
 

 

 

 

 

Maria in Campisschool  

Schooljaarplan 2016 - 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maria in Campisschool  Schooljaarplan 2016 - 2017 2 

 

 

 

  

Directeur Mw. C. van der Veen 

Adres   Postbus 984 

Plaats   Assen 

Telefoon 0592-340684 

E-Mail   christa.vanderveen@primenius.nl 

Datum   11-12-2016 

 



Maria in Campisschool  Schooljaarplan 2016 - 2017 3 

Inhoudsopgave 

Inleiding ............................................................................................................................................... 4 

Borging ................................................................................................................................................ 5 

Onderwijs & identiteit ......................................................................................................................... 6 

rekenonderwijs ................................................................................................................................ 6 

Ontwikkelen gepersonaliseerd leren (M4th van Exova) ............................................................. 6 

P & O .................................................................................................................................................... 7 

Klassenmanagement ....................................................................................................................... 7 

Klasseplan .................................................................................................................................... 7 

RI&E ................................................................................................................................................. 8 

Analyseren RI&E en actiepunten uitvoeren ................................................................................ 8 

marketing ........................................................................................................................................ 8 

pr van de school .......................................................................................................................... 8 

Communicatiemiddel naar ouders .............................................................................................. 9 

 

  



Maria in Campisschool  Schooljaarplan 2016 - 2017 4 

Inleiding 

 
Voorwoord 
Dit schooljaarplan is het document waarin wordt aangegeven wat de plannen voor het komende 
schooljaar zijn. Richtinggevend voor het schooljaar plan is het Schoolondernemingsplan 2015-2019 
van de Maria in Campisschool. 
Dat document geeft de doelen aan voor de komende vier jaar; het schooljaarplan vertaalt die doelen 
en resultaten naar zo helder mogelijk geformuleerde doelen voor get komende schooljaar. 
 
Christa van der Veen - Lageman 
Meerscholen directeur Maria in Campisschool 
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Borging 

Borgen: Klassenmanagement 

juli protocol klassenmanagement Team 

Verbeteren: Cooperatief leren 

De leerkrachten zetten regelmatig en systematisch coöperatief leren in, waarbij collegiale consultatie 

een grote rol speelt naar aanleiding van duidelijk geformuleerde hulpvragen.  

april Coöperatieve werkvomen in protocollen Intern begeleider 

Borgen: Groepsbespreking volgens zorg- en borgkalender  

oktober Groepsbespreking  Intern begeleider 

november Groepsbespreking Intern begeleider 

februari Groepsbespreking Intern begeleider 

juni Groepsbespreking  Intern begeleider 

Ontwikkelen: Opzetten leerlingenraad 

Een actief betrokken leerlingenraad. 

juni Agenderen voor MT overleg Directie 

Ontwikkelen: Teamscholing SCANtraject 

Een versterking van de professionele cultuur is merkbaar aanwezig 

mei Opnemen afspraken in borgingscyclus Directie 

Borgen: Herhalingscursus Bedrijfshulpverlening 

november Scholing plannen BHV Teamleider 

Borgen: Verkeersveilige school  

Structureel extra verkeersactiviteiten.Fietsen controles.Betrokken ouder voor verkeersveiligheid 

september plannen projecten Verkeerscoordinator 

december Controle veilige verkeerssituatie Directie 

februari Controle veilige verkeerssituatie Directie 

april Schoolbreed project verkeersweek Verkeerscoordinator 

mei Controle veilige verkeerssituatie Directie 
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Ontwikkelen 
Onderwijs & identiteit  |  rekenonderwijs 

Ontwikkelen gepersonaliseerd leren (M4th van Exova) 

Aanleiding voor dit traject 

 Implementatie gepersonaliseerd leren (Math van EXOVA) 

 Teruglopende resultaten binnen het rekenonderwijs 

 Verouderde methoden  

 Werken aan de 21e Eeuwse vaardigheden.  
 
Huidige situatie 
In alle groepen wordt al gewerkt met: M4th, Rekentuin & "Met sprongen vooruit". 
 
Dit geven wij in alle klassen vorm middels een circuitvorm, waarin alle kinderen een bepaalde tijd elk 
onderdeel doen. Elk circuitonderdeel duurt 15 minuten 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 

 Leergesprekken worden gevoerd n.a.v. vastgestelde doorgaande lijnen en doelen.  

 Doorgaande lijn in de notities van de leergesprekken in ParnasSys. 

 Inzet van concreet materiaal. 

 We werken thematisch en vanuit de leerlijnen.  

 We gaan een portfolio ontwikkelen waarin kinderen hun werk verzamelen. 
 
Doelen voor dit jaar 

 Leergesprekken worden gevoerd en doorgaande lijnen worden vastgesteld.  

 Doorgaande lijn in de notities van de leergesprekken worden vastgesteld en 
aangemaakt in Parnassys.  

 De inzet van concreet materiaal wordt uiteengezet in thema's en leerlijnen.  

 Het thematisch werken wordt gekoppeld aan het werken vanuit de leerlijnen.  

 Een portfolio waar kinderen werk bewaren (als bewijsmateriaal/ waar ze trots op 
zijn) 

 
Meetbare resultaten 

 alle groepen hanteren een planning voor leergesprekken 

 alle groepen hanteren een formulier leergesprekken  

 de leergesprekken worden op eenduidige manier weggezet in registratie systeem 

 leerkrachten hebben duidelijk zicht op de leerlijnen en doelen per leerjaar. 

 er wordt minimaal 1x per week gebruik gemaakt van concreet materiaal ter 
ondersteuning van het leerproces. 

 er wordt gebruik gemaakt van een portfolio waarin documenten/werkstukken van 
kinderen worden opgeslagen. 

 ouders worden gedurende deze ontwikkeling meegenomen in het proces (dmv 
nieuwsbrief, koffie uurtjes, terugkoppeling in MR) 

 
Haalbaarheidsfactoren 
Een van de leerkrachten is zwanger en zal gedurende het schooljaar met verlof gaan. We willen 
desondanks het proces in groep 7-8 doorlaten gaan, maar er ligt wel een risico. 
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Tijdsplanning 

oktober Scholing Math - leergesprekken (mb - bb) Teamleider 

oktober Terugkoppeling in team vergadering &quot;wat doe je aan 
gepers. onderwijs?&quot; 

Team 

november Terugkoppeling in team vergadering &quot;wat doe je aan 
gepers. onderwijs?&quot; 

Team 

december Observatie in de klassen gericht op gespresonaliseerd leren ( 
Hanneke) 

Teamleider 

december Terugkoppeling in team vergadering &quot;wat doe je aan 
gepers. onderwijs?&quot; 

Team 

december Terugkoppeling in team vergadering &quot;wat doe je aan 
gepers. onderwijs?&quot; 

Team 

februari Terugkoppeling in team vergadering &quot;wat doe je aan 
gepers. onderwijs?&quot; 

Team 

april Terugkoppeling in team vergadering &quot;wat doe je aan 
gepers. onderwijs?&quot;  

Team 

juni Terugkoppeling in team vergadering &quot;wat doe je aan 
gepers. onderwijs?&quot;  

Team 

Implementeren 
P & O  |  Klassenmanagement 

Klasseplan 

Aanleiding voor dit traject 
Digitalisering en verbetering van administratieve handelingen van leerkrachten. 
 
Huidige situatie 
De leerkrachten maken iedere week een papieren planning en printen dit uit voor iedere leerlingen. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Ieder kind kan zijn eigen leren bijhouden en leerkracht heeft minder administratieve last. 
 
Doelen voor dit jaar 
Iedere leerkracht weet hoe Klasseplan werkt en kan dit instrument inzetten in de klas. 
 
Meetbare resultaten 
In maart werkt iedere klas actief met Klasseplan en is dit geïntegreerd in het lespakket. 
 
Haalbaarheidsfactoren 
Natasja (Heilige Hartschool) is mede ontwikkelaar van Klasseplan. Zij kan de juiste informatie geven 
omtrent het programma. 
 
Tijdsplanning 

september Scholing gebruik Klasseplan (door OOT) Teamleider 

oktober Vervolg scholing gebruik Klasseplan ( door OOT) Teamleider 

jan - mar Tussen evaluatie gebruik Klasseplan Team 

maart Evaluatie  Team 

april Besluit ivm nieuwe schooljaar Directie 
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Verbeteren 
P & O  |  RI&E 

Analyseren RI&E en actiepunten uitvoeren 

Aanleiding voor dit traject 
Wettelijk voorgeschreven instrument voor het in kaart brengen van de schoolveiligheid 
 
Huidige situatie 
Huidige plan van aanpak moet opgepakt worden. Nieuwe inventarisatie moet gepland worden. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Huidige plan is geevalueerd en bijgesteld. Actiepunten zijn uitgevoerd. Er heeft een nieuwe 
inventarisatie plaats gevonden. 
 
Doelen voor dit jaar 

 Acties uitvoeren van de huidige actielijst. 

 Nieuwe meting uitvoeren. 
 
Meetbare resultaten 

 Er is een nieuwe meting uitgevoerd 

 De actielijst is afgewerkt. 
 
Haalbaarheidsfactoren 
Tijd inruimen voor afname en uitwerking. 
Voldoende middelen om werk uit te voeren. 
 
Tijdsplanning 

januari RI&amp;E uitwerking huidig plan en afname nieuwe 
inventarisatie  

Teamleider 

mei RI&amp;E uitwerking huidig plan en afname nieuwe 
inventarisatie  

Directie 

Verbeteren 
P & O  |  marketing 

pr van de school 

Aanleiding voor dit traject 
Op dit moment hebben we te maken met een krimp binnen de Maria in Campisschool.  
Er zijn leerlingen verhuisd of naar het SBO/SO- basisonderwijs gegaan. 
 
Huidige situatie 
We krijgen te weinig peuters die instromen in onze school. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Instroom van minimaal 10 kleuters. 
 
Doelen voor dit jaar 

 Flyer maken als PR ( verspreiden in bieb, wachtkamers, buurt, beurs voor ouders en 
kinderen) 
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 Beter contact met peuterspeelzalen 9 omliggende peuterspeelzalen bezoeken als 
MT) 

 Meer samenwerking peuterspeelzaal in de school (samen lezen, samen activiteiten) 

 Regelmatig ( 1 x per maand) contact met de krant  

 Ouders en leerlingenraad betrekken . 

 Eventueel school Facebook? 
 
Meetbare resultaten 

 Flyer maken als PR ( verspreiden in bieb, wachtkamers, buurt, beurs voor ouders en 
kinderen) 

 Beter contact met peuterspeelzalen 9 omliggende peuterspeelzalen bezoeken als 
MT) 

 Meer samenwerking peuterspeelzaal in de school (samen lezen, samen activiteiten) 

 Regelmatig ( 1 x per maand) contact met de krant 
 
Haalbaarheidsfactoren 
Factor tijd is hierbij bepalend. De PR moet blijven doorgaan 
 
Tijdsplanning 

augustus Raamposter voor de leerlingen bij start schooljaar Teamleider 

sep - okt Flyers verspreiden Team 

sep - okt Promotie kraam op de buurtmarkt Teamleider 

oktober PSz inventaiseren en contact leggen Teamleider 

Ontwikkelen 
P & O  |  marketing 

Communicatiemiddel naar ouders 

Aanleiding voor dit traject 
We willen als school een goede communicatiemiddel voor ouders, die alle groepen gaan gebruiken. 
Vanuit de Stichting is hier een werkgroep voor geformeerd. 
 
Huidige situatie 
We hebben een digitale nieuwsbrief die eens in de week wordt verstuurd, waar alle ouders 
geïnformeerd worden met activiteiten rondom school. 
Ook versturen we informatie via de mail (Parnassys). 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
We willen één lijn voor de hele school qua communicatiemiddel. Het liefst waar ouders geïnformeerd 
kunnen worden, maar waarin je ook bijvoorbeeld hulp kunt vragen. Een interactieve 
communicatiemiddel. Daarnaast willen we graag een communicatiemiddel dat door de hele Stichting 
wordt gebruikt. 
 
Doelen voor dit jaar 
Aan het eind van het jaar hebben we een goed werkende communicatiemiddel op school naar de 
ouders toe. 
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Meetbare resultaten 
Aan het eind van het jaar ligt er een goed werkende communicatiemiddel, die alle leerkrachten en 
ouders gebruiken. 
 
Haalbaarheidsfactoren 
Vanuit de Stichting is er een werkgroep geformeerd. Zij gaan kijken welk systeem geschikt is. Alle 
leerkrachten zijn erover uit dat er een communicatiemiddel moet komen. Er is budget om deze te 
realiseren. 
 
Tijdsplanning 

september Online demo over social schools Teamleider 

november mogelijk implementeren communicatiemiddel naar ouders als 
pilot 

directeur- teamleider  

februari Tussenevaluatie werking communicatiemiddel naar ouders directeur- teamleider  

juni Eindevaluatie werking communicatiemiddel naar ouders directeur- teamleider  

 


