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Doelen en acties 2022-2023 
 
De kern: 
Blijvende aandacht voor de essentiële rol van de leerkracht in de relatie met de leerling(en). 
Motivatie, deskundigheid, betrokkenheid en werklust van de leerkracht zijn geweldig 
belangrijk! Ook zijn of haar instructiebekwaamheid is van niet licht te onderschatten belang. 
Weet de leerkracht vertrouwen te verwerven en hoe is de relatie met de ouders/verzorgers van 
het kind? Laten we bij alle overwegingen het bovenstaande vooral niet vergeten! Daarnaast is 
de ene groep de andere niet, ook dat aspect mogen we zeker niet vergeten.   

Doelen en acties School met de Bijbel: schooljaar 2022– 2023 

In alfabetische volgorde noemen we de volgende zaken: 

 

Begaafdheid / talenten 

 

 

In het schooljaar 21-22 hebben we het Digitaal handelingsprotocol 
begaafdheid (DHH) aangeschaft. Ook heeft ons team nascholing gekregen 
op dit vlak. Onze IB’er coördineert de zaken op dit terrein. 
Toelichting: Het Digitaal handelingsprotocol begaafdheid (DHH) biedt ons 
met de modules quickscan, signalering, diagnose, leerlingbegeleiding en 
evaluatie een complete online toolkit voor het herkennen en begeleiden 
van begaafde leerlingen van groep 0/1 tot en met groep 8. Het protocol is 
zo opgebouwd dat na het proces van signalering en diagnostiek iedere 
leerkracht zelfstandig hoogbegaafde leerlingen kan begeleiden. 
Door alle coronaperikelen is de implementatie op school- en groepsniveau 
uitgebleven en staat deze actie nog open voor dit schooljaar.  
 

Burgerschapsonderwijs 

 

 

Per 1 aug. 2021 is de wet ‘Verduidelijking Burgerschapsopdracht’ in werking 
getreden. Dat geeft ons huiswerk om meer dan voorheen te komen tot een 
samenhangend programma.  
Vorig schooljaar is het besluit genomen in de personeels- en 
bestuursvergadering om gebruik te maken van het digitale 
burgerschapsplatform van de stichting SLRO. Deze stichting heeft eind- en 
tussendoelen geformuleerd. Aan ons de opdracht om die eind- en 
tussendoelen te concretiseren richting de onderwijspraktijk op onze school. 
We willen dit in vier groepen gaan realiseren: 0/1-2; 3-4; 5-6; 7-8. 
 

IB-werk 

 

Op IB-terrein zijn de volgende zaken van belang: 

 We waarderen de contacten met orthopedagoge Mw. Bremmer van 
Eigen & Wijzer. Dit jaar zullen er (opnieuw) vier consultatiemorgens 
met haar worden afgesproken. Betreft het leerlingen, dan worden de 
ouders hierin gekend en betrokken. 

 Op verschillende manieren (o.a. via coaching on the job) willen we onze 
zorgcultuur en – structuur verbeteren. Dit ook ter ontlasting van Het 
Loket van het samenwerkingsverband Berséba.  

 De kleutertoetsen Taal & Rekenen voor kleuters zijn vanaf dit 
schooljaar (22-23) niet meer leverbaar. We oriënteren ons op Kleuter in 
Beeld en (zo nodig) doen we dat met externe begeleiding. 

 Ook wat betreft de overgang van groep 2 naar groep 3 willen we (gelet 
op onze ervaringen in het vorige schooljaar) komen tot een duidelijke 
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set van afspraken (of protocol) waarop zo’n besluit is gebaseerd. Ook 
hierbij maken we (mogelijk) gebruik van externe deskundigheid. 
 

ICT De fa Monteba zorgt voor de hele ICT-infrastructuur. In samenspraak met 
de ICT- bestuurscommissie worden zaken in gang gezet of gecontinueerd.  

 

Huisvesting 

 

 

 Het klimaatsysteem heeft zijn waarde ruimschoots bewezen. Er zijn 
inmiddels 60 zonnepanelen bijgeplaatst i.v.m. het meerdere gebruik 
van elektriciteit, dus we wekken nu met 150 panelen onze eigen stroom 
op. 

 De programmering van het systeem (op ‘lokaal niveau’) blijft nog steeds 
een punt van aandacht. Daarvoor komt nog iemand van de leverancier 
(WKZ.) op locatie. 

 
 

Jubileum (school) 

 

De School met de Bijbel – Maartensdijk heeft op 1 juni 1923 voor het eerst 
de deuren geopend….. Komend schooljaar zal dat dus 100 jaar geleden zijn. 
Dit jubileum willen we niet onopgemerkt laten voorbijgaan. Er zal een 
jubileumcommissie worden samengesteld (uit o.a. personeel en bestuur) 
om hieraan op ‘gepaste wijze’ aandacht te geven. 
 

Leerkrachtvaardigheden 

 

 
 

Ons samenwerkingsverband Berséba zorgde ervoor dat elke deelnemende 
school een exemplaar van het boek ‘Meester in de klas’ van Simone van 
Dijk ontving. We zijn op school gestart om dit boek te bestuderen en 
daarmee in onze eigen schoolpraktijk ons voordeel te doen. Het roept 
voortdurend op om te reflecteren op onze eigen professionaliteit.  

 In onze tweede vergadering (DV 22-23) gaan we met Hoofdstuk 9 aan 
de slag: ‘Een sterk team’. We willen hierop ook reflecteren vanuit onze 
grondslag en zeker ook vanuit het Woord van God zaken aan de orde 
stellen! 

 

Methoden 
 
 
 
 
 

 
 

 

 De leerkracht van groep 3 heeft zich al georiënteerd op Taal Oceaan. In 
dit schooljaar gaan we van start met deze (op de nieuwste inzichten 
gebaseerde) leesmethode. 

 Taal oceaan – voorschotbehandeling…. We gaan zeker gebruik maken 
van deze voorschotbehandeling in groep 2. Dat garandeert immers een 
goede, verantwoorde voorbereiding op het werken met Taal oceaan in 
groep 3. 

 My name is Tom raakt gedateerd. We oriënteren ons op een ‘opvolger’. 
Ook de Citotoets Engels vraagt (veel meer) dan we kunnen bieden met 
de huidige versie van My name is Tom.  

 Schrijfmethodiek ‘Schrijffontein’ is (nodig) aan vervanging toe. We 
kunnen we dit combineren met Taal Oceaan, daaraan gekoppeld is 
immers Schrijfoceaan. Inmiddels is deze methodiek besteld voor groep 
3. Mogelijk bouwen we dit (gefaseerd per schooljaar) uit richting de 
groepen 4 en hoger. 
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 Onze huidige verkeersmethode ‘Wijzer in het verkeer’ vervangen we dit 
schooljaar door Wijzer! Verkeer. Deze methode past dan in het rijtje 
methodieken die we al van de Wijzer! – serie gebruiken: Wijzer! 
Aardrijkskunde en Wijzer! Natuur en techniek. De provincie die bij onze 
vorige methode nog 75% vergoedde van de aanschafprijs zal dit nu niet 
doen. Die subsidieregeling geldt niet meer. We zullen de methode in 
één keer schoolbreed aanschaffen. 
 

Passend Onderwijs 

 

 

 

 

 

 

 Leerteambijeenkomsten 
Onze IB’er, mw Stuivenberg hoopt deze bijeenkomsten in Veenendaal 
te (blijven) volgen. De directeur staat deze (woensdag)morgens voor 
groep 8 en zal er niet heen gaan.  

 

 Teamactiviteiten 
Ook op verschillende andere vlakken (teamlezingen en cursussen) kan 
ons samenwerkingsverband veel voor ons betekenen. We houden ons 
op de hoogte van deze activiteiten en nemen (waar dat ons mogelijk is) 
deel aan zaken van belang voor onze school of voor onze eigen 
professionele ontwikkeling. 

 

 Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 
Aan het begin van het nieuwe schooljaar actualiseren we ons SOP. Het 
samenwerkingsverband zal daarvoor opnieuw een actielijst aanleveren.  
 

 Ontwikkelbijeenkomst 
Op verzoek (en op kosten) van Berséba beleggen we een 
ontwikkelbijeenkomst m.b.t. de nodige afstemming tussen Berséba en 
onze school. Een externe deskundige (voor ons in de persoon van drs. 
Dick Both van bureau Both & De Bruijn) zal dit voor zijn rekening 
nemen. 
 

 Welke zaken spelen er rondom Passend Onderwijs? 
De eerste vergadering van het nieuwe schooljaar 22-23 zal (bij leven en 
welzijn) gaan over dit onderwerp. Er is immers een Verbeteropdracht 
vanuit OCW van kracht geworden m.b.t. Passend Onderwijs. Tevens is 
er een brochure naar elke school gestuurd met als titel ‘Helderheid 
rond passend onderwijs - wat leraren in het basisonderwijs moeten 
weten over de ondersteuning aan leerlingen’. Ook ter voorbereiding op 
de bovengenoemde ‘Ontwikkelbijeenkomst’ willen we van genoemde 
zaken grondig kennis nemen en er ons voordeel mee doen.  

 

 Financiële medeverantwoordelijkheid 
Op termijn zullen er (financiële) consequenties worden verbonden aan 
(meer of minder) verwijzen naar het sbo / cluster 4. We zijn betrokken 
in het voortraject en begrijpen de achterliggende gedachte(s). Wel blijft 
het zaak van ‘meten en wegen’ om tot een eerlijke balans te komen 
wat betreft solidariteit en eigenaarschap op dit vlak. 

 

Personeel  De directeur heeft er (bij leven en gezondheid) één jaar bij gekregen. In 
plaats van DV aug. 2022 hoopt hij aan te blijven tot DV 31 juli 2023. 
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 Per nieuwe schooljaar (22-23) is er een nieuwe collega benoemd voor 
groep 2. We bieden haar ondersteuning vanuit IB en onderbouw. Indien 
nodig, ook in de vorm van bijv. ‘coaching on the job’; de mogelijkheid 
om opfris- en terugkomdagen bij te wonen (op uitnodiging van De 
Driestar en Berséba) bieden we haar graag. 

 Werving van een nieuwe directeur. Personeel en MR zijn hierbij van a 
tot z betrokken (Met name zijn de adviesrondes onder leiding van drs. 
Dick Both van bureau Both & De Bruijn hierbij te noemen). 

 


