 

0 Continuering (invoering en scholing) 

0 Implementatie (vastleggen gebruik ervan) 

Doel/opbrengsten  

 

Aan het eind van dit schooljaar een nieuwe 

methode voor Wereldoriëntatie aanschaffen 

voor groep 4 t/m 8. We willen graag groep 

doorbrekend werken.  

Beginsituatie  

 

Werken nu met methoden die niet groep 

doorbrekend zijn.  

Begroting  

 

Opgenomen in meerjarenbegroting 

Planning en organisatie  

 

Halverwege van het schooljaar zichtzendingen 

aanvragen en kijken op internet en bij andere 

scholen wat er allemaal op de markt is.  

Coördinatie/leiding  

 

Sharon/ Simone/ Directie 

Begeleiding  

 

Kijken op andere scholen.  

Evaluatie  

 

Eind schooljaar 

Bijstelling/Borging  

 

n.v.t.  

 

Realisatie Toelichting 

   

 Het is niet gelukt om ons dit schooljaar te oriënteren op een nieuwe methode 

voor wereldoriëntatie. Reden hiervoor is dat we graag samen met andere 

scholen in cluster Lingewaal willen kijken naar een nieuwe methode.  

Gevolgen 

voor 

2018-2019 

continuering 

Doel:  Aan het eind van dit schooljaar een nieuwe methode voor 

Wereldoriëntatie aanschaffen voor groep 4 t/m 8.  

We willen graag groep doorbrekend werken. In januari willen we diverse 

zichtzendingen aanvragen en met het team bekijken.  
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Thema: Gezonde school (bewegen) 
0 Nieuw beleid (oriëntatie en keuze) 

0 Continuering (invoering en scholing) 

0 Implementatie (vastleggen gebruik ervan) 

Doel/opbrengsten  

 

Aan het eind van het schooljaar hebben we 

een gezonde school coach en hopen we het 

vignet voor bewegen gehaald te hebben.  

Beginsituatie  

 

Hebben afgelopen schooljaar vignet gezonde 

voeding behaald en dus veel aandacht 

besteed aan voeding. Dit schooljaar willen we 

ons ook meer gaan richten op beweging. Er is 

subsidie aangevraagd en Sharon zal opgeleid 

worden tot gezonde school coach van onze 

school.  

Begroting  

 

Opgenomen in begroting 

Planning en organisatie  

 

4x per jaar bij elkaar komen. Mirande Dawson 

zit deze vergaderingen voor.  

Coördinatie/leiding  

 

Welzijn Lingewaal/ gemeente 

 

Begeleiding  

 

Ans van Hoogdalem en Mirande Dawson 

Evaluatie  

 

halfjaarlijks 

Bijstelling/Borging  

 

Plan maken wat betreft gezonde school. Alles 

goed vastleggen en bijstellen in een overzicht.  
 

Realisatie Toelichting 

   

 Sharon is gezonde school coach. Zij heeft in mei de aanvraag gestuurd voor het 

vignet bewegen. Helaas is de aanvraag afgekeurd en gaan we schooljaar 2018-

2019 opnieuw een aanvraag doen. We zijn 4x per jaar bij elkaar gekomen met 

het team en Mirande Dawson en Ans van Hoogdalem. Bijeenkomsten zijn 

vastgelegd in verslagen.  Subsidie vignet bewegen is toegekend.  
 

Gevolgen 

voor 

2018-2019 

implementatie 

Doel: Aanvraag vignet bewegen gaan we samen met Mirande Dawson (GGD) 

aanpassen. In oktober 2018 gaat Sharon samen met Mirande opnieuw een 

aanvraag indienen voor het vignet bewegen. Aan het eind van het schooljaar 

hebben we een planning gemaakt en afspraken vastgelegd die horen bij een 

gezonde school (thema bewegen en thema voeding). We hebben ook een plan 

gemaakt om subsidie in te zetten.  
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Thema: kieskast 
0 Nieuw beleid (oriëntatie en keuze) 

0 Continuering (invoering en scholing) 

0 Implementatie (vastleggen gebruik ervan) 

Doel/opbrengsten  

 

Aan het eind van het schooljaar hebben we 

een start gemaakt met het inrichten van de 

kieskast. Willen gaan werken volgens het 

principe van meervoudige intelligentie.  

Beginsituatie  

 

Cursus gehad over meervoudige intelligentie 

en het inrichten van een kieskast.  

Begroting  

 

Opgenomen in begroting.  

Planning en organisatie  

 

Samen met Zandheuvel inventariseren welke 

materialen er op school aanwezig zijn. 

Eventueel is het mogelijk om materiaal aan 

elkaar uit te lenen. Als het materiaal is 

geïnventariseerd kan de kieskast worden 

ingericht. Inrichten van kieskasten in januari.  

Coördinatie/leiding  

 

Monique Zandheuvel/ Simone Schatkist 

Begeleiding  

 

n.v.t.  

Evaluatie  

 

4x per jaar in teamvergaderingen  

Bijstelling/Borging  

 

Afspraken vastleggen in document 

schoolafspraken.  
 

Realisatie Toelichting 

   

 We hebben in groep 3 t/m 8 een kieskast. We werken volgens het principe van 

meervoudige intelligentie. Afspraken zijn vastgelegd in het document 

schoolafspraken.  

 
 

Gevolgen 

voor 

2018-2019 

Dit thema komt niet meer in het jaarplan 2018-2019  

 

 

 

 

 


