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Uitwerking speerpunten Jozef Sartoschool.                                                                          
 
 

Schooljaar 2021 - 2022  
School Jozef Sartoschool  
Schoolleider Ingrid Geurtsen/Corjan van der Veen 
Datum 6 juli 2021 

 
 
 
 

Een onderwerp t.a.v. onderwijskundig beleid 
 
Rekenen ---- EDI  
 
Werkgroep: Iris, Ellis, Leonie, vacature middenbouw 
Aanspeekpunt:  
PLAN/ Ambitie/ Doel/ Indicatoren:  
Wat willen we bereiken?  
Welke concrete resultaten willen we 
zien, willen we kunnen zeggen dat 
ons doel bereikt is? 

DO/ Aanpak 
Welke maatregelen nemen we om 
ervoor te zorgen dat het doel 
inderdaad bereikt wordt? 
 
 

CHECK/ evaluatie – bewaakproces  
Klopt de aanpak? 
 

ACT/ Hoe verder? 
Wat kan beter n.a.v. evaluatie/ wat 
pakken we op?  
 

Leerkrachten zijn zich bewust van de 
koppeling tussen data bewustzijn en 
curriculum m.b.t. rekenen 
 
 
Gr 2: Cito   70 % I II eind III 

Door ontwikkelen EDI + START  
BORGING  
  
Lesvoorbereidingen maken. Kritisch 
kijken of de fasen volgens EDI 

Cito toetsen januari 2022 
Cito toetsen juli 2022 
Methode gebonden toetsen 
 
 

 



 

Jaarplan   2021 - 2022   
Gr 3 t/m 8: Cito 70 % I II en III 
Methode gebonden toetsen behaald  
100 % de minimumdoelen en 80 % 
de basisdoelen doelen.  
 
Iedere leerkracht weet EDI-les in de 
praktijk toe te passen. m.n.  De 
begeleide oefening. 
 
Schoolbrede afspraken voor 
doorgaande lijn 
 
Meenemen nieuwe leerkrachten in 
EDI, stappenplan maken (incl. Flores 
academie). 
 
 
 
 

uitgewerkt en toegepast worden 
met gebruik van het sjabloon. 
  
 
 
Beheersing toepassen Controle van  
Begrip (Workshop)  
  
 
Mb - bb: Alle rekenlessen volgens 
EDI in Prowise gegeven 
  
 
 

Directie, intern begeleider en EDI-
coaches observeren tijdens 
groepsbezoeken specifiek op EDI bij 
rekenen. Bevindingen worden 
besproken bij ontwikkelgroep EDI en 
geven feedback aan de leerteams.  
 
Intern opleiden van 3 EDI  
Coaches  
 
Collegiale consultaties   
 
Databijeenkomsten Ontwikkelgroep 
EDI: 
Donderdag 3 november 2021 
Donderdag 6 januari 2022 
Donderdag 7 april 2022 
Woensdag 19 mei 2022 
 

De onderbouw werkt met spelscripts 
in de hoeken.  
 
Regels en routines zijn in iedere OB 
groep hetzelfde.  
 
Sjabloon invoeren bij OB? 
 
 
 

Lesvoorbereiding opslaan ob 
ob- spelscripts en hoeken en 
materialen, kansen grijpen, routines 
incl. leermomenten opschrijven. 
 
 
Voorbeeldlessen samen bekijken 
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Een onderwerp t.a.v. onderwijskundig beleid 
 
Woordenschat - Begrijpend Lezen  
 
Werkgroep: Marie-Suzanne, Harm, Ruth, vac. 
Aanspreekpunt: Harm 
PLAN/ Ambitie/ Doel/ Indicatoren:  
Wat willen we bereiken?  
Welke concrete resultaten willen we 
zien, willen we kunnen zeggen dat 
ons doel bereikt is? 

DO/ Aanpak 
Welke maatregelen nemen we om 
ervoor te zorgen dat het doel 
inderdaad bereikt wordt?  
 
 

CHECK/ evaluatie – bewaakproces  
Klopt de aanpak? 

ACT/ Hoe verder? 
Wat kan beter n.a.v. evaluatie/ wat 
pakken we op?  
 

Wij streven naar een gemiddelde 
vooruitgang in vaardigheidsscore. 
Op schoolniveau willen we de vooraf 
gestelde ambities behalen en een 
positieve trend in leerresultaten 
bewerkstelligen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groep 4 t/m 8 geeft een keer per 
week een les woordenschat met 
gebruik van de digibord software 
behorende bij de methode Taal 
Actief.   
 
We werken met estafette door de 
gehele school. 
  
Kwaliteitskaart maken en zorgen 
voor de doorgaande lijn. Vanaf 
kleuters t/m groep 8.  
 
Oriënteren hoe er woordenschat 
wordt gegeven.  
 
 

 
D.m.v. Citotoetsen WS en BL en 
methode gebonden toetsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evalueren kwaliteitskaart + aanpassen 
waar nodig.  
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Harm geeft een presentatie over  
Woordenschat 
n.a.v. de 
opleiding.  
 
Starten met de nieuwe methode 
begrijpend lezen 
 
 
 

Collegiale consultaties  
 

Leerkrachten nemen kennis tot zich 
t.a.v. woordenschat en begrijpend 
lezen.  
 
 

Kwaliteitskaart aanscherpen 
begrijpend lezen 
 
Kwaliteitskaart woordenschat 
maken. 
 

2020/2021: Midden CITO is onze 
nulmeting. 
2021/2022: Midden CITO opnieuw 
een meting om te kijken wat het 
effect is. 
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Een onderwerp t.a.v. kwaliteitszorg 
 
OPO = Opbrengstgericht Passend Onderwijs Opbrengstgericht rekenonderwijs met als doel de ambities halen t.a.v. de referentieniveaus middenbo 
 
Werkgroep: Ellis Carolien Iris Ingrid  
Aanspeekpunt: Iris (Ingrid)  
PLAN/ Ambitie/ Doel/ Indicatoren:  
Wat willen we bereiken?  
Welke concrete resultaten willen we 
zien, willen we kunnen zeggen dat 
ons doel bereikt is? 

DO/ Aanpak 
Welke maatregelen nemen we om 
ervoor te zorgen dat het doel 
inderdaad bereikt wordt? 
 
 

CHECK/ evaluatie – bewaakproces  
Klopt de aanpak? 

ACT/ Hoe verder? 
Wat kan beter n.a.v. evaluatie/ wat 
pakken we op?  
 

Schoolbreed stellen we de ambitie 
vast van te halen streefdoelen.  
 
 

De leerkracht analyseert middels 
Focus PO   
Rekenen, lezen, technisch lezen en 
spelling.   
in (februari/juni)   
  
Deze groepsanalyses worden in het 
leerteam besproken.   
 
De analyse van juni is een onderdeel 
van de overdracht voor het volgend 
schooljaar.  
  
 
 

Tijdens de schoolbespreking 
bekijken we of de ambities gehaald 
zijn of bijgesteld moeten worden. 
Urgente focus bepalen. 
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In iedere groep is een onderwijsplan 
rekenen met de focus op leerlijnen, 
met daarbij de groepsanalyse als 
bijlage.  
In de acties staan de drie gekozen 
cruciale leerdoelen. 
 
 

Er wordt een analyse gemaakt op 
leer teamniveau. Deze analyse wordt 
aangeleverd bij de intern begeleider. 

De intern begeleider checkt in twee 
keer per jaar of alle 
onderwijsplannen zichtbaar op het 
bureau aanwezig zijn in de groep.  

 

Iedere leerkracht analyseert de CITO 
gegevens van zijn of haar groep 
middels Focus P.O.  Hierbij wordt 
ook gebruik gemaakt van de data uit 
observaties, methode gebonden 
toetsen etc.  
 
De onderbouw analyseert dit 
schooljaar CITO a.d.h.v. Esis, en 
neemt alle observaties mee in de 
analyse.  
 
OB start met implementatie Focus 
PO, krijgen in september begeleiding 
bij de implementatie van expert van 
Helder. 
 
 

Schoolbespreking en bepalen 
urgente focus. 
 
Onderwijsplan rekenen, en  
spelling mb/bb  
 
Onderwijsplan taal en rekenen ob. 
 
 
 
 
 

De intern begeleider checkt of alle 
analyses zijn gemaakt voor de 
herfstvakantie.  
 
Na scores van jan/ feb opnieuw 
analyses eigen groep.  
Dit moet voor de geplande 
schoolbespreking klaar zijn (maart).  
 
 

 

 
Er is een diepteanalyse op school  

De intern begeleider maakt de 
diepte analyse op basis van de input  
van alle analyses. 
 

De diepte analyse is de leidraad 
tijdens de schoolbespreking. 
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Een onderwerp t.a.v. de professionele organisatie of concept. 
 
 
PLG Ontwikkeling  
 
  
Werkgroep: Visieteam - Ellis Carolien Jolanda Iris Ingrid  
 
Aanspeekpunt: Ingrid  
PLAN/ Ambitie/ Doel/ Indicatoren:  
Wat willen we bereiken?  
Welke concrete resultaten willen we 
zien, willen we kunnen zeggen dat 
ons doel bereikt is? 

DO/ Aanpak 
Welke maatregelen nemen we om 
ervoor te zorgen dat het doel 
inderdaad bereikt wordt? 
 
 

CHECK/ evaluatie – bewaakproces  
Klopt de aanpak? 

ACT/ Hoe verder? 
Wat kan beter n.a.v. evaluatie/ wat 
pakken we op?  
 

De Jozef Sartoschool is een PLG 
professionele leergemeenschap.  
 
 
 
Vanuit de visie:  
Ieder kind kan alles leren 
Samen leren van elkaar.  
Gedeelde verantwoordelijkheid  

De organisatiestructuur is helder.   
De leerteams zijn verticaal.  De 
ontwikkelgroepen horizontaal. 
In het visieteam komt het samen en 
stuurt op het proces.   
In de leerteams ligt de focus op OPO 
en onderwijsplannen ten behoeve 
van verbetering van het onderwijs in 
het belang van kinderen.   

Er is een Visieteam dat maandelijks 
bij elkaar komt.  

- 3 procesbegeleiders 
- Intern begeleider 
- Directeur.  

Hierin vindt de afstemming plaats 
tussen verschillende leerteams.  
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Vanuit data en op zoek naar wat 
bewezen werkt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Middels een actie onderzoek worden 
de resultaten op een cruciaal 
leerdoel verbeterd.  
 
 
 
 
 

We maken een start met de 
onderzoekscyclus met behulp van de 
cruciale leerdoelen.  
 
Binnen het leerteam gaat het over 
het onderwijs.  
Cruciale doelen, onderwijsplannen 
ect.  
 
Geranne van Flores begeleidt de 
leerteams bij het actie- onderzoek  
 
Zij komen minstens 2 x per maand 
bij elkaar.  
 
Er wordt gewerkt met een 
actieonderzoek en er wordt een 
onderzoeksvraag gesteld. 
 
 
 

Op teamvergaderingen en/of 
studiedagen worden de 
onderzoeken gepresenteerd en 
wordt de dialoog aangegaan. 
 
 
 
Zie tabel OPO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op teamvergaderingen en/of 
studiedagen worden de 
onderzoeken gepresenteerd en 
wordt de dialoog aangegaan. 
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De doorgaande lijn die is ingezet de 
laatste jaren wordt voortgezet.  

Er zijn vier ontwikkelgroepen:  
EDI 
Meer- en hoogbegaafdheid 
OPO  
Woordenschat/ begrijpend lezen  
 
Uit ieder leerteam zit hierin een 
vertegenwoordiger.  
Er zijn vijf momenten gepland.  
 

Op teamvergaderingen en 
studiedagen wordt door 
ontwikkelgroepen gepresenteerd 
wat de vorderingen zijn en wordt de 
dialoog aangegaan. 
 
Directeur houdt zicht op proces. 

 

We communiceren professioneel 
met elkaar vanuit het standpunt:  
Ik ben oké, jij bent oké.  
(Eric Berne)  
Wet wederkerigheid  
(Watzlawick)  
 
 
 
 

Feedbackcultuur vormgeven. 
 
Bewustwording op professionele 
attitude en communicatie.   
  
Teamdynamiek - in kaart brengen 
van de eigen rol vanuit ieders 
competenties en passie ten dienste 
van de organisatie behoeften.   

Een externe partij gaat de feedback 
trainingen vormgeven en de 
ontwikkeling checken.  
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Een onderwerp t.a.v. professionalisering /Personeelsbeleid. Starten met beoordelingsgesprekken/Gesprekscyclus  
  
Aanspeekpunt: Ingrid  
PLAN/ Ambitie/ Doel/ Indicatoren:  
Wat willen we bereiken?  
Welke concrete resultaten willen we 
zien, willen we kunnen zeggen dat 
ons doel bereikt is? 
 
 

DO/ Aanpak 
Welke maatregelen nemen we om 
ervoor te zorgen dat het doel 
inderdaad bereikt wordt? 
 
 

CHECK/ evaluatie – bewaakproces  
Klopt de aanpak? 

ACT/ Hoe verder? 
Wat kan beter n.a.v. evaluatie/ wat 
pakken we op?  
 

Op de Jozef Sarto heeft ieder 
teamlid 1 x per jaar een gesprek met 
de directeur in het kader van de 
gesprekscyclus.  

Dit kan zijn:  
1. Startgesprek.  
2. R & O Gesprek 
3. R & O voortgangsgesprek.  
4. Beoordelingsgesprek. 

 
Eens in de vier jaar is er een 
beoordelingsgesprek.  
 

Aan het einde van dit jaar heeft 
iedereen een R & O gesprek gehad.  
 
De directeur maakt een haalbare 
planning.  
Het team ontvangt de planning in 
November 2021.  
 
 

Het R & O gespreksverslag maakt het 
teamlid.  
 
 
  

Directeur maakt planning van de 
gesprekken en bespreekt dit met het 
team in november 2021 

 
 
 
 
 

Voor ieder R & O gesprek worden er 
minstens 2 groepsbezoeken afgelegd  
1 geplande 
1 ongeplande  
 

De verslaggeving wordt ondertekend 
door zowel het teamlid als directeur 
en bewaard in het 
personeelsdossier.  
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 De observaties vinden plaats tijdens 

de rekenlessen.  
Er gaat een digitaal dossier komen 
middels AFAS.  (Flores)  
De Jozef Sarto is geen Pilotschool. 
 

 De leerkrachten sturen het 
lesrooster naar de directeur.  
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Meer en hoogbegaafdheid   
  
Werkgroep: Tineke Marloes Iris  
 
Aanspeekpunt: Marloes  
PLAN/ Ambitie/ Doel/ Indicatoren:  
Wat willen we bereiken?  
Welke concrete resultaten willen we 
zien, willen we kunnen zeggen dat 
ons doel bereikt is? 

DO/ Aanpak 
Welke maatregelen nemen we om 
ervoor te zorgen dat het doel 
inderdaad bereikt wordt? 
 

CHECK/ evaluatie – bewaakproces  
Klopt de aanpak? 

ACT/ Hoe verder? 
Wat kan beter n.a.v. evaluatie/ wat 
pakken we op?  
 

Aan het eind van dit schooljaar: 
- Is er een intake ontwikkeld 

voor nieuwe leerlingen van 
groep 1/ 2 en groep 3 t/m 8  

- Is er een beleid meer- en 
hoogbegaafdheid 
geschreven voor groep 1 t/m 
8 

 
 

- De ontwikkelgroep komt dit 
schooljaar vier keer bij 
elkaar.  

- Aan de hand van een 
tijdspad wordt er 
bijgehouden wie wat 
wanneer uitvoert voor een 
bepaalde datum. 

- Onderzoek Master Iris 
inzetten voor onderbouwing 
en schrijven van het beleid. 

- Tijdens de bijeenkomsten 
wordt de aanpak 
geëvalueerd en aan het eind 
van het schooljaar vindt er 
een evaluatie plaats. 

- DHH-protocol wordt in 
groep 1, 3 en 5 tweede helft 
van het schooljaar ingevuld. 

- Intern begeleider borgt 
gebruik DHH. 

 

We willen dat aan het eind van het 
schooljaar: 

- Kinderen in kleutergroepen 
al worden gesignaleerd: 

- Compact beleid in de klas 
volgens DHH (doorgaande 
lijn). 

- DHH wordt 
geïmplementeerd. 

- DHH-protocol check door 
intern begeleider voor zowel 
signaleren als compact 
beleid. 

- Beleidsplan op de agenda 
voor teamvergadering. 
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- Beleid omtrent meer- en 

hoogbegaafdheid van groep 
1 t/m 8 wordt toegepast. 

- Passend leeraanbod voor 
alle leerlingen. 

- Verdiepingscursus DHH 
gevolgd door 
ontwikkelgroep. 

- Inhoud Plusklas wordt 
opnieuw vormgegeven. 

- Beleid plusklas schrijven. 
- Verrijking en verdieping in 

iedere klas door de eigen 
leerkracht. Naast 
basisaanbod een extra 
aanbod organiseren + 
inspelen op specifieke 
onderwijsbehoeften 

- Beleidsplan naar MR. 
- Lesobservaties door intern 

begeleider gericht op 
verrijking en verdieping in de 
eigen klas. 

 
Overige taken afgesproken in het taakbeleid:  
 

● De Rie wordt verder opgepakt met Francesca, Leonie en Ingrid.  
● Carolien schrijft mee aan het sociaal veiligheidsplan van de Jozef Sartoschool, m.n. het updaten van het Anti-Pestprotocol.  
● Iris pakt de verbetering van de invulling van SCOL op.  
● Marie Suzanne herschrijft het dyslexieprotocol.  

 
 


