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Datum 03-09-2020 Datum

Inleiding Voor u ligt het jaarplan van christelijke dalton basisschool
De Noordkaap voor schooljaar 2020/2021. In ons jaarplan
geven we aan: - welke zelfevaluaties we hebben uitgevoerd
- welke vragenlijst(en) we hebben ingezet - welke
voornemens we hebben in relatie tot het schoolplan - welke
actuele ontwikkelingen van belang zijn

We geven per onderdeel de verbeterpunten en onze
keuzes. Daarna werken we de belangrijkste
aandachtspunten nader uit. Het schoolplan is het leidende
document, het jaarplan de uitwerking en werkdocument.
We hebben getracht zo volledig mogelijk te zijn.

Namens, Team c.b.s. De Noordkaap Rianne Timmermans
en Marisca Hageman

Inleiding
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School & omgeving Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Formatieve inzet directie, Zorg en
begeleiding leraren

Formatieve inzet directie 
Zorg en begeleiding leraren

Groepen Groep 1, 2, 3/4, 4/5, 6, 7 en 8

Functies [namen / taken] Directeur, locatiecoördinator, intern begeleider, 4x L11-
functie 
Directeur R.Timmermans-Linnenkoper 
L11-1 Locatiecoördinator M. Hageman-Bijl 
L11-2 IB-er J. Pera 
L11-3 J. Bronsema 
L11-4 R.Loonstra-Rop 

Twee sterke kanten Het bieden van degelijk onderwijs van de basisvakken
taal/lezen en rekenen 
Korte lijnen met zorgpartners 
Ouderbetrokkenheid

Twee zwakke kanten Zorgstructuur nog verder verstevigen 
ICT

Twee kansen Profileren op onderwijsgebied (huidig Dalton) 
Verbouw- en renovatie aan het schoolgebouw

Twee bedreigingen Door krimp grotere klassen (en combinatieklassen) 
In de samenstelling van het team is verloop geweest door
ziekte, pensioen, nieuwe collega's

Opbrengsten [beleidsvoornemens] Doorgaande lijn Dalton zichtbaar aanwezig 
De basis op orde, een impuls voor het rekenonderwijs door
teamtraining MSV 
Implementeren van nieuwe methode voortgezet technisch
lezen
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Leerlingenaantallen per 1 oktober Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal

16 19 18 22 29 20 22 22 168

Opmerkingen en consequenties n.a.v. de leerlingenaantallen:

Kwantitatieve gegevens personeel Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Aantal medewerkers OP 11 (0 mannen en 11 vrouwen)

Aantal medewerkers OOP 2 (1 mannen en 1 vrouwen)

Aantal nieuwkomers 2

Aantal BHV-ers 5
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Gekozen aandachtspunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Aandachtspunt Omvang

GD1 PCA Onderwijskundig
beleid

Een sterk toenemende aandacht voor de sociale ontwikkeling van leerlingen groot

GD2 PCA Onderwijskundig
beleid

Dalton en visie/missie uitdragen kernwaarden groot

GD3 PCA Onderwijskundig
beleid

Expliciete aandacht voor technisch/begrijpend lezen groot

KD1 PCA Onderwijskundig
beleid

Rekenen klein

KD2 PCA Kwaliteitszorg Borgen door middel van kwaliteitskaarten klein

KD3 PCA Onderwijskundig
beleid

De leraren creëren een leerklimaat waardoor de leerlingen actief en betrokken zijn klein

KD4 PCA Onderwijskundig
beleid

De school evalueert periodiek of het aanbod het gewenste effect heeft klein

KD5 PCA Onderwijskundig
beleid

De school stelt –op basis van de evaluatie- interventies vast (bij) als dat nodig is klein

KD6 PCA Organisatiebeleid De school heeft een aanspreekpunt als het gaat om pesten en voor de coördinatie van het beleid tegen
pesten

klein
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Uitwerking GD1: Een sterk toenemende aandacht voor de sociale ontwikkeling van
leerlingen

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
actief

Thema PCA Onderwijskundig beleid

Resultaatgebied OR1 Resultaten SK1 Veiligheid SK2 Pedagogisch klimaat.
Dalton kernwaarde: vrijheid en verantwoordelijkheid

Gewenste situatie (doel) De school zorgt voor een nieuw aanbod voor sociaal
emotionele vorming. Wij doen dit in samenwerking met de
Rijksuniversiteit Groningen die een pilot programma; “Sterk
werk” hebben ontwikkeld. Deze gaan we uitproberen in
twee schooljaren 2019/2020 en 2020/2021. Aan einde van
dit schooljaar beslissen wij of we over gaan tot
implementatie van het programma.

Activiteiten (hoe) Wij worden begeleid door Sterkwerk een programma
sociaal emotionele vorming dat ontwikkeld is door de
Rijksuniversiteit Groningen.

Consequenties organisatie Invoeren van nieuwe sociaal emotionele methode

Consequenties scholing Teamscholing Sterkwerk.

Betrokkenen (wie) team noordkaap

Plan periode wk 31

Eigenaar (wie) leerkrachten - intern begeleider

Kosten (hoeveel) geen

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) einde schooljaar 2020/2021 werkgroep SterkWerk houdt
het proces bij en evalueert tussentijds en na afloop.

Borging (hoe) kwaliteitskaart Sterkwerk
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Uitwerking GD2: Dalton en visie/missie uitdragen kernwaarden Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Thema PCA Onderwijskundig beleid

Resultaatgebied OP1 Aanbod en OP3 Didactisch handelen Dalton
kernwaarde: samenwerken, zelfstandigheid, reflectie,
effectiviteit, verantwoordelijkheid

Huidige situatie + aanleiding We hebben nu onze missie visie helder voor ogen en goed
beschreven samen met onze kernwaarden. Nu willen we de
verbinding maken met Dalton. Onze school is een Dalton
school en dit jaar worden we gevisiteerd door de Dalton
vereniging. Wij willen geen andere dingen doen, maar wel
de juiste bruggen slaan tussen wat we willen visie en hoe
we dat aanpakken in de school missie. Wegens het
uitstellen van visitatie blijft dit punt staan.

Gewenste situatie (doel) Zichtbaar maken van de Dalton kernwaarden in de school.
Uitgewerkt in dopgroepen; kwartiertjesrooster - taakbrief -
reflectie - inrichting van het lokaal

Op beleidsniveau het uitwerken van het Daltonboek.

Activiteiten (hoe) Volgen van Dalton cursus door collega's die nog geen
Dalton certificaat hebben en door directie en locatie
coördinator.

Consequenties organisatie Toepassen werkwijze gekoppeld aan de visie missie van de
school. Onderwijs concept duidelijk zichtbaar door de hele
school.

Consequenties scholing 4 collega's Dalton scholing voor Dalton certificaat.

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) locatie coördinator met werkgroep Dalton

Kosten (hoeveel) Scholing 4000

Meetbaar resultaat Alle collega's op de Noordkaap zijn Dalton gecertificeerd.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Directie einde schooljaar 2020 en 2021
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Borging (hoe) Dalton boek

CBS De Noordkaap

Jaarplan - jaarverslag 2020 - 2021 8



Uitwerking GD3: Expliciete aandacht voor technisch/begrijpend lezen Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Thema PCA Onderwijskundig beleid

Resultaatgebied OP1 aanbod - OP3 didactisch handelen - OR1 resultaten -
KA3 verantwoording en dialoog Dalton kernwaarde:
reflectie, effectiviteit, verantwoordelijkheid

Huidige situatie + aanleiding De resultaten op AVI zijn boven gemiddeld niveau (B score)
De resultaten van DMT zijn onder gemiddeld niveau (C-D
score) tot onvoldoende (E score)

Gewenste situatie (doel) Resultaten op orde. Zoals in onze missie staat de basis op
orde. Zeker lezen is daar belangrijk onderdeel van. Daarom
toegevoegd als actiepunt aan jaarplan 2020/2021

Activiteiten (hoe) Aanschaf nieuwe leesmethode up to date met zelfde
leerkracht handelingen in iedere groep vanaf groep 4.
Opletten op goede aansluiting met groep 3. Daar zijn de
resultaten wel op orde.

Consequenties organisatie Collegiale consultatie en implementeren van nieuwe
leesmethode.

Consequenties scholing Intern scholing opleiding leesspecialist.

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Directie en leesspecilist

Kosten (hoeveel) 15000 aanschaf methode

Meetbaar resultaat Verbeterde resultaten op DMT en begrijpend lezen toetsen
van CITO M toetsen schooljaar 2022.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) leesspecialist en werkgroep lezen

Borging (hoe) Leesbeleidsplan en kwaliteitskaarten
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Uitwerking KD1: Rekenen Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Thema PCA Onderwijskundig beleid

Resultaatgebied OP1 Aanbod OP3 Didactisch handelen KA3
Verantwoording en dialoog Dalton kernwaarde: reflectie,
effectiviteit, verantwoordelijkheid

Gewenste situatie (doel) Zicht op rekenen binnen de Noordkaap

Activiteiten (hoe) Doorgaande lijn, groepsbezoeken (collegiale consultatie)
beleid opstellen.

Betrokkenen (wie) rekenspecialist

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Rekenspecialist Directeur

Kosten (hoeveel) 3000 opleiding rekenspecialist

Uitwerking KD2: Borgen door middel van kwaliteitskaarten Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Thema PCA Kwaliteitszorg

Resultaatgebied KA1 Kwaliteitszorg KA2 Kwaliteitscultuur KA3
Verantwoording en dialoog

Gewenste situatie (doel) Kwaliteitskaarten ontwikkelen als instrument om te borgen
van activiteiten en onderwijsprocessen in de school

Activiteiten (hoe) Bij alle voorkomende activiteiten of onderwijsprocessen
schrijven we een korte borgingskaart zodat we makkelijk
overzicht creëren zo doen wij dat op de Noordkaap.

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Team

Kosten (hoeveel) Geen
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Uitwerking KD3: De leraren creëren een leerklimaat waardoor de leerlingen actief
en betrokken zijn

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
actief

Thema PCA Onderwijskundig beleid

Resultaatgebied OP1 aanbod en OP3 didactisch handelen. Dalton
kernwaarde: effectiviteit

Gewenste situatie (doel) Aan het einde van schooljaar 2020/2021 zien wij tijdens de
instructie van de leerkracht leerlingen die actief meedoen
en betrokken zijn. Dit realiseren wij door het toepassen van
coöperatieve werkvormen en door de omgeving te
betrekken bij het onderwijsproces. Wij gebruiken
afwisselend wisbordjes-naamstokjes-namenkiezer-kahoot
en andere om leerlingen actief te betrekken.

Betrokkenen (wie) team noordkaap

Plan periode wk 31

Eigenaar (wie) Leerkracht

Kosten (hoeveel) Geen
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Uitwerking KD4: De school evalueert periodiek of het aanbod het gewenste effect
heeft

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
actief

Thema PCA Onderwijskundig beleid

Resultaatgebied OP1 aanbod OP3 didactisch handelen OR1
Onderwijsresultaten KA1 Kwaliteitszorg KA2
Kwaliteitscultuur KA3 Verantwoording en dialoog. Dalton
kernwaarde: reflectie

Gewenste situatie (doel) Twee keer per jaar bespreken de intern begeleider en
directie de opbrengsten op school- groep- en kindniveau. Zij
bepalen een plan van aanpak n.a.v. de resultaten en
leggen dit vast. Twee keer per jaar bespreken wij tijdens de
IB-gesprekken de onderwijsresultaten groep specifiek en op
leerling niveau, dit gesprek vindt plaats tussen
leerkracht(en) en intern begeleider. Op twee momenten in
schooljaar 2019/2020, tijdens een zorgoverleg, bespreken
wij met elkaar de onderwijsresultaten schoolbreed. Tijdens
alle vormen van overleg stellen wij ons telkens de vraag
heeft het aanbod het gewenste effect voor de leerlingen en
de resultaten. Als het antwoord op deze vraag nee is,
maken wij een plan van aanpak hoe wij te werk gaan om
ervoor te zorgen dat het aanbod wel het gewenste effect
heeft.

Activiteiten (hoe) Door wisseling in IB blijft dit nog een jaar aandachtspunt.

Betrokkenen (wie) directie - intern begeleider - leerkrachten

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Intern begeleider

Kosten (hoeveel) Geen
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Uitwerking KD5: De school stelt –op basis van de evaluatie- interventies vast (bij)
als dat nodig is

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
actief

Thema PCA Onderwijskundig beleid

Resultaatgebied KA1 kwaliteitszorg KA3 verantwoording en dialoog. Dalton
kernwaarde: effectiviteit, vrijheid en verantwoordelijkheid

Gewenste situatie (doel) In onze groepsplannen stellen wij doelen op groepsniveau.
Bij sommige leerlingen schrijven wij een
ontwikkelperspectief, in deze plannen stellen wij doelen op
individueel niveau. Deze doelen worden na iedere toets kort
geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. In onze
weekplanning stellen wij doelen en evalueren wij of deze
behaald zijn of dat er een extra interventie nodig is. Deze
plannen we dan wanneer het lesdoel opnieuw wordt
aangeboden weer in. Ook beschrijven wij in de
weekplanning welke leerlingen vanuit onze groepsplannen
welke ondersteuning van ons nodig hebben tijdens de
lessen. Hier noteren wij wanneer kinderen een andere
aanpak nodig hebben omdat zij het doel niet of juist wel
hebben behaald.

Activiteiten (hoe) Wegens wisseling IB blijft dit nog een jaar aandachtspunt

Betrokkenen (wie) intern begeleider - leerkrachten

Plan periode wk 31

Eigenaar (wie) Intern begeleider

Kosten (hoeveel) Geen
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Uitwerking KD6: De school heeft een aanspreekpunt als het gaat om pesten en
voor de coördinatie van het beleid tegen pesten

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
actief

Thema PCA Organisatiebeleid

Resultaatgebied SK1 Veiligheid SK2 Pedagogisch klimaat. Dalton
kernwaarde: reflectie

Gewenste situatie (doel) Aan het begin van schooljaar 2019-2020 wordt er een anti
pestcoördinator en vertrouwenspersoon aangesteld. De anti
pestcoördinator schrijft beleid wat wij op de Noordkaap
hanteren om pesten te voorkomen. Dit wordt vastgelegd in
een kwaliteitskaart.

Activiteiten (hoe) Wegens COVID-19 is hier geen duidelijke regie in genomen
dit schooljaar oppakken.

Betrokkenen (wie) locatiecoördinator

Plan periode wk

Eigenaar (wie) anti pestcoördniator locatiecoördniator

Kosten (hoeveel) geen
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Te volgen scholing Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Aanbieder Kosten

Teamtraining
SterkWerk

team Startdag en 2x na
afname van de
vragenlijsten

Rijksuniversiteit
Groningen

geen

Scholing met sprongen
vooruit (opfriscursus)

team schooljaar 2020-2021 Menne Instituut € 525,-
per
persoon

Teamtraining
Voortgezet technisch
lezen

team Startdag en vervolg in
voorjaar 2021

Methode adviseur en
W. de Jong

?

Scholing doorgaande
lijn tekenen

team februari 2021 Theisje van Dorsten
(RUG) CMK
Groningen

€750,-
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Overige zaken Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Huisvesting Er staat een verbouw- en renovatie aan het schoolgebouw
gepland voor het komende schooljaar. Waardoor tijdelijke
huisvesting nodig is. Eerste planning herfstvakantie '20.

TSO-BSO Er is een nieuwe BSO organisatie dit schooljaar. Dit is
KindH, die ook gehuisvest is in het gebouw met de
peuterspeelzaal

Sponsoring In het voorjaar is er een actie gepland met Jantje Beton

MR De MR heeft een vergaderschema opgesteld en komt
komend schooljaar 6x bijeen.

Overig Regionale audit Visitatie Dalton juni '21?
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