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Inleiding 

 
Dit jaarplan geeft een overzicht van de beleidsvoornemens op de diverse beleidsterreinen van CBS 
De Reinbôge in het schooljaar 2022-2023. Het betreft een uitwerking van het vierde schooljaar van 
de schoolplancyclus 2019-2023. Het jaarplan maakt tevens deel uit van het kwaliteitszorgsysteem 
van CBO De Greiden en onze school.  
 
Bij de samenstelling van dit jaarplan is gebruik gemaakt van de volgende documenten:  

• De afspraken en planningen uit het schoolplan 2019-2023. (Zie bijlage “Meerjarenoverzicht 
geplande doelen Schoolplan 2019-2023”) 

• Het jaarplan 2021-2022 en de evaluatie hiervan (schooljaarverslag 2020-2021)  

• Het strategisch beleidsplan van CBO De Greiden 2019-2023  
 
Bij de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens is gekozen voor een compacte vorm, de 
volgende onderdelen worden beschreven:  

• het beleidsterrein; 

• doel / onderwerp; 

• concrete activiteiten / inhoud; 

• tijdsbestek 

• inzet personeel (en middelen); 

• borging / evaluatie. 
 

Het beleid van de stichting CBO De Greiden is kader stellend. Vanzelfsprekend geldt dit ook voor het 
beleid van de overheid (zowel plaatselijk als landelijk) c.q. de onderwijsinspectie. Verder heeft de 
school te maken met het samenwerkingsverband Fryslân. Naast het overheidsbeleid, het 
stichtingsbeleid en het beleid van het samenwerkingsverband, voert CBS de Reinbôge natuurlijk ook 
school specifiek beleid.  
Dit document biedt voor dit schooljaar voldoende houvast voor het continue proces van bewaking en 
verdere verbetering  van de kwaliteit van ons onderwijs. 
Het jaarplan is tot stand gekomen in samenspraak tussen directie, team en MR. 

Dit jaarplan is een richtlijn. Plannen zijn een houvast, we moeten indien noodzakelijk  er ook vanaf 

kunnen wijken! 

Linda de Boer 
Directeur 
 
Alle genoemde documenten zijn terug te vinden op onze website: www.reinbôge.degreiden.nl. De documenten 

worden ook ter informatie (Jaarplan) en verantwoording (Jaarverslag) verzonden naar Inspectie en College van 

Bestuur.  
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Beleidsterrein: Leerlingenzorg 

Onderwerp  Inhoud  

 
Zorg en begeleiding gericht 
op onze borgingsdocumenten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inzet Plus en Klusklas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zorg en begeleiding gericht 
op analyseren 
 
 
 
IEP LVS 

 

Onderstaande borgingsdocumenten worden teambreed 
opgepakt, bijgesteld en vastgelegd. Tevens nemen de 
leerkrachten die zitting hebben in de MR dit mee naar de MR 
bijeenkomsten. Volgend schooljaar staan 11 
borgingsdocumenten centraal: 
- Inrichting school-klas 
- Afspraken en routines 
- Directe instructie 
- Begeleid zelfstandig leren en werken 
- Communicatie 
- Coöperatief leren 
- Analyseren 
- Kanjertraining 
- Onderwijs ontwerp taal en spelling 
- IEP lvs 
- Ouder- en kindgesprekken en afspraken rapportfolio 
 
 
Belangrijk is dat we ook het aanbod van BB / KB en meer 
begaafde leerlingen in de gaten blijven houden, net zoals 
voorgaande jaren. 
Binnen de stichting is de mogelijkheid om leerlingen één dagdeel 
in de week naar de zgn. klus- of plusklas te verwijzen. In alle 
gevallen moet ook de reguliere setting van de eigen school 
voldoende uitdaging kunnen bieden.  
 
 
Analyseren is een vak apart, maar erg belangrijk. Jaarlijks komt dit 
aanbod en de schoolafspraken zijn vastgelegd in borgingsdocument 
Analyseren. 
 
 

Als team hebben wij de keuze gemaakt om vorig schooljaar over 
te stappen naar het leerlingvolgsysteem van IEP voor groep 3-8. 
IEP is kind vriendelijker, goed inzetbaar en meet waar de leerling 
op dat moment staat, waarbij eigenaarschap van de leerling ook 
een rol speelt. Twee keer per jaar houden de leerkrachten 
kindgesprekken en kijken we naar de uitslagen, sociale gedeelte 
maar ook leerlaanpak. Het LVS van IEP past bij de ontwikkelingen 
van onze school en ons nieuwe rapportfolio.  
 

Wanneer  Wie zijn betrokken? Evaluatie 

Gehele schooljaar Leerkrachten 
Intern begeleider 
Directie 
 

Belangrijk om steeds 
tussentijds te evalueren en 
doelen te stellen voor de 
periode die volgt. 
Eindevaluatie einde schooljaar 
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Beleidsterrein: Financiën i.c.m. Leerstofaanbod en inrichting school 
Onderwerp  Inhoud  

Meerjaren 
investeringsplan 

Tot dusver zijn in het kalenderjaar 2022 een aantal investeringen 
gedaan: 

• Touchscreen onderbouw  

• Materiaal Onderbouwd 

• Rekenmethode Alles Telt Q 

 
Op de begroting staat o.a. nog: 

• Ledverlichting (er zijn offertes aangevraagd) 

• Dak vervanging (rond de zomervakantie) 

• Vloer in de was zetten 

• Nieuw speeltoestel 

 
Op basis van urgentie en mogelijkheden binnen de begroting 
vaststellen wanneer voor welke vakgebieden methodes en / of 
materialen worden vervangen. 
 

• Kachel wordt vervangen/aangepast door van der Pol. 

 

Wanneer  Wie zijn betrokken? Evaluatie 

Periode september - 
december 

Team en directie 
Bestuur- begrotingsbespreking 
november – december 2021 

Teamvergaderingen 
Begrotingsbesprekingen 

Beleidsterrein: Personeel 
Onderwerp  Inhoud  

Inzet middelen 
werkdrukverlaging – NPO 
middelen 

De door de overheid beschikbaar gestelde middelen voor de 
werkdruk van de leerkrachten gebruiken wij aankomend schooljaar 
voor onze onderwijsassistent. Op deze wijze kan zij vier ochtenden 
blijven werken, met een tijdelijke uitbreiding (tot 1 november 2022) 
van de donderdagmiddag i.v.m. ouderschapsverlof uren van de 
intern begeleider. Om de formatie rond te krijgen wordt een deel 
van het NPO geld gebruikt zodat we niet meer in de min staan. Ook 
krijgt onze onderwijsassistent extra uitbreiding op de 
maandagmiddag. Dit wordt betaalt van de NPO gelden voor één 
jaar. Het resterende bedrag gebruiken wij om leerkrachten één keer 
per drie weken te kunnen vrij roosteren. 
 

Wanneer  Wie zijn betrokken? Evaluatie 

Gehele schooljaar Gehele team Gedurende het gehele schooljaar wordt 
regelmatig geëvalueerd. 
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Beleidsterrein: Leerstofaanbod 

Onderwerp  Inhoud  

Frysk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Engels 
 
 
 
 
 
Wetenschap & 
Techniek 
 
 
 

Binnen de school werken wij met Spoar 8 voor alle groepen. Op dit 
moment beschikken wij over profiel B. Profiel B houdt in: voldoende 
aanbod kerndoelen 17 (attitude), 18 (luisteren), 19 (spreken), 20 
(lezen) en 22 (taalbeschouwing). Geen of onvoldoende aanbod 
kerndoelen 21 (schrijven). 
Het doel is om dit om te zetten in profiel A, waarbij wij 4 jaar hebben 
om het schrijfonderwijs ook op orde te brengen.  
Wij betrekken naast hulp die wij van de provincie krijgen aangeboden 
ook de schoolbibliotheek hierbij. We gaan verder met het 
implementeren van Spoar 8 in alle groepen: lêsline voor groep 4, 
Stavering voor de groepen 5 t/m 8. De Stavering is in vieren gehakt om 
een goede doorgaande lijn aan te bieden: 
*Groep 5 maakt jaarlijks tot en met werhellingsles 2 (13 lessen)  
*Groep 6 start met les y en i tot en met werhellingsles 4 (14 lessen)  
*Groep 7 start met les eo tot en met werhellingsles 6 (14 lessen)  
*Groep 8 start met les k en s tot en met werhellingsles 7 (7 lessen) 
 
Ook gaan wij jaarlijks meedoen met het Frysk examen. Groep 7: A deel 
en groep 8: B deel. 

 
 

Dit schooljaar vindt deel 2 van de ondersteuning plaats om het vak 
Engels goed te verankeren in ons onderwijs. We bieden Engels aan in 
alle groepen om het niveau te verhogen. We gaan schooljaar 2022-
2023 gebruiken om een nieuwe methode aan te schaffen. 
 
 
Binnen de stichting vinden tweewekelijkse thema plaats. De materialen 
zijn uitgebreid en staan op het kantoor van het bestuur. Ook worden er 
volgend schooljaar lessen aangeboden vanaf groep 3. We kunnen ons 
hierop inschrijven. Daarnaast maken we gebruik van Groen doen. 

Wanneer  Wie zijn betrokken? Evaluatie 

Vanaf de start van het 
schooljaar 

Team 
Meimakker (provincie Fryslan) 
Ondersteuning Engels IFO 
subsidy 
Groendoen 
Technieklessen buiten de 
school 

Tussentijds- einde schooljaar 
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Beleidsterrein: Management en organisatie 

Onderwerp  Inhoud  

 
School AVG proof maken 
 
 
 
 
Office365 
 
 
 
Prowise 
 
 

 
Via het beeldformulier geven ouders toestemming. Dit formulier 
wordt eens per jaar geüpdatet. Ieder schooljaar wordt in de 
nieuwsbrief hierover geschreven en ouders hierop gewezen.  
 
 
Verder implementeren en toepassen van office 365 binnen de 
school en wat via het bestuur wordt aangeboden. 
 
 
Werken en uitbreiden van Prowise Go op de Chromebooks en de 
losse computers. Verder implementeren. 
 

Wanneer  Wie zijn betrokken? Evaluatie 

Vanaf Start schooljaar  
 

Bestuur 
Directie 
Team 

Tussentijdse evaluatie januari 
2022 
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Beleidsterrein: Onderwijs en Organisatie 

Onderwerp  Inhoud  

 
Burgerschap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwe rekenmethode  
Alles Telt Q 
 
 
 

Een hot item wat momenteel veel speelt in de media. We 

moeten een beredeneerd aanbod aanbieden. Dat wil zeggen dat 

we een doorlopende lijn moeten hebben en doelen moeten 

formuleren. Een groot gedeelte van Burgerschap hebben we al 

in ons aanbod zitten, o.a. in wereldoriëntatie. Naast dat 

burgerschap verweven zit in onder andere onze methode WO en 

Kanjer willen we dit schooljaar gebruiken om verder in kaart te 

brengen waar wij staan en hoe wij aan de kerndoelen kunnen 

voldoen. 

 

Het gaat bij de invulling van de wettelijke opdracht tot 

bevorderen van burgerschap om de volgende drie invalshoeken: 

1. Inhoud: basiswaarden en sociale & maatschappelijke 

competenties 

2. Onderwijskundige uitgangspunten: doelgericht, 

samenhangend, herkenbaar en inzicht in resultaten 

3. Schoolklimaat: oefenplaats in overeenstemming met 

basiswaarden. 

 

We starten dit schooljaar met een nieuwe rekenmethode Alles 
Telt Q. De opvolger van Alles Telt. Onze oude methode voldeed 
niet meer aan de eisen en na de lockdowns is er achterstand 
ontstaan in de middenbouw. De keuze om een nieuwe methode 
aan te schaffen die beter aansluit bij ons rekenonderwijs was 
dan ook zo gemaakt. Same met Wis school gaan wij een 
teamscholing volgen om de methode goed weg te zetten. De 
eerste scholing vindt in september 2022 plaats. Het gaat om drie 
scholingsmiddagen en het bijwonen van een les halverwege het 
schooljaar. 

Wanneer  Wie zijn betrokken? Evaluatie 

Gehele schooljaar  Gehele team 
 

Tussenevaluatie in januari 2023 
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Beleidsterrein: Kwaliteitsbeleid 

Onderwerp  Inhoud  

Schoolplan 2019-2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opstellen schooljaarplan 2022-2023  
 
 
 
 
 
 
Actualiseren van de schoolgids 
 
 
 
 

Kwaliteit enquêtes 

Iedere basisschool in Nederland heeft een 
schoolplan. Dit is een beleidsdocument dat 
betrekking heeft op een periode van vier jaar. 
Ons huidige schoolplan beslaat de periode 
2019-2023. Aankomend schooljaar werken wij 
met het vierde jaar van het schoolplan. De 
tussenevaluatie heeft plaatsgevonden en in 
bijlage 1 is het overzicht met de onderwerpen 
waar wij aan gaan werken geplaatst. In het 
schoolplan wordt aangegeven wat onze 
ambities en doelen zijn op alle terreinen: 
onderwijs, personeel, huisvesting en financiën. 
Het bestuursbeleidsplan van CBO De Greiden 
voor de periode 2019-2023 is uitgangspunt voor 
de opstelling van de schoolplannen van de 
scholen die onderdeel van uitmaken van deze 
stichting.  

 

De ambities en doelen vanuit het schoolplan 
worden vertaald naar schooljaarplan 2022-2023 
en verder, waarbij rekening gehouden wordt 
met de tussenevaluatie en eventuele 
lockdowns. 

 

De schoolgids wordt in het schooljaar 2022-
2023 alleen geactualiseerd. 

 

In het schooljaar 2021-2022 is de enquête 
afgenomen bij leerkrachten – leerlingen en 
ouders. Schooljaar 2023-2024 wordt deze pas 
weer afgenomen. 

Wanneer  Wie zijn betrokken? Evaluatie 

Gehele schooljaar Team 
MR  
Bestuur 

Einde schooljaar 
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Overzicht  Scholing / Begeleiding     Schooljaar 2022-2023 

BHV  CBO De Greiden 

Kanjertraining vervolg licentie B  
 

Johanna, Titia en Linda 

Start cursus Kanjertraining Bernd en Melanie  
bij voldoende opgaves en mogelijkheden 

binnen de stichting 

Engels Team 

Audit opleiding deel 2 Johanna 

E-wise account schoolleider + terugkomdagen 
Schoolleidersopleiding 

Linda 

Opleiding (nog nader te bepalen welke) Linda 

LeerMeer bijeenkomsten Team 

Rekenmethode implementeren ATQ met Wiss school Team 
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Bijlage 1 Meerjarenoverzicht geplande doelen schoolplan 2019-2023 

Beleidsvoornemen 2019 - 

2020 

2020-

2021 

 2021-

2022 

2022-

2023 

      

AVG proof maken van de school X     

Aanpassen van de website X     

Gezonde school: ontwikkelen doorgaande lijn X X T   

Ontwikkelingen-doorgaande lijn  PSZ X  U   

   S   

Kwaliteitsenquête ouders  X S X  

Kwaliteitsenquête leerlingen  X E X  

Kwaliteitsenquête Personeel  X N X  

   E   

Talentontwikkeling en Eigenaarschap X X V X X 

Onderwijsaanbod Meerbegaafde leerlingen  X X A   

Onderwijsaanbod BB KB X X L   

Mediawijsheid, doorgaande lijn (schoolbibliotheek) X X U X X 

Bibliotheek op School X X A X X 

Prowise toepassen in de lessen (midden- en   

bovenbouw) 

X X T X  

   I   

Meerjaren vervanging schema  methodes vaststellen X X E X X 

Invoering Nieuwe Taalmethode X     

Doorgaande lijn Kanjertraining borgen X X  X X 

      

PDCA (vervolg traject 2015-2019) X X    

Leerstofaanbod Fries en Engels X X  X X 
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Duurzame ontwikkeling in vakgebieden en thema’s X X  X X 

      

Zorg en begeleiding gericht op analyseren X X  X X 

Onderzoeken Ander onderwijs X X  X  

Implementatie LVS IEP    X X 

Muziekimpuls afronden X X    
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Bijlage 2  ZORG VOOR KWALITEIT  

EVALUATIE ROOSTER  Borgingsdocumenten   versie mei  2020 - 2025 
 

1. 
Inrichting school, klas 
 
Document eigenaar: directie 
Datum laatste borging: 
25 januari 2018 
 
Ingepland voor bespreking: 
Schooljaar 2020-2021 
Schooljaar 2022-2023 
Schooljaar 2024-2025 
 
 
 
 

2. 
Afspraken en routines 
 
Document eigenaar: directie 
Datum laatste borging: 
25 januari 2018 
 
Ingepland voor bespreking: 
Schooljaar najaar 2021 
Schooljaar 2020-2021 
Schooljaar 2022-2023 
Schooljaar 2024-2025 
 

3. 
Voorspelbaarheid in 
Leerkrachtgedrag 
document eigenaar: directie 
Datum laatste borging: 
31 januari 2019 
 
Ingepland voor bespreking: 
Schooljaar 2019-2020 
Schooljaar 2021-2022 
Schooljaar 2023-2024 
 

4. 
Directe Instructie 
 
 
document eigenaar: directie 
 
Datum laatste borging: 
26 februari 2019 
 
 
Ingepland voor bespreking: 
Schooljaar 2019-2020 
Schooljaar 2020-2021 
Schooljaar 2022-2023 
Schooljaar 2024-2025 
 
 
 

5. 
Begeleid zelfstandig 
leren/werken 
 
document eigenaar:  
 
Datum laatste borging: 
Dec. 2017 
 
Ingepland voor bespreking: 
Schooljaar 2019-2020 
Schooljaar 2022-2023 
Schooljaar 2024-2025 
 

6a 6b 6c. 
Communicatie 
Schriftelijke correctie 
Bijzondere leerling 
 
document eigenaar: directie 
Datum laatste borging: okt. 2016 
Correctie: 2 december 2013 
Communicatie: 2 dec. 2013 
Bijzondere leerling: januari 2014 
 
Ingepland voor bespreking: 
Schooljaar 2019-2020: 6a en 6b 
Schooljaar 2020-2021: doc. 6C 
Schooljaar 2022-2023 
Schooljaar 2024-2025 
 
 
 

7. 
Responsief leerkrachtgedrag 
 
Document eigenaar:  directie 
 
Datum laatste borging:  
21 maart 2019 
 
Ingepland voor bespreking: 
Schooljaar 2019-2020 
Schooljaar 2021-2022 
Schooljaar 2023-2024 
 

8. 
Teamvorming 
 
document eigenaar: directie 
 
Datum laatste borging: 
15 januari 2019 
 
Ingepland voor bespreking: 
Schooljaar 2019-2020 
Schooljaar 2021-2022 
Schooljaar 2023-2024 
 

9. 
Effectieve leertijd 
 
document eigenaar: directie 
opgesteld mei 2011 
 
Datum laatste borging: 
Maart.2015 
 
Ingepland voor bespreking: 
Schooljaar 2019-2020 
Schooljaar 2021-2022  
Schooljaar 2023-2024 
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10. 
Groepsvorming  
 
document eigenaar:  directie 
 
Datum laatste borging:  
Oktober 2016 
 
Schooljaar september 2019 
Schooljaar 2019-2020 
Schooljaar 2021-2022 
Schooljaar 2023-2024 
 

11. 
Coöperatief leren 
 
document eigenaar: leerkracht 
onderbouw 
 
Datum laatste borging: 
Juli  2016 
Schooljaar 2020-2021 
Schooljaar 2022-2023 
Schooljaar 2024-2025 
 
 

12. 
Analyseren 
 
document eigenaar: directie 
 
Datum laatste borging: 
 
Ingepland voor jaarlijkse bespreking: 
Februari 2020 
Schooljaar 2020-2021 
Schooljaar 2021-2022 
Schooljaar 2022-2023 
Schooljaar 2023-2024 
Schooljaar 2024-2025 
 
 

13. Kanjertraining 
 
document eigenaar: directie 
 
Datum laatste borging: 
 
Ingepland voor jaarlijkse 
bespreking:  
Schooljaar 2019-2020 
Schooljaar 2020-2021 
Schooljaar 2021-2022 
Schooljaar 2022-2023 
Schooljaar 2023-2024 
Schooljaar 2024-2025 

 
 

14. Onderwijsontwerp 
Taal en Spelling 
 
document eigenaar: Intern 
begeleider - directie 
 
Datum laatste borging: juni 
2020 
 
Ingepland voor twee jaarlijkse 
bespreking:  

 
Schooljaar 2019-2020 
Schooljaar 2020-2021 
Schooljaar 2022-2023 
Schooljaar 2024-2025 
 

 

15. Ander onderwijs 
 
 
 
16. LVS IEP 
Schooljaar 2021-2022 
Schooljaar 2022-2023 
Schooljaar 2023-2024 
Schooljaar 2024-2025 

 
17. Ouder- en kindgesprekken 
en afspraken rapportfolio 
Schooljaar 2021-2022 
Schooljaar 2022-2023 
Schooljaar 2023-2024 
Schooljaar 2024-2025 

 
 

  



Schooljaarplan 2022-2023               03IB CBS De Reinbôge Tjerkwerd  

 

 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

Formulier instemming jaarplan  2022-2023 

 

School:    CBS De Reinbôge  

Adres:     Waltaweg 29 

Postcode / plaats:  8765 LM Tjerkwerd 

 

 

VERKLARING 

Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van CBS De Reinbôge in te stemmen met voor het 
schooljaarplan 2022-2023 geldende jaarplan van deze school. 

 


