
 Schooljaarplan 2022-2023/2023-2024 CBS de Noordkaap 

Schooljaar 2022-2023 

 
Resultaatgebied  Beoogd Resultaat  Werkwijze Aanpak  Benodigde Middelen  

  Welk doel heb ik voor ogen? 

 

Hoe ga ik dat doen? 

 

Wat heb ik daarvoor nodig?  

Schoolklimaat/Pedagogisch 

handelen  

      

Op school is een pedagogisch 

plezierig en veilig klimaat. Dit geldt 

zowel voor de leerlingen als het 

team (tevens teamcoaching) 

We willen dat kinderen met plezier 

naar school gaan. 

 

De leerkrachten creëren een klimaat 

waarin leerlingen met elkaar kunnen 

spreken over gedrag 

 

Ouders worden actief betrokken bij 

het vergroten/versterken van positief 

gedrag  

 

De leraren creëren een klimaat 

waardoor de leerlingen actief en 

betrokken zijn.  

Sociaal emotionele methode: 

kanjertraining implementeren en start 

nieuwe schooljaar. 

 

 

Ouderavond start schooljaar mbt 

Kanjertraining (sept/okt?) 

 

Leerlingenraad 4 x per jaar (v.a. groep 5) 

Starttraining voor nieuwe schooljaar 

Kanjertraining. (25 augustus, 2 

september, 16 november). Plus 

praktijkdag in november/december. 

Kosten …... (valt binnen begroting 

2022 opleidingskosten) 

 

Evaluatie en borging: Werkgroep 

Sociaal Emotioneel 4 x per jaar leren 

van elkaar/borgingssessie. Wat 

merken jullie hiervan. Wat gaat goed 

en wat kan beter. 

 

Pestbeleid herschrijven obv 

kanjertraining/communicatie ouders. 

Pest coördinator aanstellen binnen 

school/communicatie ouders. 

 

 



Op school is een pedagogisch 

plezierig en veilig klimaat. Dit geldt 

zowel voor de leerlingen als het 

team 

 

Het verleden loslaten en samen een 

team worden. 

 

Teamcoachingstraject gericht op 
professioneel team, daar waar nodig 
individuele begeleiding. Doel samen met 
team en coach vaststellen 

Teamcoach die zowel beschikbaar is 

voor teamcoaching als individuele 

coaching. (Kosten nog te bepalen wsl. 

Binnen begrotingsbudget van 2022). 

Start september/oktober. 

 

 

Resultaatgebied Beoogd resultaat Werkwijze aanpak Benodigde middelen 

 Welk doel heb ik voor ogen? 

 

Hoe ga ik dat doen? 

 

Wat heb ik daarvoor nodig? 

 

Didactisch Handelen    

De leraren geven een effectieve en 

doelgerichte instructie volgens de 

stappen van het EDI-model.  

 

EDI-model staat centraal  

Verdieping EDI 

 

Schoolbrede training EDI-model inclusief 

klassenbezoeken (CED groep incompany-

Training. 

 

Borgingsdocument gebruiken 

 

CED-training: in 4 bijeenkomsten het 

EDI-model (begroten voor 2023) door. 

Kosten circa €9.000,00 . Start Januari 

2023. Eventueel overlap schooljaar 

2023-2024. 

Klassenbezoeken DO/IB (vastlegging 

mooi) en collegiaal consulteren mbv de 

kijkwijzer EDI model. 3 x in schooljaar. 

 

Investeren kwaliteit startende 

leerkrachten. 

 

Gericht op vergroten competenties 

beginnende leerkrachten 

 

Teach like a champion traject inzetten 
 
 

Werken met buddy's. 
 

Bestaand traject binnen VCPO. Start 
oktober 2022.  
 
Buddy's afspreken start schooljaar. Wie 

welke expertise/ervaring? 

 



Resultaatgebied Beoogd resultaat Werkwijze aanpak Benodigde middelen 

 Welk doel heb ik voor ogen? Hoe ga ik dat doen? Wat heb ik daarvoor nodig? 

Onderwijs    

Focus op groep 8 

 

Uitstroom op referentieniveaus 
passend bij de leerlingpopulatie. Doel 
bepalen. 

 

Aanpak maken gericht op ontwikkeling en 

extra ondersteuning groep 8 

Meerdere tussenevaluatiemomenten, 

indien nodig bijstelling PVA. 

 

Kennis en expertise IB en leerkracht 

 

Zie ook PVA groep 8 schooljaar 2021-

2022 

 

Technisch lezen schoolbreed Werkgroep (technisch) lezen; VLL en 

Atlantis staan centraal 

Beleid technisch lezen opstellen, 

evalueren en borgen 

 

Beleid schrijven met werkgroep (start 

schooljaar).  

Start: Wat doen we nu, werkt goed en 

moeten we behouden? 

Locatie coördinator onderdeel werkgroep 

 

Tijdens werkoverleggen in 2022-2023 

Werkgroep Lezen onderwerp/onderdeel 

verzorgen. 

 

Leesmoeders inzetten 

 

Bibliotheek op school, start na 

herfstvakantie 2022. 

 

Verdere activiteiten nog te bepalen met 

werkgroep 

 

Faciliteren tijd tijdens 

teamoverleg/margedag 

 

Borgingsdocument 

 

Scholing Medewerkers werkgroep? 

 



  

 

 

 

Schooljaar 2023-2024 

 
Resultaatgebied  Beoogd Resultaat  Werkwijze Aanpak  Benodigde Middelen  

  Welk doel heb ik voor ogen? 

 

Hoe ga ik dat doen? 

 

Wat heb ik daarvoor nodig?  

Differentiatie en afstemming 

 

   

Visie op het jonge kind 

 

Investeren in stevige onderbouw/fundament 

school 

 

Beleid/Visie ontwikkelen onderbouw  

 

Onderbouw leerkrachten volgen 

opleiding het jonge kind 

 

Bepalen wat nodig is om visie op jonge 

kind op onze school te kunnen 

ontwikkelen/vastleggen. (CED groep) 

Opleidingsbudget medewerkers 

circa €2000,- per medewerker.  

 

Visie traject circa €2500,- (bijv. 

Cedin) 

 

 Welk doel heb ik voor ogen? 

 

Hoe ga ik dat doen? 

 

Wat heb ik daarvoor nodig? 

 

Onderwijs    



Begrijpend lezen en 
woordenschat schoolbreed 

Werkgroep lezen; VLL en Atlantis staan 

centraal 

Beleid begrijpend lezen + woordenschat lezen 

opstellen, evalueren en borgen 
 

Beleid schrijven met werkgroep (start 

schooljaar).  

Start: Wat doen we nu, werkt goed en 

moeten we behouden? 

Locatie coördinator onderdeel 

werkgroep 

 

Tijdens werkoverleggen in 2023-2024 

Werkgroep Lezen 

onderwerp/onderdeel verzorgen. 

 

Faciliteren tijd tijdens 

teamoverleg/margedag 

 

Borgingsdocument 

 

Scholing Medewerkers werkgroep? 

 

Resultaatgebied Beoogd resultaat Werkwijze aanpak Benodigde middelen 

 Welk doel heb ik voor ogen? 

 

Hoe ga ik dat doen? 

 

Wat heb ik daarvoor nodig? 

 

Opbrengstgericht werken    

Focus op het behalen van 
kwalitatief goede opbrengsten. 
 

Leren en investeren in het maken van Analyses 
door de groepsleerkrachten op individueel- en 
groepsniveau. 
 
 
Leerkrachten leren reflecteren op eigen 
gedrag (didactisch 
handelen/ondersteuning/afstemming/aanbod) 
 

Format nodig van verdiepende vragen 

die de leerkracht moet beantwoorden. 

(team zelf laten opstellen). 

 

In team tav werksessies; Starten met 

een onderdeel bijv. Technisch lezen (M 

– toetsen / E – Toetsen) 

 

Elke leerkracht draait de PDCA-cyclus in 

de eigen groep 

 

Ambities resultaten op schoolniveaus 

vaststellen 

 

Werksessies in team analyseren 

gedurende het schooljaar olv. IB. 

Denk bijv. Aan middentoetsen en 

eindtoets. 

 

 

 

Elke leerkracht stelt doelen (zowel 

sociaal als cognitief) in de groep (wat 

gaat goed, wat kan beter, wat is 

nodig) nav de opbrengsten en 

methodetoetsen. Bespreken tijdens 

teamoverleggen en vaste 



(coachings) moment (4 x per jaar) 

Directie/IB 

 

 

 


