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Inleiding Ons jaarplan geeft een kort krachtig beeld van hetgeen wij
dit schooljaar hebben ondernomen en uitgevoerd. Wij
hebben gekozen voor dit type jaarplan omdat het voortkomt
uit ons Schoolplan.

In ons jaarplan geven we aan: 1. welke zelfevaluaties we
hebben uitgevoerd 2. welke vragenlijst(en) we hebben
ingezet 3. welke voornemens we hebben i.r.t. het
schoolplan 4. welke actuele ontwikkelingen van belang zijn

We geven per onderdeel de verbeterpunten en onze
keuzes. Daarna werken we de belangrijkste
aandachtspunten nader uit.

Inleiding In ons jaarverslag blikken we terug op de ondernomen
activiteiten. De uitgevoerde activiteiten zijn te relateren aan

1. de gekozen verbeterpunten n.a.v. de zelfevaluatie
2. de gekozen verbeterpunten n.a.v. de vragenlijsten
3. de verbeterthema's uit ons schoolplan
4. de verbeterpunten uit de categorie 'divers'

We geven per onderdeel de verbeterpunten en onze
keuzes. Daarna werken we de belangrijkste
aandachtspunten nader uit.

Streefbeelden Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1. Op meerdere vakgebieden is tweetaligheid aanwezig. Engels is elke maand in de spotlight door de Englisch Wednesday, de engelse vlag
hangt en in alle groepen start men met conversaties in het Engels. Bij de gymlessen en
muzieklessen wordt veel met het Engels gedaan.

2. Taal is een wezenlijk onderdeel van de school

3. Het instructiemodel wordt door iedereen goed gehanteerd; het DIM model

4. Het vernieuwde team is weer op onderwijskundige sterkte gebracht
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School & omgeving Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Formatieve inzet directie, Zorg en
begeleiding leraren

Formatieve inzet 535 klokuren 
Directie 32 klokuur 
Zorg en begeleiding 20 klokuren en onderwijsassistent 20
klokuren 
Leraren 467 klokuren 
Administratie 16 klokuren 
Groepen 11 groepen

Het Rekenen is door onze coördinator onderzocht en zij heeft de verbeterpunten aan het
team gepresenteerd. Het blijkt dat de methoden en de onafhankelijke rekentoetsen een
conflicterend probleem hebben. Bv weinig aanbod van meten en verhoudingen maar wel
veel in de toetsen.

De methodemakers stappen steeds meer over naar de digitale versies waardoor de
kosten enigszins weer in de pas komen. De resultaten zijn ruimvoldoende maar wij
moeten opletten, omdat de taalontwikkeling bij de 4 jarigen een dalende tendens
vertoont.

Nog steeds is er een groot tekort aan ruimte wat de groei van bv de BSO doet
stagneren. De buurtscholen doen hier nu hun voordeel mee. Dit is voor de toekomst van
de Dijk geen goede ontwikkeling.

Functies [namen / taken] Directeur Maarten Tromp 
Waarnemend directeur Anita Campfens 
Bouwcoördinatoren Anita Campfens 
Cheyene Nieuwenhuisen 

Leerkrachten 
Kim Biesbroek gr 1/2 a 
Mevr. A. Schilder Groep 1/2b 
Mevr. M. de Wolf Groep 1/2 c 
Mevr. I. Hartjes Groep 3a 
Mevr. N.Heijblok-Terpstra Groep 3a 
Mevr. C. Nieuwenhuisen Groep 3b 
Mevr. J. Koster Groep 3b 
Mevr. S Mooy Groep 4 
Mevr. D. Putters Groep 4 
Mevr. D. van Bemmel-van Veen Groep 5 
Mevr. S. Woort Groep 6b 
Dhr R. Hamstra Groep 6a 
Mevr S. Huigh inval in gr 5 en 6 
Dhr. M. Brand Groep 7 
Mevr. M. Huitinga Groep 8 
Mevr. N. Gouverneur Groep 8

Mevr. A Siecker Intern begeleider 
Mevr. N. Gouverneur Intern begeleider 
Mevr. C. Scheffer – Nanning Onderwijsassistent 

Twee sterke kanten Sociaal-emotioneel 
Engels vanaf gr 1
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Twee kansen Ruimte vergroten in het gebouw 
Samenwerking Peuterspeelzaal/BSO

Twee bedreigingen ruimte gebrek 
Te hoge uitgaven vooral ICT om 21 centuryskills in te
zetten

Opbrengsten [beleidsvoornemens] Woordenschat vergroten 
Verhogen rekenresultaten en werkwoordspelling

Meerwerf basisschool de Dijk

Jaarplan - jaarverslag 2017 - 2018 4



Leerlingenaantallen per 1 oktober Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal Door extra geld vanuit de organisatie is het mogelijk gemaakt om met twee groepen drie
te starten in 2018-2019. Afgelopen jaar zijn er ll verwezen die vanuit gr 2 naar gr 3 zijn
gegaan terwijl de doelen voor deze overgang niet behaald waren. Wij moeten waakzaam
blijven; wanneer wel / niet door naar groep 3

24 43 39 29 28 38 27 24 252

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

Bij de groep 2 ll zijn veel okt-dec kinderen die besproken worden om de haalbaarheid
voor gr 3 niveau te bepalen . 
Volgend jaar starten wij met twee groepen 3??

Kwantitatieve gegevens personeel Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Aantal medewerkers OP 19 (3 mannen en 16 vrouwen) Met alle leerkrachten zijn in de maanden september en oktober de gesprekken gevoerd.
De functioneringsgesprekken waren inclusief de POP en volgens de oude stijl. De drie
beoordelingsgesprekken zijn vanuit WMK gekomen en van daaruit besproken. Ook
worden er (evaluatie)gesprekken gevoerd met alle leerkrachten einde schooljaar. Stuk
aandacht voor iedereen als afsluiting van een schooljaar. Dit werkt voor iedereen zeer
bevredigend.

Aantal medewerkers OOP 1 (0 mannen en 1 vrouwen)

Aantal uitstromers 1

Aantal nieuwkomers 1

Aantal BHV-ers 6

Aantal geplande FG's 16 Aantal uitgevoerde FG's 16

Aantal geplande BG's 3 Aantal uitgevoerde BG's 3

Aantal geplande POP's 19 Aantal uitgevoerde POP's 19
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Gekozen aandachtspunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Aandachtspunt Omvang

Verbeterpunten
Schoolbeschrijving

Engels in de school uitbreiden naar andere vakgebieden en/of buiten de school treden middels
Commenius

groot

Verbeterpunten
Schoolbeschrijving

Onderlinge versterking van de leerkracht contacten diverse scholen. groot

Leerstofaanbod Implementatie adv methoden vervangingsschema waardoor het aanbod up to date blijft groot

Taalleesonderwijs Woordenschat is de aankomende jaren een speerpunt groot

Kunstzinnige vorming evalueren ambities kunstzinnige vorming klein

Bewegingsonderwijs evalueren ambities bewegingsonderwijs klein

Opbrengstgericht werken Boom scores trachten om te zetten in vaardigheidsscores groot

Evaluatieplan 2015-2019 afnemen quickscans 2017-2018 klein
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Uitwerking: Engels in de school uitbreiden naar andere vakgebieden en/of buiten
de school treden middels Commenius

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
afgerond

Thema Verbeterpunten Schoolbeschrijving Het Comenius project bestaat niet meer in de vorm zoals wij het hebben uitgevoerd in
2007/2008/2009. Wij hebben besloten om niet in te stappen in de huidige opzet. De
Englisch Friday is verschoven naar de wednesday. De muziek methode in de
bovenbouw is "Grooves me" en is tevens de Engelse methode.

Gewenste situatie (doel) Bewegingsonderwijs in het Engels

Activiteiten (hoe) De English Friday intensiveren en specialiseren

Betrokkenen (wie) team

Plan period wk

Eigenaar (wie) Rene Hamstra

Kosten (hoeveel) geen

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) eind schooljaar bij laatste borging

Borging (hoe) viermaal per jaar
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Uitwerking: Onderlinge versterking van de leerkracht contacten diverse scholen. Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Thema Verbeterpunten Schoolbeschrijving Daar waar mogelijk is er contact/ klassenbezoek geweest met andere leerkrachten en oa
bezoek aan elkaars school en groep.Plan period wk
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Uitwerking: Implementatie adv methoden vervangingsschema waardoor het
aanbod up to date blijft

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
afgerond

Thema Leerstofaanbod

Plan period wk
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Uitwerking: Woordenschat is de aankomende jaren een speerpunt Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Thema Taalleesonderwijs Door goed te borgen en de afspraken te consolideren zien wij een stijging in de
woordenschat resultaten maar wij zijn er nog niet. Er komt een nieuwe woordenschat
toets die wij denken beter aansluit bij datgene waar wij en de kinderen mee bezig zijn

Betrokkenen (wie) team werkgroep woordenschat

Plan period wk
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Uitwerking: Boom scores trachten om te zetten in vaardigheidsscores Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Thema Opbrengstgericht werken Er is uiteindelijk na veel onderzoek gekozen om naar de ouders toe te blijven werken
met de DLE's. Voor jaarverslagen en interne evaluatie halen wij uit Parnasys de
gegevens waarbij vaardigheidscores een onderdeel zijn.

Plan period wk
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Overige aandachtspunten [klein] Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Aandachtspunt Doel Wanneer Wie Kosten

evalueren ambities
kunstzinnige
vorming

Driemaal per jaar in
kleine groepjes met
hulpouders, 6 weken
expressiemiddagen
organiseren.
Muziekproject van 3 jaar
met subsidie uitvoeren

wk Aanspreekpunt
KV,
muziekcoordinator

Muziek
project
heeft een
begroting
van
43.000
euro
waarvan
20.000
subsidie

Het muziekproject heeft een mooie impuls gegeven aan het
muziek onderwijs. Nieuwe methoden voor onder en
bovenbouw. Nieuwe instrumenten. Gitaren en gitaarles voor
de kinderen. Twee musicals per jaar uitgevoerd. Al met al
een geslaagd project. Daarnaast de 18 expressiemiddagen
met hulpouders waardoor er leuke processen en producten
zijn gecreëerd.

naar volgend jaar

evalueren ambities
bewegingsonderwijs

wk Steeds minder coaching van Sportservice en steeds meer
inzet van de collega's die bewegingsonderwijs geven en zich
hebben gespecialiseerd in het vak.

afgerond

afnemen
quickscans 2017-
2018

wk
afgerond

Bijlagen

Naam Bestand

activiteitenplan 2017-2018 Activiteitenplan_2017-2018.xlsx_-_Groep_1-2A.pdf

Nascholingsplan 2017-2018 Nascholingsplan_2017-2018.docx.pdf
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Meerwerf basisscholen D E N   H E L D E R 

  
NASCHOLINGSPLAN VAN:   De Dijk voor het schooljaar 2017-2018 
  
Evaluatie van de uitvoering van het vorige nascholingsplan leverde de volgende gegevens             

op: 
      A.    ALS SUCCESVOL IS ERVAREN: 

1.  WMK (5 studie middagen). 
2.  Triade activiteiten. 
3.   BHV cursus voor betrokkenen. 
4.   Coaching bewegingsonderwijs. 
5.   ICT. 
6.   Collegiale ondersteunings middag betreffende pedagogische en didactische zaken. 
7.   Klassenmanagement. 
8.  Teambuilding. 
9.  Tweemaal een tweedaagse directeur. 
10.    Individuele keuzes van leerkrachten/directies eventueel in samenwerking 

             andere (Meerwerf) scholen. 
11.    Opbrengsten verhogen dmv groepsplannen en woordenschat vergroten. 
12.    Zelfstandig werken verstevigen. 
13.   Gr 8 ondernemend leren i.s.m Educatieve stad.  

 
       B.    ALS MINDER/ NIET SUCCESVOL IS ERVAREN: 

WMK bijeenkomsten 
Ouderparticipatie 2.0 en 3.0 onderzoeken.  

 
Meerjaren-nascholingsbeleid: 
1. De komende vier schooljaren wil ons schoolteam zich scholen op de volgende 
            hoofdthema's van het onderwijs aan onze school (aankruisen): 

[x] A PEDAGOGISCH KLIMAAT 
[x] B DIDACTISCHE AANPAK 
[x] C ZORGKLIMAAT 
[x] D ORGANISATIE, LEIDING & STRUCTUUR 
[x] E TEAMFUNCTIONEREN & -KLIMAAT 
[x] F PR & OMGEVINGSBELEID 
[x] G KWALITEITSBELEID 
[x] H IDENTITEIT 
[x]  I DE WERELD VAN ICT 
[x] J SCHOOLPROFIEL ONTWIKKELEN  
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 

 
2. We zijn van plan om bovenvermelde scholingsaspecten als volgt over de           
komende vier schooljaren te verdelen : 

Schooljaar 2017 / 2018  : A,B,C, D, E,F,G , I en J 
Schooljaar 2018 / 2019 : A,B,C, D, E,F,G , I en J 
Schooljaar 2019 / 2020 : A,B,C, D, E,F,G , I en J 
Schooljaar 2020 / 2021 : A,B,C, D, E,F,G , I en J 

  
Nascholingsbeleid in dit schooljaar: 
  

3. De bij vraag 2 voor het komende schooljaar vermelde scholings keuzes           
vertalen we in de volgende concrete scholingsdoelen: 
  
● WMK (5 studiemiddagen) 
● Triade activiteiten 
● BHV cursus voor betrokkenen 
● Coaching bewegingsonderwijs 
●  ICT 
● Collegiale consultatie betreffende pedagogische en didactische zaken 
● Leerstrategieën 
● Ouderbetrokkenheid 2.0 en 3.0 
● Active directe instructiemodel 
● Teambuilding 
● Tweemaal een tweedaagse directeur 
●  Individuele keuzes van leerkrachten/directies eventueel in samenwerking 

andere (Meerwerf) scholen 
●  Rekenonderwijs vanuit de evaluatie IEP toets 

 

 
  

4. De bij vraag 3 vermelde scholingsdoelen leiden dit schooljaar tot de           
volgende binnen het schoolteam afgesproken concrete scholingsactiviteiten: 
       

activiteit:  deelne
mer  

scholing 
door: 

koste
n: 

 

1 WMK team zelfstandig € 
0,00 

2 Triade activiteiten team Triade € 
0,00 

3 BHV 5 teamleden VSK bovenschool
s 

 



 
 
 
 
 
 

 

4 Coaching bew.onderw lkr LB  Sportservi
ce 

€ 
4000,

00 

5  ICT  team zelfstandi
g 

€ 
0,00 

6 Collegiale onderst. team onderling € 
0,00 

7 Leerstrategieën   team  IB en dir  € 
2500,

00 
 

8 Teambuilding  team  Teamleden €   800,00 
 

9 2 daagse (2X)  directe
ur 

AD/Surplu
s 

 € 
450,0

0 
 

10 Individuele keuzes leerkr/
directi
e 

-----------  € 
4000,

00 

11 Ouderbetrokkenheid  team  Zelfstandi
g 

€ 
0,00 

 

12 Active directie 
instructiemodel  

team  Zelfstandi
g olv IB  

€ 
0,00 

13 Zelfstandigwerken team zelfst €  0,00 
 

14 Rekenonderwijs gr 8/lkr gr 8  zelfstandig €  0,00 
 

15  woordenschat team werkgroep € 0,000 

 
      

     
   

         

 



 
 
 
 
 
 

 

         
  

 
5. Met de volgende teamleden zijn voor dit schooljaar om de aangegeven reden 
geen scholingsafspraken gemaakt: 
  
 Geen 

  
   

  
 
 
 
 
 
 
 
6. Onze scholingsplannen leiden de komende vier schooljaren tot de         
volgende financiële situatie met betrekking tot het schoolgebonden        
nascholingsbudget: 

  
inkomsten:  

saldo aanvang schooljaar €   4.000 
  

budget dit schooljaar  € 14.000 
  

budget volgend schooljaar € 14.000 
  

budget volgend schooljaar  € 13.000 
  

budget volgend schooljaar € 13.000 
  

totaal[1]   € 58.000 
 

uitgaven: 
  

scholingskosten dit schooljaar €   12.750  
  

scholingskosten volgend schooljaar €   12.000 
  

scholingskosten volgend schooljaar €   12.000  
  

scholingskosten volgend schooljaar €   12.000 
 

 



 
 
 
 
 
 

 

totaal €   48.750 
  

saldo  €    9.250 
   
  7. Op de volgende wijze zal tegen het einde van dit schooljaar de uitvoering van              
dit scholingsplan worden geëvalueerd: 
  

[x] DIRECTIENIVEAU 
Op basis van observatie en individueel overleg 

[x] NIVEAU SCHOOLTEAM 
Tijdens plenaire teamvergadering 

[  ] BOUWNIVEAU 
Tijdens bouwoverleg in aanwezigheid van directeur 

[x] INDIVIDUEEL NIVEAU 
Tijdens doelstellingsgesprek 

[  ] INDIVIDUEEL NIVEAU 
Tijdens individuele contacten, anders dan bedoeld onder c 

[x] ANDERS, namelijk: met OBD in verband met aanbod cursussen en Reken           
traject. 

  
  8. Ondertekening: 
  
  

plaats/datum Den Helder,……………………….                   _
 

  
  

namens personeelsgeleding MR Nicole Gouverneur…………………………….  
_  

  
  

namens oudergeleding MR                Marith Dop……………………………        _  
  
  

directeur                                             Maarten Tromp………………………… 
 
  

Toelichting: 
  

[ ] : Aankruisen indien van toepassing: 
  

[  ] = niet van toepassing 
[X] = wel van toepassing 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 
[1] Beide bedragen dienen gelijk te zijn 
1 Beide bedragen dienen gelijk te zijn 
  

 



Groepsplan onderwijsactiviteiten en evenementen

Groep  : 1-2A

Maandag Uren Dinsdag Uren Woensdag Uren Donderdag Uren Vrijdag Uren

Nederlands 1:00 Nederlands 1:00 Nederlands 0:30 Nederlands 1:00 Nederlands 0:30

Rekenen 1:00 Rekenen 1:00 Oefeningen 2:30 Rekenen 1:00 Rekenen 0:45

Oefeningen 2:30 Oefeningen 2:30 Expressie 0:45 Oefeningen 2:15 Oefeningen 2:00

Kennisgebieden 0:15 VreemdeTalen 0:15 Pauze Redzaamheid 0:30 VreemdeTalen 0:15

Expressie 0:45 Expressie 0:45 Leeg Expressie 0:45 Leeg

Leeg Leeg Leeg Leeg Leeg

Leeg Leeg Leeg Leeg Leeg

Leeg Leeg Leeg Leeg Leeg

Totaal uren 5:30 Totaal uren 5:30 Totaal uren 3:45 Totaal uren 5:30 Totaal uren 3:30

Weektotaal aantal uren per vak- of vormingsgebied:

Expressie Kennisgebieden Nederlands Redzaamheid Rekenen

Totaal 3:15 Totaal 0:15 Totaal 7:15 Totaal 00:30 Totaal 4:45

Bevordering taalgebruik Aardrijkskunde Lezen Bev. Soc. Redzaamheid Rekenen

Handvaardigheid Geschiedenis Schrijven Vreedzame school

Muziek Verkeer Spreken/luisteren

Spel en beweging Maatschappelijke verhoudingen Taalvaardigheid Oefeningen Vreemde Talen

Tekenen Natuur Totaal 1:30 Totaal 0:30

Staatsinrichting Lichamelijke oefening Engels

Wereldoriëntatie algemeen Werkles








































































