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Inleiding  

In dit schoolontwikkelplan zijn de oorspronkelijke documenten schoolontwikkelingsplan, resultaatafspraken en 

jaarverslag samengevoegd tot een integraal jaarplan. De zaken in dit ontwikkelplan zijn vooral ingegeven door het 

Schoolplan 2015-2019. Bij Stichting Surplus hebben we in het Meerjaren Strategisch Beleidsplan de 7 speerpunten voor 

de komende jaren uitgezet. Op ‘t Span gaat het komende jaar gewerkt worden aan alle speerpunten, de een wat meer 

in het oog springend dan de ander.  

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 

medewerkers. Alle gestelde doelen worden jaarlijks in het team geëvalueerd, bijgesteld en getoetst aan onze missie en 

visie.  Daarnaast is dit document, samen met de vastgestelde schoolbegroting, bedoeld als planning en 

verantwoordingsdocument voor eigen gebruik, voor de MR en voor het bestuur.  

 

Verantwoording en prioriteitstelling 

In het schooljaar 2019-2020zal het schoolteam zich verder richten op een aantal onderwijs verbeterpunten. 

Voor de prioriteitsbepaling zijn wij uitgegaan van  de 7 speerpunten van Stichting Surplus en de daaraan gekoppelde 

evaluatie van schooljaar 2018-2019. 

 

De 7 speerpunten van Stichting Surplus 

Het strategisch beleidsplan van Stichting Surplus beschrijft wat we willen realiseren op de zeven speerpunten van 

beleid, die zijn geformuleerd op basis van de missie, visie en strategie van Surplus. Deze missie is uitgewerkt in een 

collectieve ambitie en kernopdracht. De zeven speerpunten die zijn gekozen helpen de focus te houden op deze 

ambitie, die betrekking heeft op het primaire proces. Ze gaan over de gezamenlijke visie op onderwijsontwikkeling en 

de ontwikkeling van kinderen, op de belangrijke rol die de kwaliteit van leerkrachten speelt bij goed onderwijs, en over 

het partnerschap van de school met ouders en met de wijk. Deze drie categorieën van factoren bepalen ons resultaat 

en ons succes.  De 7 speerpunten zijn leidraad in het meerjarenbeleid (uitgewerkt in jaarplannen) van alle scholen. 
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1. Opbrengstgericht werken 

 

In het strategisch beleidsplan 2015-2019 heeft Stichting Surplus dit als volgt geformuleerd: 

 

Speerpunt 1: opbrengstgericht werken 

Optimalisering van opbrengsten in brede zin 

Dit is het paraplu speerpunt voor Surplus. Alles wat we doen draagt bij aan verbetering van de opbrengsten. Dat is geen doel 

op zich maar leidt tot de realisatie van onze kernopdracht: kinderen optimaal voorbereiden op hun rol in de samenleving en 

dus eruit halen wat erin zit. We werken aan maatschappelijk en persoonlijk relevante programma’s in scholen die oog 

hebben voor de maatschappelijke ontwikkelingen. Deze scholen expliciteren ambitieuze opbrengst normen voor alle 

categorieën leerlingen. 

 

 

W 

Wat realiseren    

we gezamenlijk?  

 

 

 

1.1 Alle scholen voldoen duurzaam (meer dan een jaar) aan onze normen voor de 

opbrengsten van taal, rekenen en burgerschapsvorming. 

1.2 Er is een leerlijn voor ontdekkend en ontwerpend leren, met veel aandacht voor 

wetenschap en technologie, kunst en cultuur, duurzaamheid en gezondheid. 

1.3 Alle scholen voldoen duurzaam aan onze kwaliteitsstandaard voor het pedagogisch 

klimaat.  

Vanuit de audits wordt een rapportage op Surplusniveau ontwikkeld waaruit de verhoging 

van de opbrengsten zichtbaar wordt. 

 

Wat realiseren 

we in iedere school? 

  

  

1.4 De resultaten van groep 8 liggen voor alle categorieën leerlingen voor rekenen en taal 

over 3 jaar gerekend boven het gemiddelde. 

1.5 Alle leerlingen van groep 8 bezitten de basisvaardigheden voor ontdekkend en 

ontwerpend leren. 

1.6 De school stelt jaarlijks vast welke opbrengsten ze binnen het totale pakket willen 

verbeteren.  

1.7 De school communiceert zijn pedagogische waarden en normen duidelijk zichtbaar binnen 

en buiten de school.  

1.8 De school toetst periodiek en systematisch het ambitieniveau voor de opbrengsten met de 

leerling-populatie. 

2. Opbrengstgericht onderwijs op onze school 

 

Doelen 2019: Het team van ’t Span wil graag de volgende doelen bereiken: 

1.3 Het team van 't Span heeft een gezamenlijke aanpak voor pedagogisch handelen.   

1.10 Er een doorgaande lijn voor Engels op 't Span.  

Stand van zaken juli 

2019:  

Toelichting:   

De leerkrachten op ’t Span hebben de basistraining van Kanjertraining voltooid. In 2020-2021 

wordt dit voortgezet d.m.v. de vervolgtraining. De Kanjertraining en bijbehorende termen 

worden steeds meer gehanteerd in de school.  

 

In alle groepen wordt er Engels gegeven aan de hand van de methode Groove Me, maar een 

doorgaande leerlijn blijft een punt van aandacht. Het is echter geen speerpunt voor het 

komende schooljaar. In een aantal teamvergaderingen staat het onderwerp Engels op de agenda 

om op deze wijze een doorgaande lijn te borgen.  
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Doelen (SOP)  

2019-2020  

 

 

 

Het team van ’t Span heeft voor het schooljaar 2019-2020 de volgende speerpunten 

opgesteld:  

 

1.6 In schooljaar 2019-2020 wordt er gekeken op welke wijze het taalonderwijs en 

begrijpend lezen geïntegreerd kan worden in het onderzoekend en ontwerpend leren.  

 

1.7 De Kanjertraining wordt meer en duidelijk zichtbaar gemaakt binnen en buiten de 

school in schooljaar 2019-2020. 

R 

O 

R 

O

G 

 
 
 

R 

O 

R

O

G 

Plan van aanpak/ 

Activiteiten 

2018-2019: 

(Wie, at, waar, hoe?) 

1.6  

Er worden studiemomenten ingeroosterd voor het gehele team waarbij 

onder begeleiding van de OBD in de midden- en bovenbouw wordt gekeken 

hoe taal en begrijpend lezen kan worden aangeboden binnen de visie van ’t 

Span.  

De leerkrachten van de onderbouw verdiepen zich onder leiding van Tessel 

van der Linde in de 21st century skills bij jonge kinderen. Hierbij wordt 

rekening gehouden met onderzoekend en ontwerpend leren, 21st century 

skills en resultaten.  

 

1.7  

Het team zal in dit schooljaar de vervolgtraining (schooljaar 2020-2021) 

volgen van de Kanjertraining. In schooljaar 2019-2020 wordt de 

Kanjertraining meer eigen gemaakt en wordt er een doorgaande lijn 

gecreëerd.  

In nieuwsbrieven zullen ouders op de hoogte gehouden worden over de 

ontwikkelingen van de Kanjertraining.  

 

Wie: Team, IB en 

directie 

Wanneer: 

Studiedagen 

begin schooljaar, 

teamoverleg 

gedurende gehele 

schooljaar 

 

 

 

Borging: 

(Hoe) 

 

 

In teambijeenkomsten worden beide onderwerpen vaste bespreekpunten. 

Er wordt geëvalueerd op het leerkrachtgedrag, maar ook op de doorgaande 

lijn.  

Door middel van peer-coaching zullen leerkrachten elkaar observeren met 

als doel persoonlijke ontwikkeling, maar ook om een ander te helpen 

groeien.  

Rol van de directie: 

(Op Inhoud, procedure, 

proces) 

□ Coördineren, ondersteunen en naar buiten uitdragen. 

□ Evaluatie besprekingen in het team en met leerlingen 

□ Faciliteren in scholing 

□ Agenderen op teamoverleg, afspraken vastleggen 

 

Evaluatie/ jaarverslag 2019-2020: In de bovenstaande vakken wordt met de kleuren Rood, Oranje, Groen (R O G) 

aangegeven of doelen niet behaald zijn, deels behaald zijn of behaald zijn. Hieronder wordt in de toelichting beschreven wat 

de succesfactoren waren bij het behalen en/of factoren die van invloed waren op het deels of niet behalen van de doelen en/ 

of indicatoren. 

Toelichting: 

3. Kindgericht onderwijs 

In het strategisch beleidsplan heeft Stichting Surplus dit als volgt geformuleerd: 

 

Speerpunt 2: Kindgericht onderwijs 
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Het nieuwe leren 

 

Dit speerpunt is de uitwerking in inhoudelijke en didactische zin van speerpunt 1. Doel is dat kinderen via een geleid proces 

steeds meer regie krijgen over hun eigen leerproces. Daardoor krijgen kinderen plezier in leren en verwerven ze de 

leervaardigheden en de motivatie voor een leven lang leren. 

 

 

W 

Wat realiseren we 

gezamenlijk? 

 

 

 

2.1 Er is een leerlijn van groep 1 tot en met 8 voor ontdekkend en ontwerpend leren, verbonden 

met de doelstellingen van de zaakvakken. 

2.2 Er is een getoetste handreiking voor scholen voor de opbouw van zelfsturing door leerlingen 

van groep 1 tot en met 8. 

2.3 Er is een persoonlijke elektronische leeromgeving in alle scholen waarin leerlingen en 

leerkrachten hun leerproces monitoren. 

 

  

W 

Wat realiseren we in 

iedere school? 

 

2.4. De leermotivatie van kinderen ligt boven het gemiddelde van de landelijke benchmark. 

2.5. De school heeft een leerlingenraad. 

2.6. De school heeft faciliteiten binnen en buiten de school voor ontdekkend en ontwerpend 

leren. 

2.7. De school heeft in de schoolgids beschreven hoe/waar de kinderen zelf regie voeren over 

hun leerproces. 

2.8. De school rapporteert samen met leerlingen aan de ouders over de beoogde en 

gerealiseerde leervaardigheden. 

 

4. Kindgericht onderwijs op onze school 

Doelen 2019: 2.3 Vanuit de evaluaties van de thema’s en de ervaringen van de leerkrachten met de leerlingen 

bij de nieuwe pedagogische aanpak ontstaat een manier van werken op ‘t Span die in de tweede 

helft van dit schooljaar in een profiel vastgelegd wordt. 

2.5 De leerlingenraad gaat het tweede jaar in en hebben een eigen agenda. Zij hebben vastgelegd 

hoe zij informatie delen met alle leerlingen en hun resultaten naar buiten communiceren. 

Stand van zaken juli 

2019:  

Er is nog geen profiel gemaakt van ’t Span. Dit wordt opnieuw opgepakt. 

 

De leerlingenraad krijgt steeds meer betekenis, maar nog niet alle leerlingen worden bereikt. Voor 

het komende schooljaar wordt een plan opgesteld, waarin het doel van de leerlingenraad wordt 

opgenomen. Wat willen wij als school bereiken met de leerlingenraad? Wie is hiervoor 

verantwoordelijk?   

Doelen (SOP) 2019-

2020 

 

2.7 De school heeft in de schoolgids beschreven hoe/waar de kinderen zelf regie voeren over 

hun leerproces. 

R

O

G 

 

Plan van aanpak/ 

Activiteiten 

2019-2020: 

(Wie, wat, waar, hoe?) 

Leerkrachten beschrijven bij de overdracht hoe de leerlingen in 

hun groep in het afgelopen schooljaar de regie hadden over hun 

eigen leerproces. Gedurende het schooljaar bespreken we 

tijdens teamoverleg welke nieuwe ontwikkelingen hieraan 

toegevoegd worden. We onderzoeken tevens welke invloeden 

de ouder-kind gesprekken en de nieuwe rapporten invloed 

Wie: Team, IB, directie, 

Wanneer: 

Eind schooljaar 2018-2019 en 

gedurende het gehele 

schooljaar 2019-2020 
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hebben op de manier waarop leerlingen eigenaar worden van 

hun eigen leerproces. 

 

Borging: 

(Hoe) 

 In de tweede helft van het schooljaar schrijven wij de leerlijn uit 

en voegen hem toe aan de schoolgids en de website. 

 

Rol van de directie: 

(Op Inhoud, procedure, 

proces) 

□ Coördineren, ondersteunen en naar buiten uitdragen. 

□ Evaluatie besprekingen in het team en met leerlingen 

□ Faciliteren in scholing 

□ Agenderen op teamoverleg, afspraken vastleggen 

 

 

Evaluatie / jaarverslag 2019-2020: In de bovenstaande vakken wordt met de kleuren Rood, Oranje, Groen (R O G) 

aangegeven of  doelen niet behaald zijn, deels behaald zijn of behaald zijn. Hieronder wordt in de toelichting beschreven wat 

de succesfactoren waren bij het behalen en/of factoren die van invloed waren op het deels of niet behalen van de doelen en/ 

of indicatoren. 

Toelichting: 

5. Passend onderwijs 

In het Strategisch beleidsplan heeft Stichting Surplus dit als volgt geformuleerd: 

 

Speerpunt 3: Passend onderwijs 

Omgaan met en uitgaan van verschillen 

 

We passen de principes van handelingsgericht werken toe voor alle categorieën leerlingen, waardoor zij een aanbod en 

didactische benadering op maat krijgen.  

Wat realiseren 

we gezamenlijk? 

 

3.1 Het IKC Schagen is ingericht als integrale voorziening voor onderwijs en opvoeding voor alle 

leerlingen met en zonder specifieke onderwijsbehoeften. 

3.2 Alle leerkrachten zijn geschoold in HGW. 

3.3 De administratie van groepsplannen, handelingsplannen en  leerling-dossiers wordt efficiënt 

gevoerd in Esis.    

Wat realiseren in 

iedere school? 

 

3.4 In de school is HGW de norm. 

3.5 In de school is voldoende kennis beschikbaar over de onderwijsbehoeften van specifieke groepen 

leerlingen, namelijk kinderen met beperkingen op het gebied van taal, rekenen en communicatie, 

en over het omgaan met gedrag en met hoogbegaafdheid. 

3.6 In de school wordt er zichtbaar gewerkt aan sociale vaardigheden en leervaardigheden van 

specifieke groepen leerlingen. In de school voelen leerlingen met afwijkende onderwijsbehoeften 

zich veilig en  geaccepteerd. 

6. Passend onderwijs op onze school 

Doelen 2019: 3.6 In de school wordt er zichtbaar gewerkt aan sociale vaardigheden en leervaardigheden van specifieke 

groepen leerlingen. In de school voelen leerlingen met afwijkende onderwijsbehoeften zich veilig en 

geaccepteerd. 

Stand van 

zaken juli 2019:  

 Er is een goede start gemaakt met de Kanjertraining. Het is belangrijk om dit nu meer betekenis en 

verdieping te geven. Er zijn nog altijd leerlingen die zich niet veilig of geaccepteerd voelen. 
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Doelen (SO)  

2019-2020  

 3.6 In de school wordt er zichtbaar gewerkt aan sociale vaardigheden en leervaardigheden van 

specifieke groepen leerlingen. In de school voelen leerlingen met afwijkende onderwijsbehoeften 

zich veilig en geaccepteerd. 

R 

O 

G 

Plan van 

aanpak/ 

Activiteiten 

2019-2020: 

(Wie, wat, waar, 

hoe?) 

De leerkrachten volgen de vervolgtraining van de Kanjertraining.  

De kanvaslijsten (volgmodel sociaal-emotionele ontwikkeling van de 

Kanjertraining) worden ingevuld om de sociaal emotionele ontwikkeling 

van leerlingen te monitoren.  

Leerkrachten bezoeken bij elkaar lessen van de Kanjertraining om van 

en met elkaar te leren en te ontwikkelen.  

Wie: directie, intern 

begeleider en leerkrachten 

Wanneer: gedurende het 

gehele schooljaar 

Borging: 

(Hoe) 

De kanvaslijsten worden gebruikt bij de groepsbesprekingen bij 

leerkracht en intern begeleider.  

De overige punten worden besproken tijdens teamvergaderingen.  

 

Rol van de 

directie: 

(Op Inhoud, 

procedure, 

proces) 

□ Coördineren, ondersteunen en naar buiten uitdragen. 

□ Evaluatie besprekingen in het team en met leerlingen 

□ Faciliteren in scholing 

□ Agenderen op teamoverleg, afspraken vastleggen 

 

 

Evaluatie/ jaarverslag 2018-2019: In de bovenstaande vakken wordt met de kleuren Rood, Oranje, Groen (R O G) 

aangegeven of doelen niet behaald zijn, deels behaald zijn of behaald zijn. Hieronder wordt in de toelichting beschreven wat 

de succesfactoren waren bij het behalen en/of factoren die van invloed waren op het deels of niet behalen van de doelen en/ 

of indicatoren. 

Toelichting: 

7. Ontwikkelingsgericht personeelsbeleid 

In het strategisch beleidsplan heeft Stichting Surplus dit als volgt geformuleerd: 

 

Speerpunt 4 Professionaliseren van medewerkers 

Competente leerkrachten 

 

Dit speerpunt is er vooral op gericht dat medewerkers de competenties verkrijgen om te kunnen zorgen voor differentiatie 

en vernieuwing van inhouden en didactiek.  

 

Wat realiseren 

we gezamenlijk? 

4.1 Alle medewerkers hebben een actueel portfolio in AFAS en een actueel persoonlijk ontwikkelplan 

gerelateerd aan de standaarden voor leerkrachten van Surplus. Medewerkers actualiseren dit 

jaarlijks. 

4.2 Er is een consistent opleidingsbeleid op organisatieniveau, schoolniveau en medewerkerniveau, dat 

is afgeleid van de visie op leren en ontwikkelen, het strategisch beleid en de schoolplannen, en dat 

wordt gemonitord in een te selecteren webbased systeem.   

4.3 Er zijn voldoende Surplusmedewerkers met specialistische expertise op de gebieden rekenen, taal, 

kunst en cultuur, technologie, sport en bewegen. Hiermee kunnen alle Surplusscholen worden 

bediend met minimaal een advies. 

 

Wat realiseren 

we in iedere 

school? 

4.4 Alle teams zijn getraind in de 21st century skills.  

4.5 Alle leerkrachten zijn bekwaam in handelingsgericht werken: 

- De onderwijsbehoeften van de leerling staan centraal; 

- De werkwijze is systematisch en transparant; 

- De werkwijze is doelgericht; 
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- Er wordt gewerkt vanuit een transactioneel referentiekader; 

- Alle betrokkenen werken constructief samen; 

- Positieve aspecten van alle betrokkenen zijn van groot belang. 

4.6 Alle leerkrachten zijn geschoold in het professioneel feedback geven aan leerlingen door middel van 

verschillende soorten vragen: kennisvragen, inzichtvragen, toepassingsvragen, analysevragen, 

synthesevragen en evaluatievragen. Elke school heeft in zijn schoolplan opgenomen welke expertise 

wordt aangeboden aan het collectief en op welke wijze. 

 

8. Ontwikkelingsgericht personeelsbeleid op onze school 

Doelen 2019: 4.4 Alle teams zijn getraind in de 21st century skills.  

4.5 Alle leerkrachten zijn bekwaam in handelingsgericht werken: 

- De onderwijsbehoeften van de leerling staan centraal; 

- De werkwijze is systematisch en transparant; 

- De werkwijze is doelgericht; 

- Er wordt gewerkt vanuit een transactioneel referentiekader; 

- Alle betrokkenen werken constructief samen; 

Positieve aspecten van alle betrokkenen zijn van groot belang. 

Stand van 

zaken juli 2019:  

De leerkrachten ontwikkelen zich op in het handelingsgericht werken, onderzoekend en ontwerpend 

leren waarbij de 21st century skills worden ingezet. Dit schooljaar zijn er drie schoolbrede thema’s 

afgerond met succes.  

Voor schooljaar 2019-2020 wordt meegenomen dat er een goede duidelijke afstemming moet zijn tussen 

de groepen m.b.t het thema. Hierbij is een goede voorbereiding vereist.  

Doelen (SOP) 

2019-2020  

 

  

4.4 Het team van ‘t Span is getraind in de 21st century skills.  

Er is een verdiepende slag gemaakt met de manier van werken die de leerkrachten nu hanteren. 

Hierbij worden experts ingezet.  

R 

O 

G 

Plan van 

aanpak/ 

Activiteiten 

2019-2020: 

(Wie, wat, waar, 

hoe?) 

Er zijn twee leerkrachten die de opleiding “Wetenschap en Techniek, 

onderzoeken en ontwerpend leren” aan de iPabo gaan volgen. Hun 

opgedane kennis wordt ingezet tijdens de voorbereidingen en 

evaluaties van de thema’s. 

 

De leerkrachten uit de onderbouw (groep 1 tot en met 3) volgen de 

scholing kleuter in de 21e eeuw en passen opgedane kennis en 

vaardigheden toe. 

 

Eén leerkracht volgt het coachingstraject “Meesterlijk coachen”. Zij zal 

de opgedane kennis inzetten om haar rol als specialist Toekomstgericht 

Onderwijs te versterken. 

De tweede specialist Toekomstgericht Onderwijs wordt gefaciliteerd in 

tijd. Een keer in de twee weken is zij een dag ambulant om collega’s te 

ondersteunen en nieuwe initiatieven in te brengen en uit te werken.  

Wie: Team, studenten  

Wanneer: Twee studiedagen 

en tijdens voorbereiding en 

evaluatie van de gezamenlijke 

thema’s 

Borging: 

(Hoe) 

 

Vanuit de aangeboden scholing zullen opdrachten komen die worden 

uitgevoerd en geëvalueerd.   

 

Rol van de 

directie: 

□ Coördineren, ondersteunen en naar buiten uitdragen. 

□ Evaluatie besprekingen in het team en met leerlingen 

□ Faciliteren in scholing 
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(Op Inhoud, 

procedure, 

proces) 

□ Agenderen op teamoverleg, afspraken vastleggen 

 

Financiële 

onderbouwing: 

 

Wanneer: Waarvoor: Lesuren: Uit reguliere 

begroting: 

Uit Subsidie: 

 

Bijdrage 

Bovenschools uit 

gezamenlijk 

beleid: 

Scholing leerkrachten 

groepen 1,2,3  

2019-2020 Kleuters in 

de 21e eeuw 

n.v.t. € 3000, - 

 

n.v.t. n.v.t. 

Post HBO IPabo 2x 2019-2021 Scholing 

W&T/ OOL 

 € 6000,-   

Scholing 2019-2021 Meesterlijk 

coachen 

 € 750,-   

Scholing leerkrachten 

midden en 

bovenbouw 

2019-2020 Verdieping 

thematisch 

werken  

 € 3000,-   

Totaal    € 12.750,-   

 

Evaluatie/ jaarverslag 2019-2020: In de bovenstaande vakken wordt met de kleuren Rood, Oranje, Groen (R O G) 

aangegeven of doelen niet behaald zijn, deels behaald zijn of behaald zijn. Hieronder wordt in de toelichting beschreven wat 

de succesfactoren waren bij het behalen en/of factoren die van invloed waren op het deels of niet behalen van de doelen en/ 

of indicatoren. 

Toelichting: 

9. Reflectie en onderzoek 

In het strategisch beleidsplan heeft Stichting Surplus dit als volgt geformuleerd: 

 

Speerpunt 5 Reflectie en onderzoek 

Praktijkonderzoek in de school 

 

Praktijkonderzoek in alle scholen is gericht op de permanent lerende school, met een directe verbinding met de 

kennisinstellingen. Leerkrachten en directeuren weten de goede vragen te stellen, onderzoek helpt ons de antwoorden te 

vinden. We werken vanuit de attitude te willen weten wat werkt en waarom, en we weten ook hoe we daarachter kunnen 

komen. 

Wat realiseren we 

gezamenlijk? 

 

5.1 We zetten audits breed in. Over heel Surplus, gericht op de onderwijsinhoud, maar ook op de 

didactische vaardigheden en op de ontwikkeling en ontwikkelkracht in de school. 

5.2 Op 10 scholen vindt jaarlijks een praktijkonderzoek met leerkrachten plaats door een onderzoeker 

vanuit een universiteit of pabo. 

5.3 De procesteams van directeuren formuleren onderzoeksopdrachten op hun speerpunt en laten 

deze onderzoeken uitvoeren door de kennisinstellingen. Van ieder procesteam participeert één 

directeur met ‘zijn’ intern begeleider in een onderzoek. 

 

Wat realiseren we 

in iedere school? 

 

5.4 Iedere leerkracht stelt zijn eigen mentale model ter discussie. 
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5.5 Iedere leerkracht kan reflecteren op zijn gedrag in de verschillende leerkrachtrollen: instructeur, 

coach, ontwerper en mentor. 

5.6 Iedere leerkracht kan data verzamelen en analyseren om hieruit vragen te destilleren en de eigen 

praktijk ter discussie stellen. 

5.7 Iedere directeur en iedere intern begeleider of specialist in de school is goed bekend met de 

onderzoekscyclus en kan een onderzoekbare vraag formuleren. 

 

10.  Reflectie en onderzoek op onze school 

Doelen 2019:  5.4 Training en studiemomenten pedagogische aanpak 

 

5.6 Teamoverleg en voorbereiding en evaluatie van gezamenlijke thema’s 

Stand van zaken 

juli 2019:  

 Er is een goede ontwikkeling ingezet. Het team heeft de basistraining gevolgd m.b.t pedagogische 

aanpak.  

Leerkrachten hebben 3 schoolbrede thema’s ingezet en uitgevoerd. Dit wordt nu verder uitgezet 

en doorontwikkeld. Er komen structureel meer voorbereidingsmomenten. 

Doelen (SOP) 

2019-2020 

 

Leerkracht bezoeken elkaars Kanjerlessen, geven en vragen feedback, krijgen meer inzicht in 

hun eigen rollen en kunnen deze versterken.  

 

R 

O 

G 

R 

O 

G 

Plan van aanpak/ 

Activiteiten 

2019-2020: 

(Wie, wat, waar, 

hoe?) 

Leerkrachten bezoeken de Kanjerlessen bij elkaar. Hierbij wordt een 

hulpvraag gesteld waar de ander gericht naar kijkt. Op deze manier 

wordt er van en met elkaar geleerd.  

 

 Wie: team, intern 

begeleider, 

onderwijsadviseur en 

directie 

Wanneer: 

Studiemomenten, 

evaluatie thema, 

popgesprek 

Borging: 

(Hoe) 

In teamvergaderingen worden afspraken gemaakt wanneer iedereen 

bij elkaar een les bezoekt.  

  

Rol van de 

directie: 

(Op Inhoud, 

procedure, 

proces) 

□ Coördineren, ondersteunen en naar buiten uitdragen. 

□ Evaluatie besprekingen in het team en met leerlingen 

□ Faciliteren in scholing/ ambulante tijd 

□ Agenderen op teamoverleg, afspraken vastleggen 

  

 

Evaluatie/ jaarverslag 2019-2020: In de bovenstaande vakken wordt met de kleuren Rood, Oranje, Groen (R O G) 

aangegeven of doelen niet behaald zijn, deels behaald zijn of behaald zijn. Hieronder wordt in de toelichting beschreven wat 

de succesfactoren waren bij het behalen en/of factoren die van invloed waren op het deels of niet behalen van de doelen en/ 

of indicatoren. 

Toelichting: 

11.  Partnerschap met ouders 

In het Strategisch beleidsplan heeft Stichting Surplus dit als volgt geformuleerd: 
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Speerpunt 6 Partnerschap met ouders 

 

Dit speerpunt is gericht op het verbinden van de leeromgeving binnen de school met de leeromgeving buiten, vanuit de 

wetenschap dat kinderen buiten zeker zoveel leren als binnen en dat de betrokkenheid van ouders thuis bij het leren van 

kinderen voor een spectaculaire verbetering kan zorgen van de leeropbrengsten en het leerplezier. Een consistente 

doorgaande lijn in inhoud en in pedagogische benadering werkt daarin versterkend.    

Wat realiseren 

we gezamenlijk? 

 

6.1 Er is een door 4 scholen getoetste handreiking voor taal, rekenen en wereldoriëntatie voor 

ondersteuning van het leren thuis door ouders. 

De effecten van partnerschap met ouders bij het leren van kinderen op vier pilotscholen worden 

wetenschappelijk onderzocht en de conclusies worden gedeeld met alle scholen. 

War realiseren 

we in iedere 

school? 

 

6.3 Over vier jaar bevindt elke school zich in fase 3 van het Surplus-stappenplan Partnerschap met 

Ouders, namelijk ‘Partnerschap in de praktijk brengen’. Of voldoet de school aan tenminste 7 

criteria van de ’10 criteria voor ouderbetrokkenheid 3.0’ van Peter de Vries.  

6.4 In de school verrijken sportvoorzieningen, culturele instellingen en bedrijfsleven – in belangrijke 

mate gefaciliteerd via ouders - structureel het onderwijsaanbod in de school. 

6.5 De school biedt laagdrempelig ruimte aan organisaties voor opvoedingsondersteuning. 

 

12.   Partnerschap met ouders op onze school 

Doelen 2019: 6.3 De school voldoet aan tenminste 7 criteria van de ’10 criteria voor ouderbetrokkenheid 3.0’ van 

Peter de Vries.  

6.5 Het rapport waarin de leerresultaten van de leerlingen worden gecommuniceerd is opnieuw 

vormgegeven. 

Stand van zaken 

juli 2019:  
Er wordt hard gewerkt om de betrokkenheid van ouders te vergroten. ‘t Span heeft een grote groep 

betrokken ouders. De 7 criteria zijn behaald. Er is ruimte om deze nog verder te verdiepen.  

Doelen (SOP) 

2019-2020  

 

 

In schooljaar 2019-2020 wordt ingezet op de 2 onderstaande punten van het 10 criteria: 

-De school heeft met ouders een heldere visie op samenwerking geformuleerd. Uit alle 

informatie van de school aan ouders blijkt hoe belangrijk de school het samenwerken met 

ouders vindt. Ook in het gedrag van de medewerkers van de school is de visie op 

ouderbetrokkenheid zichtbaar.  

-Ouders zijn aanwezig bij de startgesprekken en op de andere samen afgesproken 

contactmomenten. Daarbij is helder voor school en ouders wanneer aanwezigheid verwacht 

wordt en waarom.  

R 

O 

G 

Plan van aanpak/ 

Activiteiten 

2019-2020: 

(Wie ,wat, waar, 

hoe?) 

In schooljaar 2019-2020 wordt voor gestart met “startgesprekken” 

waar zowel kind als ouders bij aanwezig zijn. Op de eerste vrijdag van 

het schooljaar houden wij een “Vakantie Voorbij Vrijdag” (een 

nieuwjaarsreceptie) waarbij ouders uitgenodigd worden.  

Er worden nieuwe leden voor OR en MR gezocht.  

Wie: Team, leerlingen, ouders 

Wanneer: gedurende het hele 

jaar. 

Borging: 

(Hoe) 

 

 

Tijdens teamoverleg, Koffie op ’t Span, OR-vergaderingen en MR-

vergaderingen wordt het onderwerp op de agenda gezet en 

actiepunten gedeeld met ouders. 
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Rol van de 

directie: 

(Op Inhoud, 

procedure, 

proces) 

□ Coördineren, ondersteunen en naar buiten uitdragen. 

□ Evaluatie besprekingen in het team en met leerlingen 

□ Faciliteren in scholing 

□ Agenderen op bovengenoemde momenten, afspraken vastleggen 

 

 

Evaluatie/ jaarverslag 2019-2020: In de bovenstaande vakken wordt met de kleuren Rood, Oranje, Groen (R O G) 

aangegeven of doelen niet behaald zijn, deels behaald zijn of behaald zijn. Hieronder wordt in de toelichting beschreven wat 

de succesfactoren waren bij het behalen en/of factoren die van invloed waren op het deels of niet behalen van de doelen en/ 

of indicatoren. 

Toelichting: 

13.  Partnerschap in de wijk 

In het Strategisch beleidsplan heeft Stichting Surplus dit als volgt geformuleerd: 

 

Speerpunt 7 Regionale verankering 

Verbinding van onderwijs en opvoeding 

 

Dit speerpunt is gericht op Surplus als open organisatie, die kansen benut om – ondanks de krimp - een dekkend aanbod aan 

onderwijsvoorzieningen in de lucht te houden. We zorgen dat de scholen verbindingen kunnen aangaan met bedrijfsleven, 

sport- en cultuurinstellingen, om samen met de kinderopvang de leeromgeving te verrijken.   

  

Wat realiseren 

we in iedere 

school? 

 

7.1 Vanuit het Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland wordt een dekkend aanbod aan reguliere 

en speciale voorzieningen gerealiseerd, met integrale kindcentra in Schagen, Den Helder en op Texel, 

waarin reguliere en speciale voorzieningen participeren, die nauw samenwerken onderling, en met de 

zorg, en die expertise delen. De expertise wordt ook gedeeld met de reguliere scholen.  

7.2 Met Kopwerk wordt een stelsel van goede, levensvatbare en stabiele reguliere scholen gecreëerd. 

Daarvoor wordt een bestuurlijke verbinding gemaakt. 

7.3 Er zijn afspraken over een vloeiende overgang van de peuterprogramma’s naar de kleuterbouw met 

geselecteerde, stabiele partners in de kinderopvang. 

7.4 Er is een warme overdracht van de leerlingen van groep 8 naar het Voortgezet Onderwijs 

georganiseerd op het gebied van leervermogen en leervaardigheid. De koude overdracht van 

leerresultaten is goed geregeld. 

 

Wat realiseren 

we 

gezamenlijk? 

 

7.5 De leerlingen maken in het onderwijsprogramma kennis met het bedrijfsleven en de sport- en 

cultuurorganisaties in hun omgeving. 

7.6 De school heeft afspraken met de sport- en cultuurorganisaties over de afstemming en samenwerking 

binnen en buiten het onderwijsprogramma.  

7.7 De school heeft een rooster dat optimaal aansluit op de buitenschoolse voorzieningen, leidt tot 

‘minder gesleep met kinderen’ en een effectiever gebruik van werktijd en lestijd. 

7.8 De school zorgt met de kinderopvang voor een vloeiende overgang van peuters naar groep 1.  

7.9 De school realiseert de warme en de koude overdracht van groep 8 naar het VO.  
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14.  Partnerschap met de wijk in Den Oever en omgeving 

Doelen 2019: 7.8 De school zorgt met de kinderopvang voor een vloeiende overgang van peuters naar groep 1 

7.10 Constructieve samenwerking met de Branding en Kinderopvang Holland Kroon opzetten. 

Stand van 

zaken juli 2019:  

De samenwerking met de kinderopvang verloopt goed.  

De samenwerking met de Branding komt mede door de afgebroken samenwerking tussen Stichting 

Surplus en stichting Kopwerk niet van de grond.  

 

Doelen (SOP) 

2019-2020 

 

7.5 De leerlingen maken in het onderwijsprogramma kennis met het bedrijfsleven en de 

sport- en cultuurorganisaties in hun omgeving. 

 

R 

O  

G 

Plan van 

aanpak/ 

Activiteiten 

2019-2020: 

(Wie ,wat, waar, 

hoe?) 

Bij thematisch werken maken we gebruik van culturele instellingen in de 

omgeving. Tijdens de voorbereiding en uitvoering van de thema’s wordt 

actief naar mogelijkheden gezocht. 

 

Wie: team,  

Wanneer: Gehele schooljaar  

Borging: 

(Hoe) 

 

Tijdens voorbereidingen en evaluaties dit punt als vast bespreekpunt 

meenemen.  

 

Rol van de 

directie: 

(Op Inhoud, 

procedure, 

proces) 

□ Coördineren, ondersteunen en naar buiten uitdragen. 

□ Evaluatie besprekingen in het team en met leerlingen 

□ Agenderen op teamoverleg, afspraken vastleggen en communiceren 

naar betrokkenen 

 

 

 

Evaluatie/ jaarverslag 2018-2019: In de bovenstaande vakken wordt met de kleuren Rood, Oranje, Groen (R O G) 

aangegeven of doelen niet behaald zijn, deels behaald zijn of behaald zijn. Hieronder wordt in de toelichting beschreven wat 

de succesfactoren waren bij het behalen en/of factoren die van invloed waren op het deels of niet behalen van de doelen en/ 

of indicatoren. 

Toelichting: 
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Bijlage 1: Samenvatting financiële paragraaf 

 

Financiële 

onderbouwing: 

Geef aan: investering;  

Extra formatie; 

scholing; inhuur 

externe, enz. Is het 

eenmalig of 

terugkerend. 

Wanneer: Waarvoor: Lesuren

: 

Uit reguliere 

begroting: 

Uit Subsidie: 

 

Bijdrage 

Bovenschools uit 

gezamenlijk 

beleid: 

Speerpunt 4 

 

Schooljaar 

2019-2020 

Ontwikkelingsgericht 

personeelsbeleid 

n.v.t. €12.750,- n.v.t. n.v.t. 

Totaal: □    
€12.750,- 
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Bijlage 2: Instemmingsformulier MR Schoolontwikkelplan 

 

 

 

 

 

 

 

 


