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Inleiding 
In het voorliggende schoolontwikkelingsplan zijn de beleidsvoornemens uit het schoolplan 2019-2023 verder uitgewerkt. Beschreven staat wat wij in juni 2023 
bereikt willen hebben, het lange-termijnperspectief, evenals de tussendoelen en de activiteiten voor het vierde schooljaar van deze nieuwe cyclus: 2022-2023.  
 
Dit schooljaar is het tweede jaar van de uitwerking van de NPO-gelden, de extra middelen die de overheid beschikbaar stelt. Zoals het er nu naar uitziet, kunnen 
we het geld over een langere periode uitgesmeerd uitgeven. De uitwerking hebben we opgenomen in dit plan. 

 
Dit plan zal als leidraad fungeren voor het gehele team. Het is een document gericht op het verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs, het verbeteren van 
de schoolprestaties van de leerlingen en de professionalisering van het team. Alle gestelde doelen worden jaarlijks in het team geëvalueerd, bijgesteld en 
getoetst aan onze missie en visie. 
 
De verbeterpunten 
Voor de invulling van de verbeterpunten in het plan worden de volgende bronnen geraadpleegd: 

• Adviezen verwoord in de laatste rapportage van de Inspectie Onderwijs 

• Het visitatieverslag van de Nederlandse Dalton Vereniging 

• Toetsresultaten  over het schooljaar 2021-2022 

• Schoolplan 2019 – 2023 

• Aandachtspunten voortkomend uit de diverse tevredenheidsonderzoeken (team, ouders, leerlingen) 

• Aandachtspunten voortkomend uit de Kwaliteitsmonitor 

• Aandachtspunten voortkomend uit de interne evaluatie van het schoolontwikkelingsplan 2021-2022 
 
Bij de opbouw van het plan onderkennen we per verbeterpunt de volgende stappen: 

a. verantwoording van de prioriteitstelling van de verbeterpunten 
b. beschrijving van de lange-termijn-doelen 
c. beschrijving van de doelen voor het komende schooljaar 
d. de uit te voeren activiteiten 
e. benoemen van de betrokkenen per activiteit 
f. beschrijving van de vorm van evaluatie 
g. opmerkingen betreffende de borging 
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Verantwoording en prioriteitsstelling 
In het schooljaar 2022 – 2023 richten we ons op een aantal noodzakelijke onderwijsvernieuwingen. Voor de prioriteitsbepaling zijn wij uitgegaan van de bronnen 
zoals hier boven genoemd. Aan de meeste prioriteiten wordt door het gehele team gewerkt, soms door een deel van het team. 
Voor het komend schooljaar staan de volgende verbeterpunten centraal: 
 

1. Dalton  
2. Onderwijs 

3. Kindcentrum  
4. Ondersteuning 
5. Gedrag 
6. Extra  
7. Inzet NPO-gelden 

 
 
 
Gebruikte afkortingen 

DAB Dalton Afspraken Boek 

Daco’s Dalton Coördinatoren  

Taco’s Taal Coördinatoren  

VNL Veel lezen, Niveau omhoog en Leesplezier 

NT2 Nederlands als tweede taal 

DKC Dalton Kind Centrum 

MT Management Team 

SCOL Sociale Competentie Observatie Lijst 

NPO-gelden Extra gelden vanuit de overheid 

 
 
 
Uitgeest, juni 2022 
 
Carola van der Eng, directeur 
Marit Veldhuijs, waarnemend directeur 
 
 
 
NB: Dit schoolontwikkelplan is besproken met de MR. 
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Aandachtspunt 1: Dalton  
 

Toelichting op de prioriteit 
In het schoolontwikkelingsplan staat de Daltonontwikkeling altijd centraal. We vinden het belangrijk dat onze Daltonwerkwijze zich ontwikkelt en daarnaast 
vinden we dat we zaken goed moeten borgen. Het komende jaar geven we een vervolg aan onze teamscholing. Daarnaast gaan we werken aan de 
aanbevelingen die vanuit de daltonvisitatie zijn gekomen.  
 
Lange-termijnperspectief 
We waken over de rode draad van dalton en passen onze werkwijze aan voortschrijdend inzicht aan.  
 

Doel  Activiteiten  Planning Betrokkenen Evaluatie Borging 

Teamscholing van Glenda 
Noordijk 
(deels NPO, 5.000 euro) 

Vanuit de kindgesprekken kijken we verder 
richting doelen bijhouden in het portfolio. 
Onderwerpen zijn: eigenaarschap van 
leerlingen, driehoeksgesprekken, daltonwijze 
aanpassen 
 

3 bijeenkomsten: 
25-08 
13-02 
27-06 

Daco’s en 
team 
 

Via de kralenketting 
en tijdens de 
evaluatievergadering 

DAB 

 
 
 

Aanbevelingen 
visitatieverslag 

We passen het format kindgesprekken aan en 
we maken zichtbaar op het daltonbord 
wanneer instructie wordt gegeven. 
 

oktober, november 

Leerlingenraad Samen komen tot een nieuw plan om de 
leerlingraad in aangepaste vorm nieuw leven 
in te blazen. 
 

september 
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Aandachtspunt 2: Onderwijs 
 
Toelichting op de prioriteit 
De opdracht van iedere school is om kwalitatief goed onderwijs te leveren. Wij hechten hier veel waarde aan en daarom maken wij elk schooljaar twee 
trendanalyses van onze resultaten. De resultaten op rekenen zijn vooruit gegaan, maar nog niet voldoende. Ook komend jaar blijven we hieraan werken. De 
resultaten voor begrijpend lezen zijn weer ruim boven gemiddeld, we borgen daarom onze werkwijze. De methode voor begrijpend lezen is toe aan vernieuwing, 
dus we gaan ons komend schooljaar hierin verdiepen. We verlengen onze werkwijze met de ICT-opdrachtkaarten. 
 
Lange-termijnperspectief 
 
De resultaten van de citotoetsen van januari en juni worden geëvalueerd. De afgelopen jaren zien we een stijgende lijn op resultaten van ons leesonderwijs en 
deze lijn willen we blijvend zien stijgen. De resultaten voor rekenen blijven we komend schooljaar volgen, we verwachten een stijging te zien. De ICT-
basisvaardigheden van de leerlingen worden versterkt. 
 

Doel  Activiteiten  Planning Betrokkenen Evaluatie Borging 

Versterken rekenonderwijs 
(deels NPO, 7000 euro) 

Aanschaf ‘met sprongen vooruit’, inclusief 
scholing 
 
Evalueren rekenaanpak (grotere 
tijdsinvestering) 
 

November, 
december 
 
maart 

Werkgroep, 
team 
 
 

Evaluatievergadering 
 

Vastleggen 
afspraken 
 

Versterken taal/leesonderwijs 
(deels NPO, 1000 euro) 
 

Borgen close reading, inzet kant en klare 
lessen 
 
Op zoek naar een nieuwe methode voor 
begrijpend lezen (inclusief technisch 
lezen?) 
 
Poëzieweken: twee weken aandacht voor 
poëzie 
 
Oriënteren op stellen, wat zijn de 
mogelijkheden  

September 
 
 
Januari, februari 
 
 
 
November, 
maart 
 
mei 

Taco’s 
 
 
Taco’s 
 
 
 
Team 
 
 
Taco’s 
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Leerlingen versterken de praktische 
ICT-vaardigheden 
 
Leerkrachten krijgen meer zicht op 
het niveau en het begeleiden van 
leerlingen 
 
Keuzes maken in hardware 

Iedere leerling werkt 4x per jaar aan een 
opdrachtkaart 
 
De leerkracht houdt de vaardigheden bij 
op een overzichtsblad 
 
 
Wat gaan we aanschaffen, waar moeten 
we rekening mee houden? 

Januari, mei 
 
 
Januari, mei 
 
 
 
september 

Team 
 
 
Team 
 
 
 
ICT-er/dir 

Evaluatievergadering Vastleggen 
afspraken 
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Aandachtspunt 3: Kindcentrum 
 
Toelichting op de prioriteit 
De samenwerking tussen school en kinderopvang wordt steeds meer aangehaald. In september 2019 zijn we officieel gestart met ons kindcentrum. We zijn en 
blijven voortdurend met elkaar in gesprek zodat we op steeds meer vlakken met elkaar gaan samenwerken. We zijn uiteraard begonnen met de doorgaande lijn 
van dalton. Dit heeft geresulteerd in een positieve beslissing van de daltonvereniging, we zijn nu officieel een Daltonkindcentrum. Afgelopen schooljaar zijn we 
begonnen met het in kaart brengen van de doorgaande lijn binnen de taalontwikkeling. Hier gaan we dit schooljaar mee verder. 
 
Lange-termijnperspectief 
We blijven met elkaar werken aan een sterk kindcentrum waarbinnen de lijnen kort zijn. 
 

Doel  Activiteiten  Planning Betrokkenen Evaluatie Borging 

Werkgroep DKC is actief  Gezamenlijke activiteiten plannen voor 
leerlingen. 
 

Hele schooljaar 
 
 
 
 

Werkgroep Gedurende het 
schooljaar, tijdens 
evaluatievergadering 
 

Afspraken worden 
vastgelegd 
 

Doorgaande lijn taalontwikkeling in 
kindcentrum vastleggen 
(deels NPO, 1000 euro) 

 
 

In de werkgroep de losse taalonderdelen 
bespreken. 
 
Samenbrengen van alle besproken 
punten. 
 
Doorgaande lijn vastleggen. 
 
Eventuele aanschaf materialen 
 

september – 
januari 
 
Maart 
 
 
Mei  

Werkgroep 
 
 
Team 
 
 
Directie 

Bezoek brengen aan ander DKC Met de werkgroep een DKC uitkiezen 
 
Bezoek brengen m.b.v. een kijkwijzer 
 
Evalueren van bezoek: ‘wat nemen we 
mee’. 
 

 
 
april 

Werkgroep 
 
Team 
 
Team 
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Aandachtspunt 4: Ondersteuning 
 
Toelichting op de prioriteit 
Jaarlijks kijken we kritisch naar onze zorgstructuur en passen deze waar nodig aan. Dit jaar focussen we nogmaals op ons aanbod aan bovenpresteerders. We 
hebben vorig schooljaar in kaart gebracht wat we allemaal hebben en we hebben gezorgd dat het in de klassen aanwezig is. Dit jaar schaffen we extra 
materialen aan en bespreken we de werkwijze in de klassen. In de klassen ligt het komend jaar de focus op rekenen, dit nemen we ook mee in de ondersteuning. 
We zetten nogmaals de NPO-gelden in om de taak van de ib-er uit te breiden naar de peutergroepen. Bij de kleutergroepen gaan we het beredeneerd aanbod 
beter documenteren, vanuit het gebruikte observatiesysteem. 
 
Lange-termijnperspectief 
Aan het eind van het schooljaar is het aanbod voor de bovenpresteerders flink uitgebreid, de werkwijze in alle groepen is gelijk. Voor het rekenen is een protocol 
met bijbehorende handelingsplannen ontwikkeld. De IB-uren bij de peuters zijn ingezet. Er is een duidelijke wijze waarop het aanbod bij de kleuters wordt 
aangepakt en vastgelegd. 
 

Doel  Activiteiten  Planning Betrokkenen Evaluatie Borging 

Aanbod bovenpresteerders kritisch 
bekijken 
(deels NPO, 3000 euro) 
 

Aanschaf extra materialen 
 
Afspraken maken rondom de werkwijze 
 

Februari  
 
Maart 

IB-er 
 
Team 

Evaluatievergadering Vastleggen afspraken 
in ondersteuningsplan 
 

Rekenprotocol en individuele 
handelingsplannen ontwikkelen 
(zorgroute 3) 
 

Rekenprotocol ontwikkelen, met daarin 
duidelijke informatie en afspraken 
 
Bijbehorende handelingsplannen 
ontwikkelen 
 
Rekenmateriaal op één plek 
verzamelen en extra aanschaffen 
 

Oktober - 
december 

IB-er 

Intern begeleiding blijvend 
uitbreiden naar peutergroepen  
(NPO, 9000 euro) 
 

Vervolg van vorig schooljaar Hele schooljaar IB-er 

Vanuit het observatiesysteem een 
beredeneerd aanbod bij de 
kleuters organiseren 
 

Overleg tussen IB en 
kleuterleerkrachten 

November, 
februari, juni 

IB, onderbouw 
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Aandachtspunt 5: Gedrag 
 
Toelichting op de prioriteit 
Afgelopen schooljaar hebben we gekozen voor de sociaal-emotionele methode Kwink. In alle klassen zijn een aantal lessen gegeven. Dit willen we komend 
schooljaar verder uitbreiden. Daarom gaan we met het hele team een scholing volgen. 
 
Lange-termijnperspectief 
Aan het eind van het schooljaar hebben we de scholing gevolgd en de lessen van Kwink goed in kunnen zetten. Hiermee versterken we het sociaal-emotioneel 
leren van de leerlingen.  
 

Doel  Activiteiten  Planning Betrokkenen Evaluatie Borging 

We versterken de inzet van de 
methode Kwink 
(deels NPO, 1000 euro) 

Scholing voor de inzet van de methode 
Kwink 
 
Tussentijdse evaluatie 

oktober  
 
 
maart 
 
 

Werkgroep, 
team 
 
 
 

Evaluatievergadering  Afspraken worden 
vastgelegd 
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Aandachtspunt 6: Extra 
 
Toelichting op de prioriteit 
Er zijn altijd een paar punten te ontwikkelen die niet in een grote lijn passen. De komende jaren verzamelen we deze losse punten onder het kopje extra. Het 

belangrijkste punt hierin blijft de werkdrukbeleving. Deze voelt ondanks genomen maatregelen nog steeds hoog. Een deel van het team geeft dit aan. We willen 

hier een deel van de NPO-gelden voor inzetten. 

 

Lange-termijnperspectief 
De werkdrukbeleving blijft voorlopig centraal staan. 
 

Doel  Activiteiten  Planning Betrokkenen Evaluatie Borging 

Meer tijd vrijmaken voor de 
ondersteuning van de leerkrachten 
(NPO, 9000 euro) 

Keuze maken hoe we dit gaan inzetten 
(ondersteuning groepen / vakleerkracht 
muziek / …) 
 

?? Team Einde schooljaar n.v.t. 
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Aandachtspunt 7: Inzet NPO-gelden 
 
Toelichting op de prioriteit 
De komende twee jaar ontvangen we van de overheid extra gelden om de gevolgen van de corona-pandemie aan te pakken. We hebben in kaart gebracht waar 

de resultaten (wat) lager waren dan we gewend zijn. De verschillen zijn gelukkig niet groot. We willen de gelden zo inzetten, dat ze ten goede komen aan de 

leerlingen die daar het meest baat bij hebben. Deels staan de punten hier vermeld, deels zijn ze opgenomen bij de andere ontwikkelingen. 

 

Lange-termijnperspectief 
Door nu het geld heel specifiek in te zetten, verwachten we dat de resultaten op de lange termijn hierdoor een stijgende lijn laten zien. We zetten daarom sterk 
in op de onderbouw, om dit geld zo duurzaam mogelijk in te zetten. 
 

Doel  Activiteiten  Planning Betrokkenen Evaluatie Borging 

Versterken resultaten 
rekenen/spelling/lezen 
(40.000 euro) 
 

Extra ondersteuning leerlingen groep 2, 
3 en 4 

Hele schooljaar Bureau Taal-ent 
en Hester Hilligers 
en Ellen Brouwer  
 

Trendanalyse 
februari en juni 

Nav. de 
resultaten in 
februari en juni 
plan aanpassen 
 
 

Versterken motorische 

vaardigheden  

(9000 euro) 

 

Extra ondersteuning leerlingen groep 1 
en 2 

Hele schooljaar Vakleerkracht 
gymnastiek 

Na half jaar, vervolg 
bespreken 

Vergroten aanbod materialen 

(3000 euro) 

Aanschaf leermiddelen orthotheek. Start schooljaar Ib-er Twee keer per jaar 
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Tijdplan voor het schooljaar 2022 - 2023 
 

Doelstelling Activiteit sept okt nov dec jan feb mrt apr mei juni juli 

Dalton 
 

Teamscholing            

Aanbevelingen visitatieverslag            

Leerlingenraad            

Onderwijs 
 

Versterken rekenonderwijs            

Versterken taal/leesonderwijs            

ICT-vaardigheden versterken            

Kindcentrum 

 

Werkgroep DKC            

Taalontwikkeling            

Bezoek brengen aan DKC            

Ondersteuning 
 

Aanbod bovenpresteerders            

Rekenprotocol en handelingsplannen            

IB bij peutergroepen            

Beredeneerd aanbod            

Gedrag Scholing Kwink            

Extra Ondersteuning             

NPO-gelden 
 

Versterken resultaten            

Versterken motorische vaardigheden            

Vergroten aanbod orthotheek            

 
 

 

 
  

 Directie  

 IB 

 Daltoncoördinatoren  

 Taalcoördinatoren 

 Team 

 ICT-er 

 Deel van het team 

 Externe partij 
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Overzicht gemaakte kosten NPO-gelden 
(verwachting inkomsten ongeveer 90.000 euro) 
 
 

Doel Kosten (in euro’s) Omschrijving 

Daltonscholing  5.000 Scholing team + bezoek DKC 

Met sprongen vooruit  7.000 Aanschaf methode + scholing deel team 

Close Reading  1.000 Scholing hele team 

Taalontwikkeling  1.000  Aanschaf materialen 

Aanbod bovenpresteerders  3.000 Aanschaf materialen 

Uitbreiding IB  9.000 Tijdelijke uitbreiding 

Werkwijze SEL  1.000 Scholing team 

Uitbreiding collega  9.000 Tijdelijke uitbreiding 

Extra ondersteuning extern 40.000 Externe ondersteuning 

Motorische vaardigheden  9.000  Tijdelijke uitbreiding 

Materialen orthotheek  3.000 Aanschaf materialen 

   

   

Totaal 88.000  

   

 


