
 

Jaarplan - Jaarverslag  
Basisschool Zeilberg 
2018-2019 
 

JAARPLAN   JAARVERSLAG   

Jaar  
School  
Schoolleider  
Datum  

2018-2019 Jaar  
School  
Schoolleider  
Datum 

2018-2019 

Zeilberg Zeilberg 

Yvonne Neervens Yvonne Neervens 

sept 2018 Juni 2019 

Inleiding  In ons jaarplan geven we aan  
 
[1] welke Quick Scans we hebben gescoord 
[2] welke Schooldiagnose(s) we hebben 
gescoord  
[3] welke Vragenlijst(en) we hebben ingezet  
[4] welke voornemens we hebben in relatie tot 
het schoolplan 
[5] welke actuele ontwikkelingen van belang 
zijn 
 
We geven per onderdeel de verbeterpunten 
en onze keuzes. Daarna werken we de 
belangrijkste aandachtspunten nader uit.  
 

Inleiding  In ons jaarverslag blikken we terug op de 
ondernomen activiteiten. De uitgevoerde 
activiteiten zijn te relateren aan 
 
[1] de gekozen verbeterpunten n.a.v. de Quick 
Scans 
[2] de gekozen verbeterpunten n.a.v. de 
Schooldiagnose(s) 
[3] de gekozen verbeterpunten n.a.v. de 
Vragenlijsten 
[4] de verbeterthema’s uit ons schoolplan  
[5] de verbeterpunten uit de categorie ‘divers’   
 

Thema  SCHOOL & OMGEVING  Thema  SCHOOL & OMGEVING 

Formatieve inzet  
Directie  
Zorg en begeleiding  
Leraren 
Etc.  
 

Er zijn 8 groepen op BS Zeilberg. We formeren 
twee groepen 1/2 en de overige groepen zijn 
homogeen. In januari 2019 wordt een derde 
kleutergroep opgestart vanwege de 
hoeveelheid instromers. In alle groepen is 
ondersteuning van een onderwijsassistente 
en/of op bepaalde momenten van een 
leerkracht. De extra middelen t.b.v. de 
werkdrukverlaging worden ingezet door een 
leerkracht die 1,5 dag beschikbaar is om de 
groepen over te nemen zodat de leerkrachten 
tijd hebben voor andere taken. 

Opmerkingen 
 

 



De directeur is 4 dagen ambulant. 
Twee IB’ers hebben ieder twee ambulante 
dagen. Dit schooljaar is er extra ambulante tijd 
voor ondersteuning en schoolontwikkeling. 
Daarnaast hebben diverse leerkrachten een 
coördinerende taak: taal, lezen, rekenen, 
verkeer, cultuur, vertrouwenspersoon e.d. 

leerlingaantallen instr 1 2 3 4 5 6 7 8 

20 35 22 21 28 30 27 30 26 

MT-structuur  
Functies 
Namen  
Taken 

Er zijn diverse stuurgroepen die 
ontwikkelonderwerpen aansturen, al dan niet 
met hulp van een externe adviseur. 
Stuurteam zorg: 
Marc Peters (IB bovenbouw) 
Chantal Broks (IB onderbouw)  
Yvonne Neervens (directeur) 
Stuurteam lezen: 
Hennie Fransen (taal/leescoördinator) 
Marc Peters (IB bovenbouw) 
Chantal Broks (IB onderbouw)  
Yvonne Neervens (directeur) 
Stuurteam rekenen: 
Marie-José Maas (rekencoördinator) 
Marc Peters (IB bovenbouw) 
Chantal Broks (IB onderbouw)  
Yvonne Neervens (directeur) 
Stuurteam innovatie: 
Hennie Fransen (I-coach) 
Kristel Berkvens (I-coach) 
Yvonne Neervens (directeur) 

  

 

sterke kanten Er heerst rust en over het algemeen een taakgerichte 
sfeer. Prettig pedagogisch klimaat 

Opmerkingen  

zwakke kanten Tussenopbrengsten. Borging. Geen gezamenlijke 
taal. 

kansen  Veel extra ondersteuning in alle groepen. Ruime 
ambulante tijd voor IB. 
Veel ruimte in school. 

bedreigingen Verdwijnen gymzaal nabij school 
 



Opbrengsten 
[beleidsvoornemens] 

De basis op orde. Leren van en met elkaar. Verhogen 
van de tussenopbrengsten 

Opbrengsten  
[kengetallen] 

Zie bijlage  

Leerlingenaantallen 
Per 1 oktober 

1-10-2017 1-10-2018 1-10-2019 1-10-2020 Opmerkingen  

214 220   

 

Thema  SCHOOL & OMGEVING  
KWANTITATIEVE GEGEVENS PERSONEEL  

Thema  SCHOOL & OMGEVING 
KWANTITATIEVE GEGEVENS PERSONEEL 

Aantal 
medewerkers OP 

13 (leerkrachten/IB) Opmerkingen  

Aantal mannen  
OP 

1 

Aantal vrouwen  
OP 

12 

Aantal 
medewerkers OOP  

5 (directeur, 3 onderwijsassistentes, 1 administratief 
medewerkster) 
3 medewerkers huishoudelijke dienst 

Aantal mannen  
OOP 

0 

Aantal vrouwen 
OOP 

5 
3 

Aantal  
uitstromers  

2 (IB’er Margriet van Schelven, tijdelijke benoeming 
Nick v Lieshout) 

Aantal 
nieuwkomers 

2 (IB’er Chantal Broks, Tijdelijke benoeming Lisa 
Verhoeven) 

Aantal 
BHV-ers 

7 

Aantal  
Geplande FG’s 

13+3+1 Aantal  
Uitgevoerde FG’s 

 

Aantal  
Geplande BG’s 

0 Aantal  
Uitgevoerde BG’s 

 

Aantal  
Geplande POP’s 

16 (OP en OOP OA) Aantal  
Uitgevoerde POP’s 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



[1] Beoordeelde beleidsterreinen (Quick Scan) [juni 2018]  dec 2018 
Zie meerjarenplanning WMK 

 Beleidsterrein Score Waardering Aandachtsveld  

1 Schoolklimaat    

 HGW/afstemming    

 OGW    

 Vaardigheden 21e eeuw    

 Externe contacten    

 Actief burgerschap en 
sociale integratie 

  
 

 Levensbeschouwelijke 
identiteit 

  
 

 Wetenschap en 
techniek 

  
 

 

[2] Beoordeelde beleidsterreinen (Schooldiagnose) [april 2018] 
Zie meerjarenplanning WMK 

 Beleidsterrein Score Waardering Aandachtsveld  

1 Niet afgenomen, volgt 
nov 2018 

   

 

[3] Ingezette Vragenlijsten (inclusief RI&E) [2017-2018]  
Zie meerjarenplanning WMK 

 Vragenlijst Score Waardering Aandachtsveld  

1 Ouders: 
tevredenheidsonderzoek 

7,6 Redelijk 
tevreden 

Identiteit, 
onderwijs, 
communicatie 

2 Leraren: 
tevredenheidsonderzoek 

9,0 Zeer tevreden Werkdruk, 
samenwerking, 
communicatie 

3 Leerlingen: 
tevredenheidsonderzoek 

8,1 Tevreden  

     

 Veiligheid leerlingen:    

 Algemeen 1 3,44 Ruim voldoende  

 Algemeen 2 3,40 Ruim voldoende  

 Pesten 3,53 Goed  

 Incidenten 3,32 Ruim voldoende  

     

4 RI&E afgenomen    



 

[3a] Zelfevaluatie [november 2018]  
Zie meerjarenplanning WMK 

 Beleidsterrein Score Waardering Aandachtsveld  

OP1 Aanbod    

OP2 Zicht op ontwikkeling    

OP3 Didactisch handelen    

OP4 (Extra) ondersteuning    

OP6 Samenwerking    

OP8 Toetsing en afsluiting    

SK1 Veiligheid    

SK2 Pedagogisch klimaat    

OR1 Resultaten    

OR2 Sociale en 
maatschappelijke 
competenties 

   

OR3 Vervolgsucces    

KA1 Kwaliteitszorg    

KA2 Kwaliteitscultuur    

KA3 Verantwoording en 
dialoog 

   

 
 

[4] Verbeterpunten (globaal) naar aanleiding van de Quick Scan   

 Beleidsterrein  Gekozen verbeterpunten  Actie 
zie 

 Kwaliteitszorg Inhaalslag: Maken en herijken Kwaliteitskaarten uit het 
competentieboekje 

 

 

[5] Verbeterpunten (globaal) n.a.v. de Schooldiagnose [zie uitslagen WMK-rapport]  

 Beleidsterrein  Gekozen verbeterpunten Actie evaluatie 

1 Opbrengsten Afnemen in november 2018  
 

Klaarzetten in WMK systeem  

 

[6] Verbeterpunten (globaal) n.a.v. de Vragenlijsten (inclusief RI&E) [zie uitslagen WMK-rapport]  

 Beleidsterrein  Gekozen verbeterpunten Actie evaluatie 

1 Kwaliteitszorg WMK actualiseren: kaarten 
maken/herijken 

Yvonne/Marc  

2 Kwaliteitszorg Ouders informeren over 
verbeteractiviteiten 

Yvonne  



 

[7] Verbeterpunten (globaal) naar aanleiding van het Schoolplan & Divers 

 Beleidsterrein  Gekozen verbeterpunten Actie evaluatie 

1 Basis op Orde Alle 9 kenmerken met de focus op “Instructiepraktijken 
gedeeld” en “Doorgaande lijn” 

Zie format   

2 Technisch Lezen  Zie 8  

3 Rekenen  Zie 9  

 
 

[8] Uitwerking van de belangrijkste verbeterpunten: Evaluatie 

Beleidsterrein Basis op Orde: vervolg van 2017-2018  

Verbeterpunt (wat)  Alle 9 kenmerken met de focus op “Instructiepraktijken gedeeld” en 
“Doorgaande lijn” 

Gewenste situatie 
(doel) 

Samen met het team is in schooljaar 2017-2018 een analyse gemaakt 
waar de school staat op de 9 kenmerken. Er zijn aanbevelingen 
gedaan die zijn omgezet in concrete doelen en bijbehorende acties op 
3 niveaus: team, leiderschap en individueel. Er wordt een aanzet 
gemaakt richting een gezamenlijke instructietaal (Marzano en 6 
fasenmodel) 

Activiteiten (hoe) Tijdens teambijeenkomsten wordt gereflecteerd op de huidige 
situatie. Door middel van dialoog worden aanbevelingen gedaan. 
Binnen het zorgteam worden de aanbevelingen omgezet in concrete 
doelen en acties. Vervolgens moeten de acties uitgezet worden.  

Betrokkenen (wie) Voor de opstart: Frank Cuppers van Onderwijs Maak Je Samen 
Team, MT 

Periode (wanneer) Schooljaar 2018/2019 
 

Eigenaar (wie) Yvonne en IB 

Kosten (hoeveel) - 

Evaluatie (wanneer) 
(hoe) 

Terugkomend tijdens studiemomenten en vergaderingen. Ook 
afname Quickscan WMK 

Borging (hoe) Het stuurteam blijft bestaan na het traject Afgerond JA NEE Naar volgend jaar  Niet meer van 
toepassing 

 
 
 
 
 
 
 



[9] Uitwerking van de belangrijkste verbeterpunten Evaluatie 

Beleidsterrein Technisch Lezen: vervolg van 2017-2018  

Verbeterpunt (wat)  De tussenopbrengsten zijn over de hele lijn onvoldoende. In overleg 
met Ilse Meelker is gekozen voor een vakinhoudelijke aanpak op het 
gebied van technisch lezen. Hoewel de resultaten daar het beste zijn, is 
het goed om vanuit het positieve te werken aan een doorgaande lijn en 
een gezamenlijke didactische taal. De bedoeling is dat deze 
instructietaal zich verspreid naar de andere vakgebieden. 

Gewenste situatie 
(doel) 

 De leerkrachten vergroten de kennis en vaardigheden op het 
gebied van de leerlijnen van voorbereidend, aanvankelijk en 
voortgezet technisch lezen. 

 De leerkrachten maken leesanalyses en vertalen deze naar 
individuele leesdoelen van kinderen. 

 De leerkrachten weten de lesdoelen en specifieke leesdoelen te 
vertalen naar termen van concreet leesgedrag en effectieve 
leesinstructies. 

 In groep 1-3 zijn de klankroutines en de klankkast uitgewerkt en 
operationeel.  

 De leerkrachten hebben hun eigen vaardigheid en leerdoel(en) in 
beeld t.a.v. het leesonderwijs in hun eigen groep en zetten 
verbeteracties voor zichzelf uit. 

 Er is een breed gedragen voorstel voor het inrichten van de 
doorgaande lijn van het leesaanbod op basisschool Zeilberg en de 
benodigde acties voor concretisering van dit aanbod zijn uitgezet 
voor de tweede helft van het schooljaar. 

 De toetskalender en wijze van weergave op het rapport voor het 
leesonderwijs zijn duidelijk voor het hele team; er zijn 
schoolafspraken gemaakt die zijn vastgelegd. 

 De taakverdeling tussen de IB’ers en de leescoördinator is duidelijk 
en vastgelegd. 

 Het team heeft zicht op de tijd die nodig is voor effectief 
leesonderwijs en maakt voor schooljaar 2018-2019 doordachte 
keuzes met het oog op de weekplanning en jaarrooster. 

 In de onderbouw is een effectief aanbod op het gebied van 
fonemisch bewustzijn en beginnende geletterdheid.  

Activiteiten (hoe) In april: scholing voor het hele team in de leerlijn van technisch lezen 
en het maken van een goede leesanalyse. Voor de groepen ½ wordt 
gedifferentieerd naar het aanbod voor fonemisch bewustzijn en 
letterkennis, o.a. met behulp van de klankkast. Voor hen volgt in mei 
een specifieke scholing 



Betrokkenen (wie) Ilse Meelker van Onderwijs Maak Je Samen 

Periode (wanneer) Schooljaar 2018/2019 
Studiemiddagen met team: 
3 oktober (Ilse) 
24 en 29 oktober Klassenbezoeken door Ilse en stuurteam lezen 
21 november (Ilse) 
Tussentijds 4 bijeenkomsten met het stuurteam en Ilse 
 

Eigenaar (wie) Stuurteam lezen (Marc, Hennie, Chantal, Yvonne) 

Kosten (hoeveel)  

Evaluatie (wanneer) 
(hoe) 

Terugkomend tijdens studiemomenten en vergaderingen. Ook afname 
Quickscan WMK 

Borging (hoe) Het stuurteam blijft bestaan na het traject Afgerond JA NEE Naar volgend jaar  Niet meer van 
toepassing 

 

[10] Uitwerking van de belangrijkste verbeterpunten Evaluatie 

Beleidsterrein Rekenen: doorgaande lijn en effectieve instructie  

Verbeterpunt (wat)  De tussenopbrengsten zijn over de hele lijn onvoldoende. Na de 
schoolbrede aanpak op het gebied van technisch lezen komt het 
rekenonderwijs aan bod 

Gewenste situatie 
(doel) 

 De leerkrachten vergroten de kennis en vaardigheden op het 
gebied van de leerlijnen van rekenen. 

 De leerkrachten maken rekenanalyses en vertalen deze naar 
individuele leerdoelen van kinderen. 

 De leerkrachten weten de lesdoelen en specifieke rekendoelen te 
vertalen naar termen van concreet gedrag en effectieve 
rekeninstructies. 

 De leerkrachten hebben hun eigen vaardigheid en leerdoel(en) in 
beeld t.a.v. het rekenonderwijs in hun eigen groep en zetten 
verbeteracties voor zichzelf uit. 

 Er is een breed gedragen voorstel voor het inrichten van de 
doorgaande lijn van het rekenaanbod op basisschool Zeilberg en de 
benodigde acties voor concretisering van dit aanbod worden 
uitgezet. 

 De taakverdeling tussen de IB’ers en de rekencoördinator is 
duidelijk en vastgelegd. 

 Het team heeft zicht op de tijd die nodig is voor effectief 
rekenonderwijs en maakt voor schooljaar 2019-2020 doordachte 
keuzes met het oog op de weekplanning en jaarrooster. 



 In de onderbouw is een effectief aanbod op het gebied van 
getalbegrip en cijferend bewustzijn.  

Activiteiten (hoe) 4 febr 2019: studiebijeenkomst 
Maart 2019: klassenbezoeken 
4 april: teamvergadering 
17 mei studiebijeenkomst 
Voorafgaand steeds bijeenkomsten met het stuurteam en Jenneken 

Betrokkenen (wie) Jenneken vd Mark (onderwijs Maak je Samen) 

Periode (wanneer) Schooljaar 2018/2019 
Vanaf januari 
 

Eigenaar (wie) Stuurteam rekenen (Marc, Chantal, Marie-José, Hannie, Yvonne) 

Kosten (hoeveel)  

Evaluatie (wanneer) 
(hoe) 

Terugkomend tijdens studiemomenten en vergaderingen. Ook afname 
Quickscan WMK 

Borging (hoe) Het stuurteam blijft bestaan na het traject Afgerond JA NEE Naar volgend jaar  Niet meer van 
toepassing 

 
 

13] Overige ACTIES  Evaluatie 

  Wanneer  Wie  Kosten  

1 Missie/visie/kernwaarden en daaraan 
gekoppeld een nieuw schoolplan 

Dec-juni  Yvonne/team   

 
 

[14] Te volgen scholing Gevolgde scholing  

 Wat Wie Wanneer  Kosten  

      

1 Technisch Lezen doorgaande lijn Team 3 okt        
21 nov 

  

2 Rekenen doorgaande lijn Team  Jan-juni  

3 Boeiende Breintjes Lkr 123 19 sept 
16 jan 

 

4 Effectiever klassenmanagement Marie-Jose, 
Lisa 

18 sept, 1 
nov, 

 

5 Taalspecialist Jonge Kind Ine 29 jan, 26 
mrt 

 

6 Lesgeven in 21e eeuw Marc 20 nov, 11 
de, 8 jan 

  



7 Vertrouwenspersoon/anti-
pestcoördinator 

Chantal    

8 Diverse netwerken: lezen, ICT, 
rekenen, cultuur 

coördinatoren    

 

[15] Geplande Quick Scans in mei 2019, zie meerjarenplanning WMKPO Opmerkingen 

 Welke  Wie Wanneer Evaluatie  

1  Leerkrachten 
vullen in IB 
en directie 
zetten klaar  

Mei 2019   

2  idem Mei 2019  

3  idem Mei 2019  

4  idem Mei 2019  

5  idem Mei 2019  

6  idem Mei 2019  

 
 

[16] Geplande Schooldiagnoses in 2018-2019, zie meerjarenplanning WMKPO   Opmerkingen 

 Welke  Wie Wanneer Evaluatie  

1 Opbrengsten IB &directie nov 2018   

2 Zorg en begeleiding IB &directie Mei 2019   

 
 

[17] Geplande Vragenlijsten (inclusief RI&E), zie meerjarenplanning WMKPO Opmerkingen 

 Welke  Wie Wanneer Evaluatie  

1 Veiligheid leerlingen leerlingen Mei 2019   

 
 

[18] Algemene werkzaamheden Opmerkingen 

 Welke  Wie Wanneer Kosten  

1 Opstellen Schoolgids  Yvonne/stuurteams/ 
Esther 

Mei/Juni/ 
juli 2019 

  

2 Opstellen Jaarplan Yvonne Juni/ juli 
2019 

 

3 Opstellen Jaarverslag  Yvonne Juni/ juli 
2019 

 

4 Opstellen meerjarenplan Yvonne Juni/juli 
2019 

 

 



Overige zaken Overige zaken evaluatie 

Huisvesting  
Beheer 
 
 

Kostenbesparing op energiekosten. 
Onderhoud volgens meerjarenonderhoudsplan. 

 

PSZ 
 
 

Verder vormgeven aan de doorgaande lijn van het 
peuterwerk en groep 1-2. 

Doorzetten naar 2018-2019 

MR 
 
 
 

Bespreken alle gemaakte beleidsstukken 
Formatie 
Begroting 
Jaarplan bespreken. 

Open en constructieve gesprekken tussen MR en directie 

Overig 
 
 
 

 
 
 

 

 
 


