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Inleiding  

Voor u ligt het schooljaarplan 2022-2023. Hierin staat beschreven wat er op onze school nodig is en 
waar we het komende schooljaar aan gaan werken.  
Onderwijs dient een hoger doel dan het aanleren van kennis, vaardigheden en attitude, het gaat om 
het voorbereiden van individuen op de wereld die komen gaat. daarom willen we in brede zin de 
kinderen voorbereiden op de toekomst. We willen de cognitieve- en sociaal emotionele ontwikkeling 
van de kinderen zo goed mogelijk monitoren. 
 
Voor de instroom bij de kleuters is er daarom dit schooljaar voor gekozen om te starten met twee 
kleinere gecombineerde groepen 1/2 ( a en b) zodat we bij teveel instroom niet midden in een 
schooljaar of op het einde een te grote groep kleuters hebben. Zo is er voldoende tijd en aandacht 
voor ieder kind.  
In de bovenbouw hebben we twee grote groepen 7 en 8. Met een goed klassenmanagement van 
deskundige leerkrachten en de ondersteuning van een goede onderwijsassistent geven we de 
kinderen de tijd en aandacht te kunnen geven die ze nodig hebben. De kinderen in groep 7 en 8 zijn 
ook al zelfstandiger in taak en tijd, waardoor de leerkracht en/ of onderwijsassistent voldoende tijd 
en ruimte heeft om alle kinderen te kunnen begeleiden. Bovendien werken onze kinderen ook veel 
samen, wat ook het leren bevordert.  
 
We willen alle kinderen een goede basis geven om te leren door nu school breed een breder 
onderwijsaanbod te bieden. De aanschaf vorig jaar van Alles in 1, de samenhangende methode met 
een geïntegreerd thematisch aanbod, is succesvol gebleken op meerdere gebieden. De 
betrokkenheid van de kinderen is namelijk zichtbaar verhoogd en ook de opbrengsten zijn gestegen 
ten aanzien van voorgaande jaren. 
Echter zijn de voorspellingen voor de eindopbrengsten van de huidige groep 8, dat we voor 
taalverzorging en lezen wel de 1F/2F doelen halen, alleen op het gebied van rekenen de 1F/1S doelen 
niet halen, wat maakt dat we niet voldoen aan de norm van de inspectie. Vanaf vorig schooljaar 
werkt deze groep daarom met een verbeterplan. In de bijlage van dit schooljaarplan hebben we dit 
plan opgenomen. 
 
 
We gaan ons dit schooljaar richten op het verder ontwikkelen van het thematisch werken in 
combinatie met gepersonaliseerd leren zodat er nog beter tegemoet gekomen kan worden aan de 
ontwikkelbehoefte van elk kind. Het thematisch werken is nu een vorm van onderwijs wat door de 
hele school wordt ingezet van peuters tot en met groep 8. Ook willen we het rekenaanbod 
verbeteren en de opbrengsten van rekenen verhogen door ons te oriënteren op een nieuwe 
rekenmethode die beter aansluit bij onze manier van werken. In het verbeterplan hebben we de 
mogelijke verklaringen voor de lage rekenopbrengsten geanalyseerd en geformuleerd. 
Onze school is een IKC maar we blijven de naam SWBS behouden omdat het samenwerken de basis is 
van onze school en waarin de opvang onze samenwerkingspartner is. We gaan dit schooljaar ook de 
integratie van onderwijs en opvang daarom verder vormgeven.  
Tot slot gaan we als team ons focussen op onze eigen ontwikkeling, vorig schooljaar hebben we de 
visie op identiteit herijkt, wat betekent het om op een samenwerkingsbasisschool te werken, wat 
houdt dat in voor jou als persoon en wat betekent dat voor de school en in relatie met het werken 
voor een katholieke stichting en hoe dragen we dat dan uit met elkaar. Dit schooljaar gaan we 
ontdekken hoe we onze identiteit zichtbaar kunnen maken in een portfolio waardoor het een 
blijvende ontwikkeling is, want leren doe je niet alleen op school als leerling, ook als professional blijf 
je je leven lang leren! Een spannende zoektocht! 
 
Veel plezier met het lezen van ons plan! 
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Mede namens het Team van SWBS Pork, 
Jeannette Sinot 
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Verbeteren 
Onderwijs  |  Rekenen/wiskunde 

Verbeteren aanbod en resultaten van het vak rekenen 

Aanleiding voor dit project 
We hebben geconcludeerd dat het aanbod voor het vak rekenen niet meer toereikend is en dat dit 
ten koste gaat van de kwaliteit van ons onderwijs. Daarom zullen we ons gaan focussen en 
oriënteren op een nieuwe rekenmethode. 
We willen op stichtingsniveau een goed op didactisch handelen behalen voor alle medewerkers, 
hiervoor is een goed rekenaanbod van cruciaal belang en daarom ook een goede rekenmethode.  
 
Huidige situatie 
Tijdens geplande klassenbezoeken door directie/ MIB, collegiale consultatie en flitsbezoeken is 
geconstateerd dat er in alle klassen wordt gewerkt conform de kwaliteitskaart rekenen. Wanneer 
leerkrachten in hun klas iets willen aanschaffen/ aanpassen in hun organisatie wordt dit altijd in 
overleg met de rekencoördinator gedaan, zo behouden we de doorgaande lijn. We merken dat er 
schoolbreed behoefte is aan een methode wat naast het werken op de IPad ook op papier kan 
worden gemaakt in combinatie met de kisten van Met Sprongen Vooruit. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
We hebben aan het einde van het schooljaar 2022-2023 een nieuwe methode voor rekenen 
aangeschaft. Hierbij is rekening gehouden met criteria zoals een goed aanbod en 
opbrengstverhogend. 
 
Doelen voor dit jaar 
1. Oriëntatie en aanschaf methode rekenen 
2. Verhogen opbrengsten rekenen 
 
Meetbare resultaten 
Er is uiterlijk aan het einde van het schooljaar 2022-2023 een nieuwe methode rekenen aangeschaft 
en ingezet die voldoet aan de criteria zoals onderzocht en bevonden door de werkgroep rekenen. 
Verder heeft het team kennis van de doorgaande lijn van het rekenonderwijs en hanteert een 
eenduidige didactische aanpak op basis van de kwaliteitskaart rekenen.  
Bij de klassenbezoeken wordt de kwaliteitskaart gehanteerd als meetmoment. Er wordt gehandeld 
volgens de gemaakte afspraken.  
In schooljaar 2023-2024 zullen we zien in de IEP- toetsen dat de opbrengsten voor rekenen na de 
implementatie zijn verhoogd, ten opzichte van de vorige toetsen.  
De aanbevelingen vanuit de audit die 29 september plaatsvindt nemen we mee wanneer er tips of 
adviezen gegeven worden ten aanzien van de aanschaf van een nieuwe methode of het verhogen 
van de opbrengsten. 
 
 
Haalbaarheidsfactoren 
Aanwezigheid en inzet van en door de reken coördinator , bij uitval van de coordinator of leden van 
de werkgroep, deze vervangen door leden uit het team. 
Voldoende budget voor de aanschaf van een nieuwe rekenmethode. Meenemen in de begroting van 
2023. 
 
Tijdsplanning 

aug - jan Oriëntatie en aanschaf methode rekenen Werkgroep nieuwe 
methode rekenen 
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aug - feb Verhogen opbrengsten rekenen MIB 

Implementeren 
Onderwijs  |  Gepersonaliseerd leren 

Volgende stap maken in fase gepersonaliseerd leren, verdere 

implementatie Alles in 1 

Aanleiding voor dit project 
Verdere schoolontwikkeling vindt plaats vanuit de visie op gepersonaliseerd leren.  
We zijn het afgelopen schooljaar gestart met de geïntegreerde samenhangende methode Alles in 1 
waarbij voor groep 4-8 nu ook de omslag is gemaakt naar het thematisch werken. 
De volgende stap in het gepersonaliseerd leren is nu de verdere implementatie van de methode Alles 
in 1, het school breed verder ontwikkelen van het thematisch werken en het vergroten van het 
eigenaarschap bij de kinderen.  
 
Huidige situatie 
Vanuit de visie op thematisch werken hebben we vorig schooljaar ingezet op de implementatie van 
Alles in 1.  
Het team is na een jaar werken met Alles in 1 en de bijbehorende scholing nu in staat het 
leerstofaanbod op een thematische manier aan te bieden. De betrokkenheid is verhoogd, de 
opbrengsten van vooral spelling en begrijpend lezen zijn gestegen. Het online gedeelte is nog een 
aandachtspunt. Ook zullen we afspraken gaan maken over het toetsen. Ieder is zoals afgesproken op 
zijn eigen manier gestart met het werken met deze methode, dit schooljaar gaan we werken aan een 
goede doorgaande lijn. Over het algemeen zijn we heel tevreden over het werken met deze 
methode. 
 
De volgende stap in het gepersonaliseerd leren is nu de verdere implementatie van de methode Alles 
in 1, het school-breed verder ontwikkelen van het thematisch werken en het vergroten van het 
eigenaarschap bij de kinderen. Het document Dans van Primenius willen we dit schooljaar gebruiken 
als leidraad voor onze school-specifieke ontwikkeldoelen. 
Dit schooljaar (22/23) zullen we gaan kijken wat dit betekent en wat we willen met:  
-het eigenaarschap van de leerlingen, 
-leer- en of ontwikkelgesprekken, 
-de mate van onderzoekend leren 
-hoe maak je thematisch werken gepersonaliseerd. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
We willen in 2023 gepersonaliseerd leren maximaal fase 4 ingevoerd hebben. Dit bieden we door 
thematisch onderwijs te geven waarin tegemoet gekomen wordt aan de individuele ontwikkeling van 
ieder kind vanuit een breed samenhangend aanbod. De kinderen volgen hun persoonlijke weg en 
leren kritischer en meer probleemoplossend te werken. Dit vergroot eigenaarschap en motivatie. 
Ook willen we graag kinderen leren om een kritische onderzoekende houding te ontwikkelen en 
vaardigheden aan te leren waaronder samenwerken. 
 
Doelen voor dit jaar 
1. implementatie jaar 2 methode alles in 1 (groep 4-8) met aandacht voor een goede doorgaande lijn 
en het online onderdeel 
2. Thematisch werken verder ontwikkelen , hiervan doorgaande lijn 2-12 jaar (peuters tot en met 
groep 3 en aansluiting met de groepen 4-8) 
3. Verder ontwikkelen eigenaarschap bij kinderen 
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Meetbare resultaten 
Er zijn voor de groepen 4-8 vastgelegde afspraken gemaakt over de doorgaande ( taal-)lijn, over de 
doorgaande lijn met betrekking tot het inrichten van de lokalen en de school, over de gezamenlijke 
voorbereiding van de thema's, we hebben afspraken over de opening en afsluiting van een project en 
over de aansluiting met de onderbouwgroepen (peuters, kleuters en groep 3).  
We faciliteren tijd en ruimte om aan deze afspraken te kunnen voldoen. 
Tevens kan de audit door auditoren van Primenius die gepland staat op 29-09-2022 dienen als 
meetinstrument.  
 
Haalbaarheidsfactoren 
- Bij ziekte zou de invalproblematiek invloed kunnen hebben.  
- Draagvlak bij het team door met elkaar actief te werken aan de doelen van het schooljaarplan.  
 
Tijdsplanning 

aug - mei 2. Thematisch werken verder ontwikkelen , hiervan 
doorgaande lijn 2-12 jaar (peuters tot en met groep 3 en 
aansluiting met de groepen 4-8) 

Werkgroep doorgaande 
lijn 

aug - jun 1. implementatie jaar 2 methode alles in 1 (groep 4-8) werkgroep alles in 1 

aug - jun 3. Verder ontwikkelen eigenaarschap bij kinderen Team 

Borgingsplanning 

augustus jaarlijks Borgen behaalde resultaten gepersonaliseerd 
leren in combinatie met Alles-1-een 

Directie 

Ontwikkelen 
Personeel  |  Ontwikkeling 

Ontwikkelen portfolio leerkrachten met aandacht voor identiteit in 

de portfolio's 

Aanleiding voor dit project 
Vanuit het stichtingsplan wordt aangegeven dat de identiteit van de medewerkers zichtbaar moet 
zijn in het portfolio van de medewerker. (SOP doel 3). 
 
Huidige situatie 
 

 

Om de identiteit van de medewerker zichtbaar te laten zijn in de portfolio, hebben we vorig 
schooljaar hierin de eerste stap met elkaar gezet door als team eerst onze visie op identiteit weer 
helder te hebben en daar waar nodig te herijken. Hier hebben we meerdere bijeenkomsten voor 
gehad en uiteindelijk is de visie tekst herschreven. 
De visie tekst is tijdens de start van het nieuwe schooljaar voorgelegd aan het team en vastgesteld. 
Deze visie zullen we samen uitdragen. 
 
De volgende stap is een portfolio voor de leerkrachten. We gaan hier dit schooljaar mee starten. Een 
portfolio als het alternatief voor MOOI wat tot vorig schooljaar als instrument voor de 
gesprekkencyclus en persoonlijke ontwikkeling werd gebruikt, maar onvoldoende werd ingezet 
omdat het niet naar tevredenheid was en een lastig instrument om mee te werken, het gaf geen 
energie. Daarom is besloten over te stappen op een overzichtelijk digitaal document waar kort en 
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bondig de competenties, vaardigheden en ontwikkeling van de leerkracht kan worden beschreven. 
Tijdens de start van het schooljaar is het format gepresenteerd aan het team. In dit format kunnen 
teamleden individueel hun eigen werk en ontwikkeling noteren.  
Voor het zichtbaar maken van de identiteit in het portfolio hebben we begeleiding gevraagd van onze 
identiteit coördinator Tom Knippers. We zijn zoekende naar een manier om dit zichtbaar te maken . 
We zullen met elkaar moeten gaan onderzoeken of we bijvoorbeeld de visietekst moeten 
omschrijven naar taken/vaardigheden van de leerkrachten ( wat we beloven moeten we ook doen) 
of een andere manier daarvoor vinden. De startvraag zal zijn hoe een ieder zelf de identiteit op Pork 
neerzet, dus waar ben je vaardig in, wat zijn je competenties ten aanzien van dit aspect. Daarna kan 
onderzocht worden welke vaardigheden vanuit Pork (en in lijn daarmee ook van Primenius) gewenst 
zijn vanuit de visietekst en vervolgens een werkwijze te bedenken hoe we eigen vaardigheden en 
ontwikkeling daaraan kunnen spiegelen en zichtbar kunnen maken in ons eigen portfolio. 
In 2023 komt Primenius ook met een nieuwe visietekst Identiteit die daarna doorgezet wordt naar 
Bezield Burgerschap. Er zal dan ook onderzocht worden welke vaardigheden gewenst zijn om te 
komen tot bezield burgerschap. We willen dat alle medewerkers middels 'story telling'kunnen 
aangeven wat hen drijft om te doen wat we hebben afgesproken.  
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Ieder teamlid heeft een eigen ontwikkelportfolio waarin zijn of haar identiteit zichtbaar is vanuit 
persoonlijke en/of schoolontwikkeling en deze ook kan koppelen aan de dagelijkse praktijk. 
 
Doelen voor dit jaar 
1. Alle leerkrachten zijn voldoende toegerust en in staat om het format portfolio te vullen en houden 
hierin hun persoonlijke ontwikkeling bij te houden 
2. Gesprekkencyclus op basis van klassenbezoeken en portfolio. 
3 Iedere medewerker maakt identiteit zichtbaar in een portfolio middels de begeleiding van de 
bijeenkomsten met de identiteit coördinator. 
 
Meetbare resultaten 
ad 1 Eind schooljaar 2022-2023 heeft elke leerkracht zijn of haar portfolio gevuld en of bijgewerkt. 
ad 2 Twee keer per jaar zijn er klassenbezoeken van de directie met alle medewerkers waarbij tijdens 
het nagesprek het ingevulde en/of bijgewerkte portfolio uitgangspunt van gesprek zal zijn. 
Voorwaarde is dat het portfolio ingevuld moet zijn 
ad 3 Na de bijeenkomsten met de identiteit coördinator hebben we in mei 2023 een document/ 
instrument in handen wat gelinkt is aan het zichtbaar maken van identiteit in het portfolio 
 
Haalbaarheidsfactoren 
Er moet voloende bereidheid bij het team zijn om het portfolio te vullen en bij te houden. 
Er moet voldoende tijd en ruimte zijn om deze bezoeken en gesprekken te voeren, bij uitval van een 
medewerker is dit lastig. 
De geplande vergaderingen met de begeleiding van de identiteit coördinator zijn van belang om de 
wijze waarop de identiteit zichtbaar wordt in de portfolio's ten uitvoer te kunnen brengen. 
 
Tijdsplanning 

aug - jan Alle leerkrachten zijn voldoende toegerust en in staat om het format 
portfolio te vullen en houden hierin hun persoonlijke ontwikkeling bij te 
houden 

Team 

aug - 
mei 

Iedere medewerker maakt identiteit zichtbaar in een portfolio middels de 
begeleiding van de bijeenkomsten met de identiteit coördinator. 

Identiteitscoördinator 

aug - jun  Gesprekkencyclus op basis van klassenbezoeken en portfolio. Directie 
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Borgingsplanning 

aug - jul jaarlijks Voeren van gesprekken over de persoonlijke 
ontwikkeling van de leerkrachten en de 
bijgewerkte portfolio's bewaren op de 
directieschijf. 

Directie 

Ontwikkelen 
Organisatie  |  Kindcentrum 

Verder vormgeven en ontwikkelen tot IKC 

Aanleiding voor dit project 
We zijn in augustus 2020 gestart met een kinderopvang in de school. (peuteropvang en BSO). Het 
ontwikkelen van een IKC op de Primeniusscholen in samenwerking met Tamariki is een doel uit het 
stichtingsplan. 
 
Huidige situatie 
Op dit moment werken opvang en onderwijs voornamelijk naast elkaar. Er is al regelmatig overleg, 
daar waar mogelijk sluiten de peuters aan bij de kleuters, daar waar mogelijk nemen de peuters 
zoveel mogelijk deel aan de activiteiten van de school. 
Medewerkers van de opvang sluiten aan bij vergaderingen van het team, mededelingen en 
aandachtspunten vanuit de opvang staat standaard op de agenda van de teamvergadering van het 
onderwijs en de directeur sluit waar nodig aan bij de vergaderingen van de opvang. 
De ouders zouden ook een cruciale rol kunnen spelen in de verdere integratie van onderwijs en 
opvang. de school heeft weer een goed contact met ouders weten te leggen en we willen dat nu 
analyseren, vastleggen en delen met ouders door ons in eerste instantie dit schooljaar te orienteren 
op ouderbetrokkenheid 3.0. Het begrip ouderbetrokkenheid 3.0 is ontleend aan het boek van Peter 
de Vries met dezelfde titel.  
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Onze SWBS samenwerkingsbasisschool heeft als uitgangspunt samenwerken, op alle gebieden en 
met alle relevante partijen, onderwijs en opvang is zo geïntegreerd als mogelijk is binnen de 
wettelijke kaders. 
ook is er samenwerking met de opvang en scholen van buitenaf en dan in eerste instantie met de 
overige Primeniusscholen in Ter Apel.  
De opvang in de vakanties wordt bijvoorbeeld geclusterd, scholen hebben daar waar mogelijk en 
gewenst gezamenlijke activiteiten of werken aan een zelfde project of thema. 
We hebben binnen de school een doorgaande lijn gecreeerd van 2-12 jaar, we hebben een duidelijke 
visie geformuleerd op ouderbetrokkenheid en we hebben onderwijs en opvang optimaal 
geïntegreerd. 
 
Doelen voor dit jaar 
1. Doorgaande lijn creëren 2-12 jaar (zie ook projecttaak borgen alles in 1) 
2. Oriëntatie op ouderbetrokkenheid 3.0 
3. Verdere integratie onderwijs en opvang 
 
Meetbare resultaten 
ad 1 We hebben binnen de school een doorgaande lijn gecreëerd van 2-12 jaar waarin ook de rol en 
verwachtingen van de opvang en de betrokkenheid en aanwezigheid van de peuters bij het onderwijs 
staat beschreven. 
ad 2 We hebben een duidelijke visie geformuleerd op ouderbetrokkenheid welke is gepresenteerd 
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aan de ouders van zowel opvang als onderwijs. 
ad 3 We hebben onderwijs en opvang optimaal geïntegreerd waarbij de verantwoordelijkheid van de 
integratie zowel bij onderwijs als opvang ligt. initiatieven komen van beide partijen, men weet elkaar 
te vinden en te ondersteunen daar waar nodig. we zijn 1 organisatie en dragen dat ook uit naar 
buiten. 
 
Haalbaarheidsfactoren 
-Aanwas peuters moet voldoende zijn om de opvang rendabel te kunnen houden 
- de werktijden van onderwijs en opvang zijn niet efficiënt op elkaar afgestemd ( als de school uit is 
en de leerkrachten tijd hebben voor overleg, werken de pm ers en vice versa). 
-Bereidheid team onderwijs en opvang om in elkaar te investeren. 
 
Tijdsplanning 

aug - jan 2. Oriëntatie op ouderbetrokkenheid 3.0 Werkgroep oriëntatie 
ouderbetrokkenheid 3.0 

aug - apr Verdere integratie onderwijs en opvang  Directie 

aug - jul 1. Doorgaande lijn creëren 2-12 jaar (zie ook projecttaak borgen 
alles in 1) 

Werkgroep doorgaande 
lijn 
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Bijage 1 Verbeterplan 
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