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Inleiding 
 

In het schooljaar 2020-2021 zijn we gestart om het schoolplan 2020-2024 te maken.  Een 

afgeleide van dit schoolplan is het jaarplan 2020-2021. Met dit jaarplan laten we zien hoe 

we ons onderwijs en de schoolorganisatie bij de tijd houden en voortdurend verbeteren. 

Vorig schooljaar hebben we de visie opnieuw vastgesteld met verschillende ambities voor 

de komende jaren.  Er is een visie-poster van gemaakt en deze is de leidraad voor verdere 

ontwikkeling en hangt zichtbaar in de school. 

 

Op de werkwijze van, voor en door het team wordt dit jaar extra accent gelegd. De 

werkgroepen van de verschillende onderwerpen hebben een plan van aanpak opgesteld en 

besproken met de directie. Alle werkgroepen hebben zich laten leiden door met name de 

evaluaties, de opbrengsten, gesprekken met oudergeledingen en interne analyses.  

 

 

Namens het team, 

 

 

Henk Hinsenveld 

November 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



  

  1  Jaarplan Brainport  
Ambitie  

In onze visie staat: De Talisman bereidt de leerlingen voor op de toekomst vanuit de 
kernwaarden verantwoordelijkheid, (zelf)vertrouwen, eigenheid en samenwerken. Daarbij 
zorgen we voor een rijke leeromgeving met 21e eeuwse vaardigheden. De komende jaren  
willen we uitgroeien tot een levendige Brainportschool.  
  
  

Concrete doelstellingen voor schooljaar 2020-2021  

 

• Iedere leerkracht zorgt dat de Brainportposter in de klas hangt.  Hierop                
worden de Brainportactiviteiten die gedaan zijn zichtbaar en krijgt het begrip  

             Brainport voor de kinderen meer inhoud.   

• Groep 5 t/m 8 plannen 3  Maakotheek-onderwerpen (21e eeuwse vaardigheden):  
o Na de kerst:               Boomhut  
o Na de carnaval:         Supers Cars  
o Na de meivakantie:  Maak je eigen controller  

• Groep 3 en 4 plannen twee techniekkisten.   

• De crea-middag wordt steeds meer met Brainportactiviteiten gevuld  

• Ouders geven gastlessen in de klas. Er worden diverse excursies en thema 
uitstapjes georganiseerd. 

• Groep 4 t/m 8 kiest minimaal 1 geïntegreerde les van Blink. En evalueert deze.  

• Groep 1 t/m 4 gebruiken de Bee-bots.  

• Met de 5 legorobots wordt een lessenserie programmeren opgezet voor de gr 8.  

• De thema’s van Blink worden uitgebreid met gebruik van techniekonderwerpen, 
creativiteit, gericht op de omgeving (ouders, bedrijven) 

• Methode “Zit dat zo” wordt als differentiatie ingezet 
 
 

  

Betrokken personen  
Cris, Bart, Brenda, Eric, Ebru, Philippa, Marlies, Martijn en Henk, 
   

Organisatie  

Acties  
Beschrijf hier welke acties jullie gaan ondernemen 
om de bovenstaande doelstelling te bereiken  

Wanneer  
Per actie: wanneer wordt 
deze 
uitgevoerd/gerealiseerd?  

Wie  
Per actie: wie 
gaat/gaan dit 
doen?  

Ouders uitnodigen in ouderhulpbrief om gastlessen 
te geven 

Sept. Henk 

  
Visualiseren Brainport d.m.v. poster 

  
29 Sept  

  
Bart/ Nathalie  

 Dag van de duurzaamheid en project duurzaamheid 
Geïntegreerde Blinkles geven  

 9 – 16 okt 
- 

 team 
Groep 4 t/m 8  

  
 Visitatie Brainportcommissie  

  
Voorjaar 2021 

  
Groep1 t/m 8 

      



 Flitsbezoeken bij Brainportactiviteiten Gehele schooljaar Henk 

Lego-robots lessenserie   (zie ook ICT) Januari 2021 Cris 

  
 Projectweek wereldburgerschap (zie burgerschap) 

  

22-26 maart 2021 

  
cultuurcommissie 

  
 Lessen CKE  creativiteit (zie jaarplan creativiteit) 

  

Gehele jaar  

  

Hedy, Henk 

 Lessen CKE, zoals architectuur, ontdekfabriek, etc 
  

Gehele jaar    Sanne , Henk 

ASML-gastlessen door Miriam Zijdenbos Gehele jaar  Henk, Cris 
 

Engels    (zie jaarplan Engels)   
 

Bezoek dafmuseum, Parktheater, etc  Gr 7 e.a. leerkrachten 

 
(bouw)vergadering/werk-/studiedag  
Geef aan welke (bouw)vergaderingen of werk-/studiedagen je wilt gebruiken om doel te bereiken  
  
 29/9  , 29/10, 12/1/2021, 4/3, 13/4, 10/6, 6/7 

  

 

Jaarplan Eigenaarschap 
Ambitie 

Eigenaarschap (of zelfregulatie) is een onderwerp van alle tijden, maar nu erg actueel. In onze 

visie spreken we ook over eigenheid en verantwoordelijkheid. We willen dat onze leerlingen in 

hun kracht staan en verantwoordelijkheid (leren) nemen voor hun leerproces. De pijler 

samenwerken komt ook sterk terug in ons huidige plan.  

 

Als werkgroep willen wij het team bovenal energie brengen en inspireren met betrekking tot 

eigenaarschap. We willen ons focussen op praktische, doelgerichte tools en meetbare doelen om 

dit gevoel te versterken. We zijn als werkgroep goed door de gehele school vertegenwoordigd en 

willen het onderwerp bespreekbaar maken en actueel houden in (parallel/ bouw) vergaderingen. 

 

We ambiëren als team vaardiger te worden in het voeren van (kind)leergesprekken en als 

leerkracht meer een coachende dan een sturende rol hierbij aan te nemen.  Gedurende de 

komende vier jaar nemen we als speerpunt het stellen van rijke (leer)vragen. 

 

We zien in de toekomst ruimte om dit verder uit te breiden naar ouder-kind rapportgesprekken. 

We vinden dat de kinderen betrokken horen te worden bij gesprekken over de eigen ontwikkeling. 

Hier hoort inbreng van kinderen in het zichtbaar maken van het leerproces bij (denk aan de 

invulling het rapport/portfolio).  

 

Aspecten van formatief evalueren zijn hier ook goed bij in te zetten (congres bijgewoond in 

schooljaar 2019-2020 door Lars, Carin en Debra). 

 

Ambities uit het schoolplan: 



Leerkrachten op De Talisman maken leerlingen verantwoordelijk voor hun eigen leerproces door 

dagelijks te praten over leren: VOORAF (oriënteren, doelen stellen, plannen), TIJDENS 

(zelfcontrole) en NA (zelfreflectie, zelfbeoordeling) de uitvoering van de leertaak. 

 

Leerkrachten begeleiden kinderen op hun eigen niveau, door aan te sluiten bij de executieve 

vaardigheden van de kinderen. 

 

Er is in de school een doorgaande lijn in de manier waarop het zelfstandig werken (hoekenwerk, 

doelenwerk, weektaak) wordt aangepakt met de kinderen: deze doorgaande lijn is oplopend in de 

vaardigheden waarop een beroep wordt gedaan in de leerlijn van zelfregulering. 

 

Leerkrachten zijn bekwaam in het praten over leren met kinderen: zij maken dagelijks tijd om het 

proces te bespreken en zetten hier verschillende werkvormen voor in en zij kunnen de juiste 

vragen stellen. 

 

We hebben in de school een heldere structuur afgesproken voor het voeren van kindgesprekken 

die gericht zijn op: inzicht in interesses en belangstelling, inzicht in welbevinden en inzicht in 

kennis, vaardigheden en taakaanpak. 

 

Het huidige rapport wordt uitgebreid met een portfolio waarin kinderen reflecteren op hun eigen 

leren en bewijs aanleveren die hun groei en talenten laat zien. 

 

Op de Talisman is een samenhangende cyclus op gebied van kindgesprekken, ouder-

kindgesprekken, rapportfolio en ondersteuning. Praten over leren wordt opgenomen in het 

Talismandocument ‘cyclische ondersteuning’.  

 

 

Concrete doelstellingen voor schooljaar 2020-2021 

Formuleer hier SMART doelstellingen voor dit schooljaar. SMART = specifiek, meetbaar, 

acceptabel, realistisch en tijdgebonden.  

Welk resultaat wil je wanneer bereiken aan het einde van dit schooljaar? 

Gebruik hierbij ook de evaluatie van vorig schooljaar 

• Het team is bekend met de 5 pijlers van de hand bij het voeren van leergesprekken 

 
Bij de JIJ pijler houden we rekening met de metacognitieve vermogens van de kinderen. 

• We hebben aandacht voor de leercultuur binnen onze school en maken dit bespreekbaar 

• We hebben aan het einde van dit schooljaar de tijdlijn helder voor de resterende 3 jaar  

m.b.t. de kindgesprekken, kind- oudergesprekken, het rapport/ portfolio (kindgerichter) 

• We weten aan het einde van dit schooljaar hoe het rapport/portfolio eruit komt te zien 

qua inhoud en layout. 



• Aan het einde van dit schooljaar is een doorgaande lijn in de manier waarop het 

zelfstandig werken (hoekenwerk, doelenwerk, weektaak) wordt aangepakt met de 

kinderen: deze doorgaande lijn is oplopend in de vaardigheden waarop een beroep wordt 

gedaan in de leerlijn van zelfregulering. 

 

 

Betrokken personen 

Naam en personen van de werkgroep 

Debra, Lars, Eva, Brichelle, Kaylee, Ebru, Susanne 

 

Organisatie 

Acties 

Beschrijf hier welke acties jullie 

gaan ondernemen om de 

bovenstaande doelstelling te 

bereiken 

Wanneer 

wanneer wordt deze 

uitgevoerd/gerealiseerd? 

Wie 

wie gaat/gaan dit doen? 

Hulp van buitenaf 

 

September Martine Creemers (OMJS) 

Theoretisch kader ´kapstok´ 

omtrent (kind)gesprekken 

Concreet: voorbeelden en 

oefenen 

 

Studie-ochtend  

5 oktober 

Martine Creemers 

 

Werkgroepen eigenaarschap 

en rapport komen samen om 

de invulling van het rapport 

kindgerichter te maken 

Voor midden januari. 

Rapporten gaan in de eerste 

week van februari mee 

Werkgroep EIG en werkgroep 

rapport 

Doelen kindgesprekken per 

parallel opvragen en kijken of 

er een doorgaande lijn zit en 

welke schoolafspraken we 

hieruit kunnen maken met 

elkaar 

oktober Angelique/Kuinte en 

kartrekker? 

Informeren team plannen 

rapport/portfolio. 

Per parallel kindformat 

ontwerpen/uitzoeken van 

aangeleverde voorbeelden die 

als basis dient voor het 

portfolio van dat leerjaar.  

Werkdag 25 november Werkgroep eigenaarschap & 

rapport 

Doorgaande lijn zelfstandig 

werken afstemmen 3--> 4, 5--

>6, 7-->8 en 1-2 -->3, 4-->5, 6--

>7. Afspraken maken over 

doorgaande lijn, gekoppeld 

aan leerlijn zelfregulerend 

Bouwverg 12 jan en evt 

teamverg 28 jan. 

Kuintje/Angelique 



leren en ophangen in 

Babbelhof 

Hoe is de ´leercultuur´ binnen 

onze school? Elkaar bevragen 

n.a.v. de hand.  

Hele schooljaar 

Bouwvergaderingen 

Werkgroep 

Eigenaarschap weer bij team 

terugbrengen 

(Evalueren en reflecteren. IK – 

JIJ – WIJ – SAMEN - 

Kindgesprek) 

 

Hele schooljaar Werkgroep 

Eerste rapport met 

kindportfolio: 2 bewijsstukken 

en kindformat zelfevaluatie 

5 feb 2021 Alle leerkrachten 

Evaluatie en doorontwikkeling 

rapport(folio) 

Bouwvergaderingen 2 en 4 

maart 2021 

Commissie met alle 

leerkrachten 

Rapport/eig.schap commissie 

bij elkaar om plan volgend 

rapport uit te werken 

(gebaseerd op evaluatie team) 

Maart 2021 Commissie: Brichelle, Cris, 

Debra, Kuintje, Angelique en 

Henk 

Uitwerking structuur, 

richtlijnen en cyclus 

kindgeprekken van de 

Talisman 

April/mei 2021 Com eig. Schap + MT 

Per parallel inzichtelijk maken 

hoe we aan de pijlers van de 

hand werken (welke afspraken 

liggen er?) en dit in de 

overdracht verwerken 

Eind schooljaar Alle leerkrachten 

(Bouw)vergadering/werk-/studiedag 

Woensdag 9 september, werkgroep voorbereiden van studie-ochtend met Martine Creemers 

Vrijdag 5 oktober, studie-ochtend met Martine Creemers 

Week 44 (26- 30 okt), bouwvergaderingen 1-2, 3-4 en 5-8 

Week 2 (11- 15 jan), bouwvergaderingen 1-2, 3-4 en 5-8 

Week 9 (1-5 maart), bouwvergaderingen 1-2, 3-4 en 5-8 

Week 11 (15-19 maart), teamvergadering. Kort plenair door werkgroep hoe we er als school voor 

staan en vanaf dan verder kijken voor het vervolg van het schooljaar. 

 

 

 

 

 

 



  3  Jaarplan  Creativiteit  

Ambitie  

In het kader van de 21e eeuwse  vaardigheden / Brainport willen we het stimuleren van de 

creativiteit meer aandacht geven. We zijn ervan overtuigd dat creativiteitsontwikkeling van 

wezenlijk belang is binnen de visie “voorbereiden op de toekomst”.    

Concrete doelstellingen voor schooljaar 2020-2021  

• Eind schooljaar 20-21 is er per leerjaar een planning met de 

technieken van het  CKE gekoppeld aan opdrachten. Er komt een doorlopende 

leerlijn gr 1 t/m 8 m.b.t. opdrachten, technieken en materialen.  

• De lessen beeldend sluiten aan het einde van het schooljaar meer aan bij de 

thema’s bij de kleuters, thema’s van Blink en VLL.   

• Aan het einde van het schooljaar kan de leerkracht minimaal 5 lessen uit de 

digitale ladenkast geven.   

• Onder begeleiding van Hedy zet elk leerjaar 2 lessen in de digitale ladenkast. Deze 

lessen sluiten aan bij Brainport en de verschillende thema’s en projecten.   

• De kinderen kunnen meer variatie in technieken en materialen toepassen (started in 

de kleuterbouw) door gebruik van de creatieve kasten in de mediatheek en op de 

zolder.  

• De creamiddagen moeten meer verschillende materialen en technieken bevatten 

die weer aansluiten bij de Brainportactiviteiten.    

Betrokken personen  

Nynke, Margot, Rogier en Henk   

Organisatie  

Acties  Wanneer  Wie  

Overleg met Hedy over het jaarprogramma  

Aansluiten bij Disign, Glow, projecten  

Sept 2020  Hedy, Sanne,  

Henk  

Start van de Hedy lessen in de school   1 okt  Hedy  

Hedy benadert de leerkrachten van elk leerjaar 

om de digitale ladenkast te vullen   

Okt 20 – juni 21  Hedy  

bouw)vergadering/werk-/studiedag  

Een uur tijdens een van de vergaderingen 

(flexibel)   

  



   4  Jaarplan      ICT  

Ambitie  

Een groot deel van de ambities is gelijk aan die van het schooljaar 2019-2020. Twee 

factoren zijn hier de oorzaak van.  

1, De onverwachte overstap van netwerkbeheerder Skool naar Prowise. Hierbij hebben we 

ook afscheid genomen van de DLO Aerobe. De inkoop van deskundigheidsbevordering is 

hierdoor ook uitgesteld.  

2. Door het Covid 19-virus en de gevolgen voor het onderwijs zijn een aantal 

ontwikkelingen, ook op het gebied van ICT uitgesteld. Zo hebben we bijvoorbeeld niet alle 

mogelijkheden van de Maak-O-theek volledig benut.  

3. Aan de andere kant heeft de uitbraak van het virus een digitale versnelling in ons 

onderwijs teweeggebracht. Digitaal thuiswerken met Snappet, Classroom, etc. Hadden we 

vrij snel gerealiseerd. Met het oog op de huidige situatie is de verdere vormgeving van 

thuiswerken (in het bijzonder voor de groepen 5 t/m 8 één van de doelen van dit jaar.  

Concrete doelstellingen voor schooljaar 2020-2021  

Leerlingen:  

Basisvaardigheden  

Aan het einde van het schooljaar zijn de leerlingen van groep 5 t/m 8 bekwaam in het 

werken met een Chromebook.  

Kinderen zijn bekend met Google Drive, docs, presentaties en kunnen hier een werkstuk 

mee maken en delen.  

Kinderen zijn bekend met de Digitale Leer Omgeving van Prowise GO .  

Informatievaardigheden  

Leerlingen van de groepen 4 t/m 8 zijn in staat informatie te vergaren, te beoordelen en te 

ordenen. Dit komt bijvoorbeeld aan bod in de methode Nieuwsbegrip en Blink  

Mediawijsheid  

Leerlingen van de groepen 7 en 8 zijn in staat op een veilige manier van het internet gebruik 

te maken. Ze weten hoe een veilig wachtwoord werkt en zijn vaardig in de omgang met 

anderen. Dit verwezenlijken we door diverse projecten (bv. Mediamasters in november) en 

activiteiten op de Chromebook.  

Computational thinking  

Leerlingen van de groepen 1-2 en 3 zijn in staat eenvoudige problemen op te lossen met 

behulp van een Bee-bot of een Blue-bot. In de groepen 7 en 8 kunnen kinderen complexe 

problemen oplossen. Bijvoorbeeld door middel van Scratch of Mindstorms-software 



Daarnaast maken we gebruik van de leskisten van de Maak-o-theek. Hierbij komt voor de 

groepen 3 t/m 8 het onderdeel robotisering aan de orde. Hierbij werken kinderen 

met Ozobots. In het kader van onze deelname aan het project Brainport hebben we de 

beschikking gekregen over een zestal Lego Mindstorms-sets. Deze zullen in eerste instantie 

worden ingezet in een projectweek programmeren in elke groep 8. (februari 2021)  

Leerkrachten:  

Aan het einde van het schooljaar zijn leerkrachten bekwaam met Office 365. Ze kunnen 

bestanden opslaan en delen in One-drive en het Sharepoint. Daarnaast zijn leerkrachten 

bekwaam in het werken met Prowise GO en het individueel ondersteunen van leerlingen 

die thuiswerken 

ICT en directie:  

Verder uitwerken van de leerlijnen, onder meer met behulp van de boxen van de Maak-o-

theek. Implementatie van Prowise GO. Daarnaast verder vormgeven aan de inrichting van 

het lokaal op de zolder, in samenspraak met Korein.    

Betrokken personen  

Naam en personen van de werkgroep                      Cris  

Visiecommissie ICT (Kuintje, Eric, Marco, Brenda, Cris en Henk)    

Organisatie  

Acties  

Beschrijf hier welke acties jullie gaan 

ondernemen om de bovenstaande doelstelling 

te bereiken  

Wanneer  

Per actie: wanneer wordt 

deze 

uitgevoerd/ gerealiseerd?  

Wie  

Per actie: wie 

gaat/gaan dit 

doen?  

Documenten thuiswerken maken.  1 oktober  Cris  

Contact leggen met F. Reinders, Schoolupdate  voorjaar  Cris  

Uitwerken activiteiten Lego-mindstorms  1 februari  Groep 8  

 Project Mediamasters  6-13 november  Groep 7 en 8 

(bouw)vergadering/werk-/studiedag  

1 a 2 vergadermomenten voor cursusbijeenkomst Office 365  

In de team- en bouwvergaderingen worden de concrete doelstellingen besproken en in 

actie gezet 

  

 

 



  5  Jaarplan Engels                                                                                                                                      

ambities  

Gezien onze schoolpopulatie willen we een hoger uitstroomniveau op het vakgebied Engels 

realiseren. Veel van onze leerlingen hebben hoogopgeleide ouders, die vaak werkzaam zijn bij 

internationale bedrijven. Ook het aantal kinderen met een buitenlandse (expat) achtergrond neemt 

toe op onze school. Het is onze visie dat we onze leerlingen vaardigheden voor de toekomst mee 

willen geven. We denken dat Engels/internationalisering hier een belangrijk onderdeel van is. Op dit 

moment krijgen we in onze contacten met middelbare scholen vaak zeer positieve feedback op ons 

onderwijs. Op het gebied van Engels bespeuren middelbare scholen dat ons huidige Engels te veel 

gericht is op spreken en woordenschat. We hebben te weinig aandacht voor bijvoorbeeld 

grammatica. Onze ambitie is dat we na twee jaar opnieuw in gesprek gaan met het VO om te kijken 

of hier een zichtbare verbetering in is gekomen. Momenteel is de school een Brainport-volgschool. 

Dit is een initiatief uit de regio Eindhoven en draagt bij aan de Internationalisering van de school en 

aan de toekomstgerichte vaardigheden van leerlingen.   

  

Doelen  

 Op schoolniveau:  

1. Een uitstroomniveau dat door het VO positief wordt beoordeeld.  

2. Een hogere taalvaardigheid van het hele team (leerkrachten, directie en onderwijs 

ondersteunend personeel).  

Op klasniveau:  

1. Kinderen maken een significante groei door op het gebied van Engels (durven) spreken, 

schriftelijke taalvaardigheid (bijvoorbeeld grammatica en woordenschat) en hebben kennis 

van de Engelse taal en cultuur. Vooruitgang is in het eerste jaar moeilijk meetbaar omdat we 

zijn overgegaan op een nieuwe methode en dus op nieuwe toetsen. Vanaf 2020/2021 is de 

voortgang meetbaar.  

2. Het Engels krijgt een vaste plek in ons curriculum vanaf groep 1.  

Om bovenstaande doelen te verwezenlijken is het nodig om ons team bij te scholen. Niet alleen om 

de lessen Engels beter te verzorgen maar ook om bijvoorbeeld oudergesprekken beter te kunnen 

voeren. Basisschool De Talisman voldoet aan de criteria van een Brainportschool met 

Internationalisering als belangrijke pijler  

Meer gebruik maken van de expertise van ouders. Bij voorkeur van native speakers.   

  

Leerlijn  

We maken in de groepen 4 t/m 8 gebruik van de methode Groove.me.  Dit is een verandering ten 

opzichte van voorgaande jaren. Toen kregen alleen de groepen 7 en 8 Engels uit een andere 

methode.  

Leerlijn toetsen: Groep 4 en 5 toetsen nog niet. Doel is kinderen kennis te laten maken met Engels 

en ze wat vrijer te maken in het spreken. Groep 6 toetst in de eerste helft van het jaar klassikaal en 



zal later in het jaar gaan onderzoeken of individuele toetsing mogelijk is. Groepen 7 en 8 toetsen 

schriftelijk (dus niet digitaal) en individueel. Momenteel staat Engels op het rapport van groep 7 en 

groep 8. We gaan kijken of dit volgend jaar moet worden uitgebreid naar groep 6. De groepen 1-2 

zijn sinds vorig jaar begonnen met bij elke thema een Engelse activiteit in te plannen, bijvoorbeeld 

Engelse kring of liedje of versje. Dit is gekoppeld aan het thema waar op dat moment mee gewerkt 

wordt, en daarom betekenisvol. Op deze manier proberen wij het onderwijs in vreemde talen steeds 

beter binnen de school te realiseren.   

  

  

Leertijd  

Minimaal 1 uur per week in de groepen 5 t/m 8. Volgens methode. Groep 4 is aan het 

experimenteren met Groove.me. Aan het einde van het jaar wordt besloten of dit een vervolg krijgt 

en hoeveel leertijd hiermee gemoeid is.   

  

Didactisch handelen  

Lessen worden gegeven volgens het model directe instructie en op aanwijzing van de handleiding 

van de Groove.me. We streven ernaar om tijdens de Engelse lessen alleen Engels te spreken tegen 

elkaar.   

  

Organisatie  

Acties  Wanneer  Wie  

*activiteiten blijven organiseren 

om taalvaardigheid te 

onderhouden.  

*Afmaken van de laatste twee 

cursusbijeenkomsten  

  

  

  

*Door het jaar heen  

  

i.vm.m corona verplaatst naar 

het voorjaar   

*Werkgroep  

  

*Team  

  

Betrokken personen  

Naam en personen van de werkgroep                      Cris , Sanne, Myrthe, Brichelle, Danielle,                 

                                                                                         Martijn, Debra en Kuintje 

 

 



 

  6  Jaarplan Rekenen   
Ambitie  

• De Talisman heeft op het gebied van rekenen de ambitie om het aantal kinderen dat 
uitstroomt met het referentieniveau 1S te verhogen van 59 % naar 69 %. Dat moet, 
gezien de populatie van de Talisman, haalbaar zijn.  

• Het 1S-niveau (Streefniveau) moet behaald worden door alle lln met een  
VMBO-T/HAVO/VWO-advies.   

Bovenstaande denken we te bereiken door:  
• Doelen te stellen m.b.t. het verbeteren van de kwaliteit van de instructie;  
• Meer aandacht voor het automatiseren en hier duidelijke afspraken over maken;  
• Eigenaarschap bij kinderen ontwikkelen bij de keuzes in instructie en verwerking;  
• Het aanschaffen van een nieuwe rekenmethode die beter aansluit bij onze 
populatie, rekenvisie en huidige manier van toetsen.   

  

Concrete doelstellingen voor schooljaar 2020-2021  
  
M.b.t. het verbeteren van de kwaliteit van de instructie (van de herhalingslessen):  

• Aan het einde van schooljaar 20/21 begrijpen de leerkrachten uit groep 3 t/m 8 de 
modellen van ERWD (handelingsmodel, de fasen van de leerlijn en het 
drieslagmodel) en weten wanneer je ze gebruikt. LK weten in welke fase van de 
leerlijn een kind zit. LK weten hoe je kunt schakelen tussen de 
verschillende handelingsniveaus en wat je dan in kunt zetten. LK maken keuzes in het 
lesaanbod en borgen de KNAL-lessen.  

  
M.b.t. automatiseren:  

• Voorjaar 2021 zijn er duidelijke afspraken gemaakt door de 
rekencommissie omtrent automatiseren en de inzet van Bareka in groepen 3 t/m 8. 
Deze afspraken zijn in een Talismandocument vastgelegd. LK zijn hiervan op de 
hoogte.   

  
M.b.t. eigenaarschap:   

• Aan het einde van schooljaar 20/21 hanteren leerkrachten in groep 3 t/m 
8 eenzelfde aanpak in het afpellen van hun rekeninstructie, waarbij de meer- en 
basisgroep de mogelijkheid krijgt zelf de keuze te maken over de 
hoeveelheid instructie die zij willen volgen en aan welke leerdoelen ze werken naast 
het doel van de les.  

  
M.b.t. nieuwe methode:  

• Einde schooljaar 20/21 is er door de rekencommissie een verantwoorde keuze 
gemaakt over wel of niet een nieuwe rekenmethode aanschaffen die goed aansluit bij 
onze populatie, rekenvisie, manier van werken en toetsing.  

  

Betrokken personen  
Rekencommissie Riëtte, Debra, Eva, Sanne A, Nynke, Kuintje, Angelique  
 

  

Organisatie  

Acties  Wanneer  Wie  



Beschrijf hier welke acties jullie gaan ondernemen 
om de bovenstaande doelstelling te bereiken  

Per actie: wanneer wordt 
deze 
uitgevoerd/ gerealiseerd?  

Per actie: wie 
gaat/gaan dit 
doen?  

Cursus Bareka volgen  Okt 20-jan 2021  Debra, Riëtte, 
Carin  

Na bovenstaande, afspraken mk omtrent 
automatiseren en deze communiceren naar het 
team  

Feb 2021  Debra, Riëtte, 
Carin  

Klassenbezoeken mbt kwaliteit van de instructie van 
de herhalingslessen ronde 1  

Tussen herfst-
voorjaarsvakantie  

Riëtte groep 5 t/m 
8 en Debra groep 
3/4  

Idem ronde 2  
  

Tussen voorjaarsvakantie - 
junivakantie  

Riëtte groep 5 t/m 
8 en Debra groep 
3/4  

Aansluiten bij paralleloverleg (ERWD) om een 
rekenblok voor te bereiden  

Okt 20-voorjaarsvakantie 
21  

Riëtte  

Eigenaarschap   
Leergesprekken met kinderen in de klas  

Gedurende het gehele 
schooljaar  

leerkrachten  

M.b.t. nieuwe rekenmethode: antwoord vinden op 
de volgende vragen:   
1- Wat is de toegevoegde waarde van een 
nieuwe methode?: dus onderzoeken wel of niet  
2-Welke methodes zijn er, hoe werken ze, kijken op 
andere scholen, welke sluiten aan bij onze visie, hoe 
ziet de (digitale) verwerking er uit?   
3-Knoop doorhakken m.b.t. keuze nieuwe 
rekenmethode.  

1- Okt/nov. 2020  
2 - Nov 20/mrt 21   
3- Einde schooljaar   

Hele 
rekencommissie 
met Eric (snappet)  

(bouw)vergadering/werk-/studiedag  
Geef aan welke (bouw)vergaderingen of werk-/studiedagen je wilt gebruiken om doel te bereiken.  
  
BV van 25 nov. met uitleg over de noodzaak van verhogen % 1S uit te leggen.  
BV in feb. 21 om evaluatie en good practice van de klassenbezoeken te delen.   
BV in feb. 21 om de afspraken omtrent automatiseren/inzet Bareka te communiceren met het 
team   
BV in met uitleg kwaliteit instructie (modellen ERWD)   
  

 

  7  Jaarplan Begaafdheid  
Ambitie  
Leerkrachten compacten en verrijken voor de begaafde leerlingen in de groep.  
Bij de zaakvakken is er voldoende ruimte voor onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend leren.  
We investeren in een goed aanbod buiten de klas van Kiene kleuter tot Breinbreker.  
  

Concrete doelstellingen voor schooljaar 2020-2021  
• Leerkrachten geven een goed beredeneerd aanbod aan de Kiene kleuter.  
• De projecten en hoeken in groep 1 t/m 3 zijn uitdagend.  
• Verbetering van de brede signalering m.b.v. het DHH  

  
  



Betrokken personen  
Margot, Marlies en Angelique 
  

Organisatie  

Acties  
Beschrijf hier welke acties jullie gaan ondernemen 
om de bovenstaande doelstelling te bereiken  

Wanneer  
Per actie: wanneer wordt 
deze 
uitgevoerd/ gerealiseerd?  

Wie  
Per actie: wie 
gaat/gaan dit 
doen?  

Margot geeft in de kleutergroepen voorbeeldlessen 
met de denksleutels  

Tijdens de kring in de 
klassen.  

Margot  

Margot heeft met alle leerkrachten van groep 1-2 
twee keer per jaar een leerlingbespreking over de 
Kiene kleuters.  

Januari en juni  Margot  

Bouwvergadering gebruiken om de hoeken in groep 
3 uitdagender te maken voor de begaafdere 
leerlingen.  

   3 november 2020  Angelique, Margot 
en Marlies  

(Vermoedelijk) Begaafde groep 3 leerlingen gaan in 
de oneven weken met Margot aan verbredende 
opdrachten werken. Na de kerstvakantie neemt 
Marlies dit over.  

Per direct  Margot   
Marlies  

Opfriscursus DHH om bredere signalering te 
verbeteren.  
  

14 0ktober 2020  Marlies  

De leerkrachten van groep ½ plannen per project 
elke week minimaal 1 activiteit in voor de Kiene 
kleuter.  
  

Vanaf het 2e project van 
dit schooljaar.  

Margot  

Zorgen dat nieuwe leerkrachten voldoende kennis 
hebben over begaafdheid en op de hoogte zijn van 
onze visie op begaafdheid en hoe we hiermee 
omgaan in de praktijk. Dit kan bv door een 
(facultatieve) workshop op school.  
  

Per direct  Marlies  

(bouw)vergadering/werk-/studiedag  
Vergadering op 3 november voor uitdagende hoeken voor groep 3.  
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

  8  Jaarplan Burgerschap  
Ambitie  
We willen bewuster aandacht vragen voor de verantwoordelijkheid die we met zijn allen hebben 

voor een fijne en duurzame maatschappij. We zijn ook een ECO-school (in wording) en bezig met 

duurzaamheid. Binnen burgerschap sluit dit goed aan bij de verantwoordelijkheid nemen door de 

kinderen voor hun omgeving.   

  
  

Concrete doelstellingen voor schooljaar 2020-2021  
  

• SLO schrijft kerndoelen voor die betrekking hebben op onderstaande punten:  
democratie – grond- en mensenrechten - duurzame ontwikkeling - conflicthantering - sociale 

verantwoordelijkheid - gelijkwaardigheid - omgaan met maatschappelijke diversiteit.   
We willen gedurende periodes kritisch kijken naar de actualiteiten die aansluiten bij onze 

school en visie. Deze willen we kort aandacht geven, dit kan via mail, poster of project.  

• Projecten in 2020-2021: Dag en themaweek van de duurzaamheid  

• Speelgoed actie Sint Sociale verantwoordelijkheid: spelletjes doen met bejaarden in het 

bejaardentehuis.  

• Kerstkaarten maken voor bejaarden: gr 3 Aandacht voor ouderen en mensen die alleen zijn. 

• Sam Sam bovenbouw > komend schooljaar opnieuw aandacht aan schenken. Verder 

aanvullen voor de andere groepen  

• Zie ook documentenmap: schema sociale integratie en burgerschap.  Aanvulling/ koppeling 

met eigenaarschap: Taken verdelen in de klas. Kinderen medeverantwoordelijk maken zodat 

de klas/ school en omgeving netjes en opgeruimd zijn.  

• Dit schooljaar maken we 4 stappen van het ECO-schoolproject. Het ECO-team kiest 

2 a 3 thema’s waar iedereen in de school mee aan de slag gaat. 

• Projectweek wereldburgerschap.  22-26 maart 2021 In alle groepen gaat men aan het 
werk met andere culturen  

  

Betrokken personen  
Debra,  Viona, Angelique        ECO-team: Ingrid, Bart, Henk 
   

Organisatie  

Acties  
Beschrijf hier welke acties jullie gaan ondernemen 
om de bovenstaande doelstelling te bereiken  

Wanneer  
Per actie: wanneer wordt 
deze 
uitgevoerd/ gerealiseerd?  

Wie  
Per actie: wie 
gaat/gaan dit 
doen?  

Dag en week van de duurzaamheid  Week 38  Groepen 4  

Actieplan eco-school   1-11-2020  Eco-team 

 Cultuurweek Wereldburgerschap   22-26 maart 2021  ???? 

(bouw)vergadering/werk-/studiedag  
Geef aan welke (bouw)vergaderingen of werk-/studiedagen je wilt gebruiken om doel te bereiken  
  

 
 
 
 
 
 



  

  9  Jaarplan  Spelling  
Ambitie  

• Naast Snappet blijven we schrijven. We willen dat de resultaten weer stijgen naar het 
goede niveau van vóór Corona.  

• Over 4 jaar is “taal in blokjes” geïntegreerd in het spellingonderwijs. De groepen 6, 7 en 8 
worden extra begeleid. Er moeten meer uren voor vrij worden gemaakt.  

• MT kijkt kritisch naar aan te vragen onderzoeken naar dyslexie.   

• Doel: over 4 jaar willen we kijken of de ingeslagen weg de juiste is geweest: meer 
schrijven, Snappet als middel gebruiken.   

Concrete doelstellingen voor schooljaar 2020-2021  

• Dit jaar wordt gewerkt met spellingwerkboekjes. We starten hiermee in blok 3.  We willen 
kunnen meten of meer schrijven het gewenste resultaat heeft opgeleverd. We gaan zorgen 
voor een doorgaande lijn van groep 4 t/m 8. Snappet wordt ingezet als klaar-opdracht of bij 
het werken aan doelen (bijvoorbeeld tijdens zelfstandig werken).  

• We gaan onderzoeken of de RT-map wordt ingezet in alle groepen en in welke vorm.  

• Alle dictees worden geschreven. We houden de dictees van de methode aan. De methode 
is leidend.   

• De commissie gaat vaker vergaderen om de rode draad goed te monitoren en resultaten te 
vergelijken.  

• De kinderen blijven aan elkaar schrijven t/m groep 8.   

• We nemen dit jaar een besluit in welke vorm “taal in blokjes” tijdens toetsen mag worden 
gebruikt.  Daarnaast is het wellicht verstandig om alle leerkrachten van gr 4 t/m 8 te 
scholen voor het gebruik van Taal in blokjes.  

Betrokken personen  
Naam en personen van de werkgroep  
José, Daniëlle, Carin, Sanne A, Sabine , Marco en Kuintje   
Organisatie  

Acties  
Beschrijf hier welke acties jullie gaan ondernemen 
om de bovenstaande doelstelling te bereiken  

Wanneer  
Per actie: wanneer wordt 
deze 
uitgevoerd/gerealiseerd?  

Wie  
Per actie: wie 
gaat/gaan dit 
doen?  

 Start spellingswerkboekjes  Start blok 3  Groep 4 t/m 8 

 Zie concrete doelen   

(bouw)vergadering/werk-/studiedag  
Geef aan welke (bouw)vergaderingen of werk-/studiedagen je wilt gebruiken om doel te bereiken  
  

  
 

 

 

 

 

 

 



 

  10  Jaarplan Technisch en Begrijpend lezen/  
         Leesbevordering 

Ambitie  
  

• Ons gemiddelde huidig niveau van De Talisman op het gebied van begrijpend en technisch 
lezen kunnen we waarborgen. 

• Voor leesbevordering is structureel een leerlijn ingezet om zo de leesmotivatie en  
leesplezier in alle groepen (met name in de bovenbouw) te behouden of zelfs te vergroten.  

• We werken met een methode die zowel de doelen van het technisch als die van het  
begrijpend lezen dekt en ook zorgt voor een leerlijn binnen leesbevordering.  

• Nieuwsbegrip is volledig geïntegreerd binnen de school. 

• Een nieuw 5-jarenleesplan is gerealiseerd (leesplan 2021-2026) en ingezet. 
  

Concrete doelstellingen voor schooljaar 2020-2021  

• We hebben een keuze gemaakt wat de nieuwe leesmethode betreft en die rolt uit in 2021-
2022. Nieuwsbegrip blijft naast de nieuwe methode bestaan.  

• In schooljaar 2021-2022 gaan wij ons leesonderwijs evalueren. 

• Normering toetsen nieuwsbegrip  voor groep 5 tot en met 8   

• Elke groep differentieert binnen Nieuwsbegrip   

• Nieuwsbegrip online wordt in elke groep gebruikt.  

• Verschillende werkvormen voor het aanbieden van Nieuwsbegrip om zo variatie in de les te 
krijgen. 

• De groepen krijgen de mogelijkheid om gebruik te maken van de activiteiten georganiseerd 
vanuit de bibliotheek om het leesplezier te vergroten. 

• Eind schooljaar is het leesplan 2021-2026 gereed 

• Kurzweil online implementeren voor de midden toetsen eind december 2020. 

• Zorg: Ralfi en Connect blijven waarborgen met optimale ondersteuning. 
  

Betrokken personen  
Marco, Lars, Ingrid, Sanne, Sabine, Viona,  Kuintje 
  
  

Organisatie  

Acties  
Beschrijf hier welke acties jullie gaan ondernemen 
om de bovenstaande doelstelling te bereiken  

Wanneer  
Per actie: wanneer wordt 
deze 
uitgevoerd/gerealiseerd?  

Wie  
Per actie: wie 
gaat/gaan dit 
doen?  

Nadere uitleg nieuwsbegrip online  
  

 Januari 2021  Ingrid 

Uitzoeken meerwaarde gouden versie  
  

 Voor april 2021  Ingrid en Lars 

Uitzoeken meerdere werkvormen.  
  

 November/december 
2020 

 Ingrid en Lars 

Technisch leesmethode bekijken of daar begrijpend 
lezen voldoende is.   

Oktober presentatie 
Atlantis  

 Organisatie Marco 

Enquête uitzetten 
bevindingen Atlantis 



November 2020 
vervolgstappen 
Nemen  

Technisch leesmethode definitieve keuze maken April 2021  Werkgroep 

Uitzetten Monitor schoolbreed en resultaten 
evalueren 

periode december-februari Marco en Anke 

Ontwikkeling leesplan/leesoffensief Vanaf februari 2021 tot 
einde schooljaar 

Marco + (Anke) 

Zorg: Ralfi en Connect lezen evalueren gr. 4 t/m 8 Februari 2021 en Juni 2021 Sanne 

Kurzweil uitrollen Eind december 2020 Marco 

(bouw)vergadering/werk-/studiedag  
Geef aan welke (bouw)vergaderingen of werk-/studiedagen je wilt gebruiken om doel te bereiken  
 29 oktober bouwvergadering – Presentatie Atlantis 
  

  
 

 

  11  Jaarplan Bewegingsonderwijs  

Ambitie  

Leerlingen voorbereiden op een leven lang met plezier bewegen door onderwijs te bieden dat 

gevarieerd, uitdagend, gedifferentieerd en zelf gereguleerd is.   

Concrete doelstellingen voor schooljaar 2020-2021  

•  In schooljaar 20-21 is een visiedocument ontwikkelt voor het bewegingsonderwijs.  

•  In schooljaar 20-21 is een jaarplanning ontwikkelt welke aansluit bij de ambitie.   

•  In schooljaar 20-21 wordt de vorm van  de rapportbeoordelingen  ( O/V/G ) opnieuw 

besproken.  We gaan richting een portfolio, waarbij leerlingen aangeven wat zij leuk vinden 

om te doen. In hogere jaren verantwoorden zij ook waarom zij dit vinden.   

•  In schooljaar 20-21 worden de mogelijkheden onderzocht om, binnen de richtlijnen van de 

overheid, sportevenementen aan te bieden (denk aan schaatsen, marathon, et cetera.).  

•  In schooljaar 20-21 worden de mogelijkheden onderzocht om samen met andere 

vakleerkrachten bewegingsonderwijs binnen SKPO een netwerk te vormen en op deze wijze 

samen verder te professionaliseren.   

•  In schooljaar 20-21 wordt er in de lessen bewegingsonderwijs regelmatig het 

(nieuwe) materiaal gebruikt welke de leerlingen ook tijdens de pauzes kunnen gebruiken.   

• Naschools sporten wordt aangeboden aan kinderen vanaf groep 3. Koreinkinderen kunnen 

participeren.   

Betrokken personen  

Tim , Mark, Daan, Henk    

 
 
Organisatie  



Actie  Wanneer  Wie  

Visie  Sep 2020 – dec 2020  Tim  

Jaarplanning  Sep 2020 – dec 2020  Tim  

Rapport  Sep 2020 – nov 2020  Tim: Voorstel schrijven en mogelijkheden 

onderzoeken met ICT.  

Evenementen  Gehele schooljaar  Sportcommissie  

Netwerk SKPO  Gehele schooljaar  Tim: september 2020 eerste contact 

met SKPO-beleid  

Link materiaal pauzes 

en gymles  

Gehele schooljaar  Tim: Inventaris materiaal pauzes.  

Tim: Integreren in bewegingsonderwijs  

(bouw)vergadering/werk-/studiedag   

  

 

12   Jaarplan Snappet 
Ambitie 
Aan het eind van schooljaar 2020-2021 zijn de leerkrachten in staat de gegevens binnen Snappet 
te analyseren en kunnen we dit adequaat terugkoppelen naar leerlingen in een gesprek. Hierbij 
heeft de leerkracht meer een coachende rol, wat aansluit bij onze visie omtrent eigenaarschap. 
 
We onderzoeken in schooljaar 2020-2021 in hoeverre ook bij taal gewerkt kan worden met de 
verkorte versie en of we dit mee kunnen nemen voor het jaarplan van 2021-2022. 
 
We onderzoeken in schooljaar 2020-2021 of we in schooljaar 2021-2022 met “extra 
instructielessen” kunnen werken bij rekenen (en zo naar werkwijze 4 kunnen doorgroeien). 
 
De eerste helft van het schooljaar 2020-2021 wordt met name gebruikt om de kennis en 
vaardigheid van leerkrachten (en dus ook werkgroep) verder uit te breiden. De tweede helft ligt 
de nadruk op de terugkoppeling naar de leerling. 
 

Concrete doelstellingen voor schooljaar 2020-2021 
- Voor einde schooljaar 2020-2021 weten de leerkrachten, die werken met Snappet, hoe 

ze de gegevens binnen Snappet moeten interpreteren en kunnen dit omzetten naar 
feedback voor de leerlingen middels een (voortgangs-/portfolio-)gesprek. 

- Uiterlijk 01-07-2021 is in beeld gebracht waar de overlap zit met de werkgroep 
“Eigenaarschap” en “Rekenen” en zijn er afspraken gemaakt voor schooljaar 2021-2022. 

- 01-07-2021 wordt door minimaal 80% van de groepen (minimaal) met werkwijze 3 
gewerkt. 

 

Betrokken personen 
Brenda, Brichelle, Ebru, Eric, Eva, Riëtte en Sanne Aben. 
 
 
 



 
Organisatie 

Acties 
Beschrijf hier welke acties jullie gaan ondernemen 
om de bovenstaande doelstelling te bereiken 

Wanneer 
Per actie: wanneer wordt 
deze uitgevoerd/ 
gerealiseerd? 

Wie 
Per actie: wie 
gaat/gaan dit 
doen? 

Extern trainer benaderen, oriënteren naar 
mogelijkheden. In hoeverre kan dit op afstand 
geboden worden? 

Uiterlijk 31-10-2020 Eric 

Gesprekken met werkgroep “rekenen” en 
“eigenaarschap”. 

Korte lijntjes indien 
nodig. Uiterlijk 01-12-
2020 heeft een eerste 
gesprek met de 
kartrekkers 
plaatsgevonden. 

Eric 

Uitwisselen ‘Good practice’ in 
bouwvergaderingen. 

Bouwvergadering. Bovenbouw. 

Contact met Snappet omtrent verkorte versie Taal 
Actief 

Uiterlijk 31-10-2020 Eric 

Samenkomst werkgroep na nieuwe input om de 
koers bij te stellen of te concretiseren naar 
bouwvergaderingen. 
 

Wanneer nodig, altijd 2 
weken vooraf gepland. 

Werkgroep 

(bouw)vergadering/werk-/studiedag 
Graag een vast agendapunt binnen de bouwvergaderingen. 15 minuten zal voldoende zijn. Indien 
dit niet voldoende is zullen we dit tijdig aangeven bij Kuintje. 
 

 

 

13   Beredeneerd aanbod gr 1-2 gekoppeld aan Kijk! 
Ambitie 
De eigen thema’s waar we mee werken dekken de kerndoelen. Het aanbod is zodanig 
beredeneerd dat het aansluit bij de onderwijsbehoefte van elke kleuter. De themavoorbereiding 
wordt groepsspecifiek gemaakt. De leerkrachten zijn bekwaam in observeren en registreren in 
Kijk! Hierdoor kunnen zij de themavoorbereiding groepsspecifiek maken met daarin 
meegenomen de individuele ondersteuningsbehoefte van kinderen die dat nodig hebben. 
 

Concrete doelstellingen voor schooljaar 2020-2021 
De thema’s worden al voorbereid door goed te kijken welke doelen bij verschillende thema’s 
passen. De groepsspecifieke doelen worden gefilterd uit de groepsanalyse van Kijk! Voor 
kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte wordt het aanbod waar mogelijk 
aangepast naar boven of beneden. Dit is terug te zien in de themavoorbereiding. 
Ook is het thema een samenhangend geheel waardoor het voor de kinderen betekenisvol is. 
Door de betekenisvolle invulling van de thema’s zijn we goed gericht op het aantrekkelijk en 
uitdagend inrichten van de speelleeromgeving. 
 

Betrokken personen 
Natasja en Angelique  
De leerkrachten van gr 1-2 



Organisatie 
Acties 
Beschrijf hier welke acties jullie gaan ondernemen 
om de bovenstaande doelstelling te bereiken 

Wanneer 
Per actie: wanneer wordt 
deze uitgevoerd/ 
gerealiseerd? 

Wie 
Per actie: wie 
gaat/gaan dit 
doen? 

Tijdens paralleloverleg wordt de thema planning 
besproken 

Het hele jaar door leerkrachten 

Tijdens bouwvergaderingen wordt het proces van 
Kijk! en de themavoorbereiding gevolgd 

 Angelique 

Tijdens groepsbespreking kijken we samen naar 
de groepsspecifieke doelen 

Januari en juni Angelique 
Natasja en 
individuele 
leerkracht 

Tijdens de groepsbezoeken kijken we naar de 
themavoorbereiding 

2 á 3 keer per jaar  

Tijdens leerlingbespreking kijken en bespreken we 
de leerlingen met extra ondersteuning 

 Leerkracht met 
Natasja of 
Margot 

 
 

  

 
 

  

(bouw)vergadering/werk-/studiedag 
Geef aan welke (bouw)vergaderingen of werk-/studiedagen je wilt gebruiken om doel te 
bereiken. 
 

 

 


	Inleiding

