
 

 

Jaarplan 2020-2021 van : Basisschool De Brink  

1 Inhoudelijk jaarplan 
 

1. We geloven in je    
 

Doelen 2020-2021 Acties Planning/tijdpad Betrokkenen 

Kindergesprekken 

Leerkrachten leren:  

 
• De kindgesprekken zijn 

onderdeel van de informatie 
naar ouders, via 
rapportage.  

• De gesprekkencyclus is een 

vast onderdeel in onze 
planning 

• Alle leerkrachten kunnen de 
gesprekkencyclus hanteren 

• De leerkrachten van groep 
4 t/m 8 hebben het 

gespreksformat van de 
‘Bloem” een plek gegeven 
binnen ons dagelijks 
handelen. 

• Alle leerkrachten van groep 
4 t/m 8 hanteren de 
werkwijze van de “Bloem” 

op een eenduidige manier 
• “Goede” vragen stellen 

staat centraal in de 
leerkrachtbegeleiding 

• Alle ouders zijn bekend met 

de gesprekkencyclus 
• Voor de herfstvakantie is er 

een borgingsdocument 
waarin de schoolafspraken 
staan.  
 

 

 

 
- Scholingsmoment voor het 

team op donderdag 20 
augustus. Thema “goede” 
vragen stellen en 
startgesprekken.  

- Kindgesprekken, op een 
teamvergadering, terug 
laten komen na iedere stap 
in de cyclus.  

- Startgesprekken en het 
gespreksformat evalueren. 

- Borgingsdocument/ 
kwaliteitskaart opstellen  

- Borgingsdocument 
aanpassen na iedere cyclus 
n.a.v. evaluatie en reflectie.  

 

 

 
Donderdag 20 augustus 
 
 
 
 

Na iedere stap in de cyclus.  
 
 
 
Week 37 
 

Voor de herfstvakantie.  
 
Gedurende het schooljaar.  

 

 

 
José Peelen en Monique Tissen 
Teamleden  
 
 
Extern:  

Ilse Meelkert (Onderwijs maak je 
samen)  



 

 

 

 

2. We zien wie je bent en bieden wat je nodig hebt 
 

Doelen 2020-2021 Acties Planning/tijdpad Betrokkenen 

Zorgstructuur 
• De zorgstructuur is 

beschreven en weggezet in 
een kwaliteitskaart 

• Leerkrachten weten: 
hoe er omgegaan wordt 
met observaties, 

signaleren, analyseren en 
diagnosticeren 

• registratie van resultaten 
• doelen stellen 
• gegevens vastleggen 

 
• Parnassys wordt gebruikt 

als administratiesysteem 
 

De gesprekkencyclus maakt 
onderdeel uit van het vastleggen 
van gegevens, observaties en alle 
bovenstaande punten.  

 
 

José werkt een voorstel uit waarbij 
de zorgstructuur binnen onze 
school goed in kaart is gebracht. 
 

José legt deze voor aan het team 
en hier zal stapsgewijs mee 
gewerkt worden. 

 
Informatie van de cursussen 
worden verwerkt en meegenomen 
binnen ons onderwijs.  
- OPO (Opbrengstgericht Passend 
Onderwijs) 
- Basistraining referentieniveaus.  

Dit voorstel wordt opgesteld na de 
eerste bijeenkomst van 16 
september 2020.  
 

* Cursus OPO 
16 september 
30 oktober 

17 november 
25 januari 
 
* Referentieniveaus 
10 september 2020 14:30-17:30 
uur 

José Peelen  
 
 
 

José Peelen en Monique Tissen 
Directeur 

Snappet 
• Snappet is geïntegreerd 

binnen het onderwijs op de 
Brink en biedt de leerlingen 

de mogelijkheid om te 
werken op niveau. Deze 

werkwijze biedt handvaten 
voor het groep doorbrekend 
werken. 
 

• De leerkrachten werken op 
hun eigen manier met 

 
Monique neemt groepsbezoeken af 
en gaat gesprekken aan met 
leerkrachten om het werken met 

Snappet in kaart te brengen.  
 

De bevindingen worden, samen met 
adviezen, aan de leerkrachten van 
groep 4 t/m 8 gepresenteerd.  
 

Monique stelt een kwaliteitskaart 
op, zodat iedereen de vastgelegde 

 
Begin van het schooljaar tot aan de 
herfstvakantie 
 

 
 

Na de herfstvakantie tijdens een 
teamvergadering. 
 
 

Voor de kerstvakantie.  

 
Monique Tissen  
KT en directie.  



 

 

Snappet. Hier moet 
schoolafspraken over 
gemaakt worden.  
 

• Er is een duidelijke 
beschrijving van het werken 
met Snappet op de Brink. 

- Waarom gebruiken we 
Snappet? 
- Hoe analyseren we 
Snappet?  

- Welke afspraken zijn er 
voor leerlingen en 

leerkrachten gemaakt 
rondom het werken met 
Snappet?  
 

• Er is een kwaliteitskaart 
opgesteld om de 
werkwijzen vast te leggen.  

 
 

afspraken kent en ernaar handelt.  
 
 
 
 

Meer- en hoog begaafdheid 
• Continueren van de 

peergroep voor 4 scholen 
en deze verder vormgeven.  
(De Bottel, De Schakel, De 

Kameleon en De Brink.) 
(Doel: 
peergroepontmoeting uit 
HB beleid Dynamiek.) 
 

• DHH- QuickScan groep 1-3 
& 5 invullen. 

 

• Plan van aanpak maken 
voor kinderen met een 
ontwikkelingsvoorsprong. 

 

Kwaliteitskaart opstellen voor de 
school.  
 

Kennis delen met het team betreft 
hoogbegaafdheid en het aansluiten 
bij talenten. Monique neemt deel 
aan de cursus Hoogbegaafdheid.  
 
Verrijkingsmogelijkheden binnen de 

vakgebieden bekijken aan 
aanbieden.  

 
José en Monique gaan met alle 
leerkrachten in gesprek om meer- / 
hoogbegaafde kinderen te 
signaleren en aan te sluiten bij hun 

onderwijsbehoeften.  

 

Voor de kerstvakantie  
 
 

N.a.v. de start cursus 
 
 
 
 
Gedurende het schooljaar de 

vertaalslag maken. 
 

 
Na de kennismakingsgesprekken, 
gesprekken met de leerkrachten 
plannen.   

Monique Tissen en José Peelen 

Aandacht functionaris: Annette 
Roeven  
 

Teamleden  
 
Leerkrachten 1-3-5 (QuickScan).  
 
 



 

 

 
 

Instructiemodel 

- Alle leerkrachten zijn zich 
bewust van datgene wat de 
leerling moet kennen en 
kunnen, specifiek voor het 
eigen leerjaar en globaal 
voor de unit.  

- Doelgerichte instructie is 
terug te zien tijdens 
instructiemomenten 

- Het edi model is in theorie is 
aangeboden. 

 
- Theoretische kennis 

o Instructie 

o Leerlijnen 
- Groepsbezoeken 
- Lesson study, samen lessen 

maken.  
 

 
1 oktober start uitleg EDI model 

 

 
November / december 
groepsbezoeken en samen lessen 
maken 

 
Externe BCO:  
Gert Custers, 

 
Monique en José 
Team, directie 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. We bieden je een boeiende en inspirerende leeromgeving  

 

Doelen 2020-2021 Acties Planning/tijdpad Betrokkenen 

Werkwijze groep 1-2-3 
• Unit 1-2-3 werkt met een 

vaste manier en structuur.  

 
• Alle thema’s worden 

voorbereid a.d.h.v. een 
format. Hier gaan we uit 
van een lesaanbod gericht 
op leerdoelen.  

 

 
Scholingsmomenten met BCO om 
de organisatie van groep 1-2-3 vast 

te stellen. 
 

 
 
 
 

 

 
Zie planning BCO  
Gedurende het schooljaar.  

 
 

 
 
 
 

 
 

 
José Peelen en Monique Tissen 
Onderbouw leerkrachten (Joyce, 

Neeltje, Hanny, Sjan en Mirella.) 
 

Extern:  
Anne van Bijnen  
 
 

 
 



 

 

• Unit 1-2-3 werkt met een 
vaste overlegstructuur die 
gericht is op het begeleiden 
en volgen van leerlingen  
 

Werkwijze groep 4 t/m 8 
 

• De huidige werkwijze van 
groep 4 t/m 8 is in kaart 
gebracht en hierop volgt 
een plan.  

 
 

• Unit 4 t/m 8 werkt met een 
vaste structuur binnen de 
lessen. 
 

• De Resultaten binnen CITO 
zijn verhoogd. 85% behaald 
de referentieniveaus.  

 
 
Topondernemers 

• Aan het einde van het 
schooljaar is duidelijk of 
Topondernemers nog past 
binnen het onderwijs op 

onze school.  
 

De leerkrachten van de onderbouw 
bepalen samen een gepast 
overlegstructuur in samenwerking 
met BCO.  
 
 
 

BCO brengt de werkwijze in kaart 
en geeft adviezen 
Directie en KT maken een plan van 
aanpak om de kwaliteit te 

verbeteren.  
 

Instructiemodellen worden 
gepresenteerd en er wordt met het 
team een keuze gemaakt.  
 
Cito moment 
 
 

 
 
 

De werkwijze van Topondernemers 
nader bekijken op het gebied van 
inhoud, ICT vaardigheden, 
leerkrachtvaardigheden en de 

doorgaande lijn.  
 
Groepsobservaties 
 

 
 
 
 
 
 
Voor de herfstvakantie 

 
 
 
 

 
Voor de kerstvakantie  

 
 
 
Eerste meting jan/ febr 2021 
 
 
 

 
 
Conclusie voor de 

carnavalsvakantie 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
KT, directie en Team 
 
Extern: 
BCO Gert Custers.  

 
 
Nicole en leerkrachten groep 4 t/m 

8 

ICT 

• ICT plan en kwaliteitskaart 
opstellen 

 
• ICT vaardigheden van de 

leerkrachte zijn in kaart 
gebracht en hierop worden 
acties gezet.  

 
 

 

Neeltje stelt een plan n.a.v. 
gesprekken en observatie.  

 
Het plan wordt voorgelegd aan het 
team en vastgesteld.  
 
 

 

8 september 2020 gesprek met 
Frank van der Sterren 

 
Voor de herfstvakantie  

 

Neeltje 
Team 

 
Extern: 
Arno Coenders 
 
Frank van der Sterren 



 

 

 

Wetenschap en Techniek 
• Plan W & T opstellen voor 

de Brink 
• W & T is aan het einde van 

het schooljaar geïntegreerd 
binnen het huidige 
onderwijs.  

 

 
Neeltje stelt een plan op, gericht op  
Wetenschap en Techniek 
Werkboekje van jetnet technet 

wordt hiervoor de leidraad.  
 
Het plan wordt geïntegreerd d.m.v. 
observaties, gesprekken, modellen, 
plannen aanpassen en borgen.  

 
Voor de kerstvakantie 
Teamvergadering visie bepalen.  
 

 
 
Einde schooljaar 

 
Neeltje (I-coach)  
 
Team 

 
Extern: 
Frank van der Sterren  
Arno Coenders  

 

 

 

 

 

 

4. We laten je zien dat de wereld groter is dan je eigen school  

Doelen 2020-2021 Acties Planning/tijdpad Betrokkenen 

Leeromgeving 
• Aan het einde van het 

schooljaar is het leerplein 
voor groep 4 t/m 8 zo 

ingericht dat het aansluit bij 
de visie van de school.  

 
 
 
 

• Voor de meivakantie ligt er 

een concreet plan voor de 
verbouwing n.a.v. de visie.  

 
• 1 oktober. Visie van de 

school bekijken en 
aanpassen, daar waar nodig 

is.  
 

• Presentatie literatuurstudie 
Monique en José 
 

• Met het team brainstormen 
over eventuele 

mogelijkheden voor de 
verbouwing.  
 

• Mogelijkheden voor 
verbouwing bespreken en 
brainstormen met Manager 

huisvestiging en facilitair 
beheer 
 
 

 
Gedurende het schooljaar. 

 
 

 
 
Oktober 2020 
 
 
Oktober 2020 
 

 
 
 

Januari 2021 

 
Directie, KT en team  

 
 

 
 
Monique, José en team  
 
 
Team, KT en directie  
 

 
 
 

Directie met Manager huisvestiging 
René Kuijpers.  



 

 

 

5. Ontwikkeling op gebied van randvoorwaarden 

Doelen 2020-2021 Acties Planning/tijdpad Betrokkenen 

Missie en Visie 
• De school heeft een 

duidelijke visie op onderwijs 

binnen de school.  
 

• De Missie en visie van onze 

school is zichtbaar binnen 
het dagelijks onderwijs.  
 

• De leerkrachten laten in 

hun dagelijks handelen 
deze missie en visie zien.  
 

• De visie van ICT en het 
leerplein zijn opgenomen in 
de Visie op onderwijs.  

 
 

 
• De Missie en Visie wordt 

binnen het team besproken, 

uitgewerkt en vastgelegd. 
Hierbij denkend aan ICT en 
leerpleinen.  

 
• De Missie en Visie wordt 

door de teamleden 
gedragen en uitgedragen 

tijdens het handelen.  
 

 
Studiedag 4 november 2020. 
Koersplan Dynamiek wordt 

besproken en gelegd op de Missie, 
visie en jaarplan van onze school.  
 

Gedurende het schooljaar 

 
Directie, KT en team 

ParnaSsys 
• De Ontwikkelingen en de 

kaders volgen die opgesteld 
zijn door Dynamiek  

• Implementatie 
leerlingvolgsysteem. 

• Werkwijze De Brink 
beschrijven 

• Scholingsmomenten binnen 
de Dynamiekacademie 

 
• Scholingsmomenten voor 

KT-ers 
 

• Afspraken en regels en 
werkwijze omtrent 
ParnaSsys worden door het 
KT besproken met het team 

Gedurende het schooljaar 
 
 
 

 
 
Gedurende het schooljaar  

KT en directie  
 
 
KT 

 
 
KT en team  

Resultaten 
• Resultaten op het gebied 

van lezen en spelling 
verhogen. 

• Meetbaar? 80% van de 
leerlingen halen een 1 of 2 

score? 

• Analyse van de toetsen 
• Inzetten op 

verbeteringsstappen  

Na ieder toets moment José en de leerkrachten  



 

 

Schoolplan 
• Schoolplan  (4 jarenplan)is 

voor onze school opgesteld 
 

• Opstellen van het 
Schoolplan  

• November afgerond Directie, KT 
 
Extern:  
Marianne Brugge 

 

 

 

  



 

 

2 Inzetten op de ontwikkeling 

2.1  Onderwijsontwikkeling en personele ontwikkeling sturen en faciliteren 

 

Ontwikkelbudget (€17.000) 

Scholing: 

Training vanuit Snappet Dynamiekacademie 

BCO: Anne van Bijen traject groep 1-2-3 werken. 

BCO: Gert Custers traject groep 4 t/m 8 Kwaliteit onderwijs verbeteren.  

BHV via Dynamiekacademie (Bianca, Mat, José, Neeltje, Joyce, Monique en Germy.) 

KT-momenten Dynamiekbreed (referentieniveaus, Parnassys – notities en OPP en andere zaken)  

Scholing OPO: Monique, José en Germy  

Scholing aangeboden door de actiegroep HB: signaleren, onderpresteren, didactisch aanbod groep 1 t/m 8. (onder voorbehoud).  

1 studiedag vanuit Dynamiek 

Studiedagen van De Brink: data jaarplanning.  
Opleiding Hoogbegaafdheid Monique Tissen  

 

3. Inzet werkdrukmiddelen 

Werkdrukvermindering (€ 38.514) 

Het team van de Brink heeft ervoor gekozen om werkdrukverlichting in te zetten op:  

• 0,53 OA Marij gaat in de middenbouw (4-5-6) groepen ondersteunen en in de groepen waar het nodig is bij het werken in niveaugroepen en 

wordt daarnaast vanuit budget passend onderwijs ook ingezet om met kleine groepjes ondersteunende activiteiten/begeleiding op maat te doen. 
 

• 0,08 Vakleerkracht muziek kan op eigen expertise/vakgebied kwalitatief goede lessen geven, leerkrachten kunnen in deze tijd extra zaken voor hun 

groep doen. 

 

 
 



 

 

4.  Vakantieplanning 

4.1 Overzicht vakantiedagen en studiedagen  (bijlage 1 urenplanning) 

Vakantierooster 2020-2021      
 

Vakanties 

• Herfstvakantie   19 t/m 23 oktober 

• Kerstvakantie   21 december t/m 1 januari 

• Carnavalsvakantie  15 t/m 19 februari 
• Meivakantie   3 mei t/m 14 mei 
• Zomervakantie  24 juli t/m 3 september 

  

Vrije dagen  

• Tweede Paasdag    Maandag 5 april     
• Vrije dag     Maandag 26 april 

• Koningsdag     Dinsdag 27 april 
• Tweede Pinksterdag    Maandag 24 mei    
     

Studiedagen 

• Studiemiddag: donderdag 1 oktober (BCO) (vanaf 12 uur) 

• Studieochtend Dynamiek: woensdag 4 november 

• Studiemiddag Dynamiek: woensdag 11 november (vanaf 12:00 uur vrij) 

• Studiedag: vrijdag 29 januari (beleidsdag + ICT) 

• Studiedag: maandag 14 juni (beleidsdag) 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.2  Verantwoording 8-jaarcohort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leerlinguren Brink cohorten

leerjaar Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 Totaal

2013 - 2014 904 904 904 904 978 978 978 978

2014 - 2015 905,5 905,5 905,5 905,5 978 978 978 978

2015 - 2016 907,5 907,5 907,5 907,5 978 978 978 978

2016 - 2017 903,5 903,5 903,5 903,5 978 978 978 978

2017 - 2018 904 904 904 904 978 978 978 978

2018 - 2019 958 958 958 958 958 958 958 958

2019 - 2020 950,5 950,5 950,5 950,5 950,5 950,5 950,5 950,5

2020 - 2021 968 968 968 968 968 968 968 968

7475



 

 

5 Kwaliteitszorg 

Inclusief WMK jaarplanning 

Meerjarenplanning 2020-2024  

 2020-2021 
 

Quick Scans  
APRIL 
 
EIGEN 
KWALITEIT 
 
TEAM 
 

• Didactisch handelen  

• Actieve/zelfstandiger rol leerlingen 

• Afstemming 

• Wetenschap & Techniek 
 

Schooldiagnoses  
 

De school neemt een schooldiagnose af indien de uitslagen van de Quick Scan daar aanleiding toe geven. Ook kan een 
Schooldiagnose afgenomen worden als startpunt bij of als eindevaluatie van een verbetertraject bij een bepaald thema. 
 

Basiskwaliteit 
 

Het meten van de basiskwaliteit wordt door de school uitgevoerd voorafgaand aan een inspectiebezoek.  

Vragenlijsten 
Tevredenheid  
NOVEMBER 
Vanuit bovenschoolse 
module geactiveerd 

Zeer Compact 
 

VL Ouders (incl. Veiligheid) 
VL Leraren (incl. Veiligheid) 
VL Leerlingen (incl. Veiligheid) 
(eenmalig ivm doorschuiven) 
 
 
 

Vragenlijsten 
Veiligheid 
NOVEMBER 
Vanuit bovenschoolse 
module geactiveerd 

 

VL Leerlingen Veiligheid  gr 7+8 
 
 



 

 

Resultaten 
 
 

Analyse Tussenresultaten na M + E 
Analyse eindresultaten groep 8 
Analyse Sociale resultaten 
Analyse Plaats in VO na 3 jaar 
 

Audits/visitaties 
 

 

Kaarten en Scans 
aanpassen 
FEBRUARI 

Jaarlijks de Quick Scans die ingezet worden actualiseren 

 

 

6 Evaluatie doelen 2019-2020 

I.v.m. wisseling directie zijn de doelen niet geëvalueerd.  

 

 

  



 

 

Bijlage 1:  

 

Vakantierooster 2020-2021 De Brink   1 t/m 8  

    Kameleon  

  ma,di,do,vr  5,25  

  wo  4  

      

  weektotaal  25,00  

      

Beschikbaar 52 weken  +30-9-21    1305,25  

      

Totaal    1305,25  

      

Herfstvakantie zaterdag 17-10-2020 zondag 25-10-2020  25,00  

Kerstvakantie zaterdag 19-12-2020 zondag 03-01-2021  50,00  

Carnavalsvakantie zaterdag 13-02-2021 zondag 21-02-2021  25,00  

Tweede Paasdag Maandag 05-04-2021   5,25  

Extra maandag voor Koningsdag maandag 26-4-2021                  Studiedag  5,25  

Koningsdag Dinsdag 27-04-2021   5,25  

Meivakantie incl bevrijdingsdag en hemelvaart zaterdag 01-05-2021 zondag 16-05-2021  50,00  

Laatste schooldag en Kerstvrijdag middag vrij    1,75  

Tweede Pinksterdag maandag 24-05-2021   5,25  

Zomervakantie zaterdag 24-07-2021 zondag 05-09-2021  150,00  

      

Studiedagen 
2 studiedagen en een 
middag   10,50  

Studiedag Dynamiek 4-11-2020   4,00  



 

 

      

Totaal    337,25  

      

Subtotaal    968,00  

Verplichte uren    940,00  

Marge    28,00  

      

studiedagen      

      

woensdag 4-11-2020     

vrijdag  29-1-2021 5,25    

maandag 14-6-2021 5,25    

donderdag  1-10-2020 2.00    

      

  10,50    
 


