
Datum: 15 november 2019

Jaarplan - jaarverslag 2019 - 2020

Rooms KatholiekeRooms Katholieke
Montessori-SchoolMontessori-School
SOEST

www.mijnschoolplan.nl



JAARPLAN 2019 - 2020 JAARVERSLAG 2019 - 2020

School Rooms Katholieke Montessori-School School Rooms Katholieke Montessori-School

Datum Datum

Inleiding Inleiding

Streefbeelden Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1. Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van de kinderen zijn de peilers van de
school

2. Kinderen krijgen ruim de gelegenheid om keuzes te maken in hun ontwikkeling en om
hun eigen ontwikkeling te volgen.

3. Op onze school spelen Nederlandse taal, leesmotivatie en leesplezier een grote rol

4. Op onze school is structureel overleg tussen ouders, kind en de leerkracht over de
ontwikkeling van het kind.

5. De kinderen zijn zich bewust van onze diverse samenleving en de werking van onze
democratische rechtsstaat. Ze zijn respectvol en verdraagzaam naar elkaar.

6. Binnen de Montessorischool heerst een lerende cultuur; bij de leerlingen en
leerkrachten. De school benut een ieders kwaliteit of specialisme.
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Gekozen aandachtspunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Aandachtspunt Omvang

GD1 Streefbeeld Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van de kinderen zijn de peilers van de school groot

GD2 Streefbeeld Kinderen krijgen ruim de gelegenheid om keuzes te maken in hun ontwikkeling en om hun eigen ontwikkeling te volgen. groot

GD3 Streefbeeld Op onze school spelen Nederlandse taal, leesmotivatie en leesplezier een grote rol groot

GD4 Streefbeeld Op onze school is structureel overleg tussen ouders, kind en de leerkracht over de ontwikkeling van het kind. groot

GD5 Streefbeeld De kinderen zijn zich bewust van onze diverse samenleving en de werking van onze democratische rechtsstaat. Ze zijn
respectvol en verdraagzaam naar elkaar.

groot

GD6 Streefbeeld Binnen de Montessorischool heerst een lerende cultuur; bij de leerlingen en leerkrachten. De school benut een ieders
kwaliteit of specialisme.

groot
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Uitwerking GD1: Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van de kinderen
zijn de peilers van de school

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
naar volgend jaar

Thema Streefbeeld

Gerelateerde verbeterpunten Eigenaarschap vergroten

Resultaatgebied Eigenaarschap

Gewenste situatie (doel) We zien bij kinderen een vergroting van eigenaarschap.
Kinderen zijn zich bewust van hun eigen leerproces.

Activiteiten (hoe) 1. Iedere groep gebruikt Trots-op-tafel/bord/map en Leerkuil
2. Gesprek met kinderen over de vraag: Waar ben je trots
op? 
3. Evaluatiekaartjes voor kinderen per onderwerp 
4. Binnen- en buitenkring om Trots-op-map aan elkaar te
laten zien.

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Commissie Eigenaarschap / Trots op

Meetbaar resultaat In 2020-2021 gebruikt ieder kind een Trots-op-map

Borging (hoe) 2019-2020 gebruiken als voorbereidingsjaar. 2020-2021 is
de Trots-op-map in gebruik bij ieder kind. (zie bijlage)
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Uitwerking GD2: Kinderen krijgen ruim de gelegenheid om keuzes te maken in hun
ontwikkeling en om hun eigen ontwikkeling te volgen.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
actief

Thema Streefbeeld

Gerelateerde verbeterpunten Werken vanuit leerdoelen

Resultaatgebied Leerdoelen rekenen

Gewenste situatie (doel) Het kind heeft inzicht in de leerdoelenlijn van rekenen en is
zich bewust waar het staat in zijn/haar ontwikkeling.

Activiteiten (hoe) 1. leerdoelenlijn comcreet en overzichtelijk maken, zodat
het kind inzicht heeft en kennis kan stapelen 
2. doelenboekje per periode of per leerlijn, dat start met een
nulmeting 
3. MB en BB overleggen over deze keuze

Betrokkenen (wie) mb en bb

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Rekencommissie, waarin MB en BB vertegenwoordigd zijn

Meetbaar resultaat Ieder kind weet waar hij/zij staat binnen de leerlijn van
rekenen

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) januari 2020
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Uitwerking GD3: Op onze school spelen Nederlandse taal, leesmotivatie en
leesplezier een grote rol

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
actief

Thema Streefbeeld

Gerelateerde verbeterpunten Rijke leesomgeving en het stimuleren van lezen binnen
de hele school
De school gebruikt voor taal betrouwbare en valide
toetsen

Resultaatgebied Leesbevordering en Taal toetsen

Gewenste situatie (doel) Ieder kind leest met plezier en op niveau. 
De schoolbibliotheek is overzichtelijk en wordt actief
gebruikt. 
In de BB wordt Taal, naast de CITO, 3x per jaar getoetst
met zelf ontwikkelde toetsen.

Activiteiten (hoe) Kinderen die nog niet het gewenste leesniveau hebben,
oefenen 3x per week hardop met lezen (in eigen klas of
OB). Dit geldt zowel voor de midden- als de bovenbouw. 
Schoolbibliotheek aanvullen met goede boeken en
registratiesysteem. 
Duidelijke afspraken over gebruik schoolbibliotheek. 
BB gaat toets ontwikkelen voor taal n.a.v. leerdoelen taal

Betrokkenen (wie) mb en bb

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Leescommissie en werkgroep Bibliotheek

Meetbaar resultaat Ieder kind leest op niveau. 
De schoolbibliotheek is overzichtelijk en wordt actief
gebruikt. 
In de BB wordt Taal 3x per jaar getoetst met zelf
ontwikkelde toetsen.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) februari 2020
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Uitwerking GD4: Op onze school is structureel overleg tussen ouders, kind en de
leerkracht over de ontwikkeling van het kind.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
actief

Thema Streefbeeld

Gerelateerde verbeterpunten De school geeft goede adviezen over hoe ik mijn kind
kan helpen
In geval van extra zorg, worden de ouders er goed bij
betrokken
De school informeert ouders goed over (extra)
begeleiding voor hun kind
Vanaf groep 3 hebben alle kinderen ouder-kind-
gesprekken

Resultaatgebied Communicatie met ouders rondom Zorg

Gewenste situatie (doel) Ouder-kindgesprekken 
1. Vanaf groep 3 hebben alle kinderen ouder-kind-
gesprekken 
2. Grote betrokkenheid bij kinderen bij hun eigen
ontwikkeling

Zorg 
1. Eenduidige berichtgeving van leerkrachten richting
ouders over het onderwijsleerproces 
2. Ouders worden tijdig geïnformeerd wanneer er extra zorg
nodig is

Activiteiten (hoe) Ouder-kindgesprekken 
1. Training voor leerkrachten 
2. Format met duidelijke afspraken over inhoud gesprekken

Zorg 
1. Protocol over oudercommunicatie Leerlingenzorg 
2. Standaardberichten bij stappen binnen zorg 
3. Koffie-ochtenden IB en directie

Plan periode wk

Eigenaar (wie) IB en directie
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Meetbaar resultaat 1. Vanaf groep 3 hebben alle kinderen ouder-kind-
gesprekken 
2. Grote betrokkenheid bij kinderen bij hun ontwikkeling 
3. Eenduidige berichtgeving van leerkrachten richting
ouders 
4. Ouders worden tijdig geïnformeerd wanneer er extra zorg
nodig is

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) november 2019
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Uitwerking GD5: De kinderen zijn zich bewust van onze diverse samenleving en de
werking van onze democratische rechtsstaat. Ze zijn respectvol en verdraagzaam
naar elkaar.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
actief

Thema Streefbeeld

Gerelateerde verbeterpunten Geschoold personeel Rots en Water

Resultaatgebied Rots & Water

Gewenste situatie (doel) Alle leerkrachten zijn gecertificeerd Rots & water-trainer. 
Rots & Water leeft in de school. 
Voorbereiding Burgerschap (2020-2021)

Activiteiten (hoe) 1. Rooster Rots&Water-activiteiten MB en BB per maand
(net als OB) 
2. 2x per maand is er een R&W-les (30 minuten) 
3. In de klas worden wekelijks eenvoudige oefeningen
gedaan 
4. R&W-symbolen zijn zichtbaar in de klas en in de school 
5. Gezamenlijk het schooljaar starten met de Gouden
Weken 
6. Per bouw komt er een Chef R&W 
7. Halfjaarlijkse evaluatie binnen bouw en team

Consequenties organisatie Per bouw komt er een Chef R&W 
Halfjaarlijkse evaluatie binnen bouw en team 
Quick Scan leerkrachten

Consequenties scholing R&W training voor nog niet-gecertificeerde leerkrachten

Betrokkenen (wie) gehele team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Chef R&W per bouw

Meetbaar resultaat 1. Alle leerkrachten zijn gecertificeerd R&W-trainer. 
2. Rots & Water is zichtbaar in de school. 
3. Kinderen spreken de R&W-taal

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) november 2020
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Uitwerking GD6: Binnen de Montessorischool heerst een lerende cultuur; bij de
leerlingen en leerkrachten. De school benut een ieders kwaliteit of specialisme.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
actief

Thema Streefbeeld

Gerelateerde verbeterpunten Gebruik maken van Feedback aan kinderen en collega's

Resultaatgebied Feedback

Huidige situatie + aanleiding De leerkrachten zijn zich bewust van de kracht van
feedback. Zij zijn nu nog bewust onbekwaam.

Gewenste situatie (doel) Ons streven is te komen op het niveau waarop alle
leerkrachten bewust bekwaam zijn.

Activiteiten (hoe) Bovenbouw: 
- feedback-kaartjes 
- Trots-op-bord 
- portfolio

Middenbouw: 
- aan het begin van het schooljaar wordt door de
middenbouw bepaald hoe zij dit gaan vormgeven.

Onderbouw: 
- Regenboog 
- Trots op tafel

Betrokkenen (wie) gehele team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) BOCO's

Meetbaar resultaat De kinderen op onze school zijn zich bewust van de
leermomenten. De focus ligt op het proces en niet op het
eindresultaat.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) maart 2020

Borging (hoe) Klassenbezoeken door directie 
Vast agendapunt op teamvergadering en BOCO-overleg 
Collegiale consultatie
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Te volgen scholing Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Aanbieder Kosten

Ouder-
kindgesprekken

Gehele team Laatste vrijdag zomervakantie
(vrijdag 30 augustus)

Rots & Water aantal
leerkrachten

zsm

Geplande zelfevaluaties Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten

Quick Scan leerkrachten (Burgerschap, leerdoelen,
communicatie mbt zorg, leesbevordering)

Gehele
team

eind
januari
2020

Bijlagen

Naam Bestand

Uitwerking communicatie leerlingenzorg Bijlage_3__schoolplan_2019-2020_-_communicatie_leerlingzorg.pdf

Hoogbegaafdjheid Bijlage_4_schoolplan_2019-2020-_Hoogbegaafdheid.pdf
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DaVinci biedt onderwijs in dertig thema’s aan. De kerndoelen van Oriëntatie op jezelf en de 
wereld worden in een samenhangend geheel aangeboden. Het gaat hierbij ook om: de 
vensters uit de Canon van de Nederlandse geschiedenis, wereldburgerschap en 
burgerschapsvorming, wetenschap & technologie en de 21e-eeuwse vaardigheden met 
daarin Computational Thinking. Met de lesmethoden van DaVinci geven leerkrachten geen 
aparte vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, maatschappijleer, wetenschap & 
techniek, natuur- en scheikunde, filosofie of levensbeschouwing, maar bieden dit aan met 
één centrale les per week. 

Kinderen leren zelfstandig werken 

De kinderen leren verwerken op verschillende manieren: naar interesse (horizontaal) of op 
basis van niveau (verticaal). Dit is één van de redenen waarom we niet werken met 
standaard werkboekjes. Ieder kind kan na de groepsgebonden les zelf bekijken waardoor 
het geïnspireerd is en waarover het zich verwondert. Daar gaat het kind verder op in en zo 
ervaart hij eigenaarschap over zijn werk. Een leerkracht kan er ook voor kiezen om bepaalde 
verwerkingen uit het Werkblok of de kopieerbladen verplicht te stellen. Samen vormt dit een 
groot onderdeel van het portfolio. 
 

thema’s voor groep 3,4,5 (middenbouw) 

● Wie ben ik, Samen op de wereld, De wereld in de toekomst, Over polen en 
planeten 

● Lang geleden, Schatten van de aarde, Weer en Water, Van ridders tot 
ruimtevaart 

● Het begin, Het leven in en rond het water, Het leven op het land en De eerste 
mens 

thema’s voor groep 6,7,8 (bovenbouw) 

● Egyptenaren, Grieken & Romeinen, Middeleeuwen 

● Indianen, Vikingen, Ottomanen, Nieuwe Tijd 

● Maori’s, Aziaten, Nieuwste Tijd 

Kinderen leren zo vanuit het grote geheel hun eigen unieke plaats in het universum kennen. 
Ze worden gestimuleerd authentieke, verantwoordelijke wereldburgers te worden die vanuit 
hun eigen individuele plek een goed ontwikkeld zicht op het grote geheel hebben. Zo draagt 
wereldverkenning bij aan de wereldvrede. 

https://www.davinciacademie.nl/overzicht-themas-wereldverkenning-2/


Bijlage 3 Schoolplan 2019-2020 
 

Communicatie leerlingzorg 
 
 
Hoe gaan we de communicatie naar ouders over extra zorg verbeteren en borgen?  
 
Wat gaan we doen: 
 

● Afspraken maken en vastleggen over wat en hoe naar ouders wordt 
gecommuniceerd rondom extra zorg/aandacht die een leerling krijgt. Bijvoorbeeld 
een kind zit bij de verlengde instructie van Lijn 3 ⇨ berichtje ouders via Parro om ze 
hiervan op de hoogte te brengen. 

● Met de bouw standaard berichtjes maken die aan ouders wordt verstuurd waarvan 
kind extra zorg krijgt. 

● Aankondigen aan ouders dat dit een speerpunt (in ontwikkeling) is het komende jaar. 
● Koffie-ochtenden (4x per jaar) om de lijntjes met ouders kort te houden - centraal 

praatje over ontwikkelingen en waar we mee bezig zijn. 
 
Hoe gaan we het doen? 
 

● Overleg per bouw wat wanneer gecommuniceerd moet worden - terugkoppeling in 
boco-overleg. 

● Afspraken vastleggen en opslaan in drive (protocol oudercommunicatie en 
leerlingzorg) 

 
Wat doen we wanneer? 
 

● Schooljaar 2019-2020  
● Overleggen tijdens bouwvergaderingen 
● In de loop van het jaar - als alle meetmomenten een keer zijn langsgekomen- moet 

het protocol en de aanpak rond zijn. 
 
Te nemen stappen/acties 
 

● Overleg tijdens bouwvergaderingen en boco-overleg 
● Opstellen protocol oudercommunicatie leerlingzorg. 

 
Wie doet wat? 

● Eerst overleg in bouwvergadering - concept protocol per bouw 
● Terugkoppeling in boco en met IB - samenvoegen tot één protocol 
● Concept protocol bespreken tijdens teamvergadering. 
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(Hoog)begaafdheid 
 
 
Op dit moment worden de HB- kinderen vooral buiten de klas in groepjes begeleid door de 
hoogbegaafden(HB)-coördinator.  
De nieuwste inzichten geven aan dat het ook belangrijk is deze kinderen binnen de klas 
meer maatwerk te bieden. Op dit moment zitten we in een overgangsfase. De kinderen 
krijgen buiten de klas verdiepings- en verrijkingsopdrachten. Daarnaast wordt ook het werk in 
de klas steeds meer aangepast.  
Op SKOSS-niveau is dit jaar een HB-klas gestart. Een aantal van onze leerlingen heeft dit jaar 
een HB-programma gevolgd. 
 
Komend schooljaar willen we met onze HB-coördinatoren en de bovenschoolse 
HB-leerkracht kijken hoe we de begeleiding van de (hoog)begaafde leerlingen zowel in de 
klas als daarbuiten beter kunnen inrichten. 
 
De (hoog)begaafde leerling krijgt de leerstof compacter aangeboden. De opdrachten die 
zij krijgen, zijn gericht op het toepassen in moeilijkere contexten.  
Bij de zaakvakken worden deze kinderen uitgedaagd tot het hogere orde denken, ze 
worden geprikkeld om te analyseren, evalueren en creëren.  
 
Daarnaast wordt gebruik gemaakt van verrijkingsopdrachten die we halen uit methodes 
zoals Acadin, Rekentijger of onderzoekend leren. 
 
Naast meer maatwerk in de klas, zullen er ontmoetingsmomenten blijven waarbij deze 
leerlingen met elkaar aan de slag gaan. Op de website, onder het kopje protocollen, vindt u 
het protocol begeleiding meer-en hoogbegaafde kinderen. 
 
 
 


