
JAARPLAN 2020-2021

TEAMPLAN / TEAMONTWIKKELING

Doelen van elk Team zijn opgenomen in een teamplan en gedeeld met alle colle-
ga’s.

1. Talenten van teamleden worden schoolbreed benut. Teamleden kennen elkaars talenten en we-
 ten elkaar te vinden wanneer zij ondersteuning nodig hebben. 

PERSONEEL EN ONTWIKKELING

* Meer informatie over ons Jaarplan is te vinden bij de schooldocumenten 

op sharepoint voor de collega’s 

en op de website:

www.molenwiek-dalton.nl

voor alle ouders en andere geïnteresseerden.

THEMATISCH ONDERWIJS

In de groepen 1-8 worden alle thema’s volgens de ‘4xwijzer’ aanpak uitgevoerd. 

1. De werkgroep Cultuur, ICT en Wetenschap en Techniek dragen zorg voor het ontwikkelen van  
 lessen passend bij de thema’s en ondersteunen de leerkrachten bij de uitvoering hiervan. 

2. Aan elk thema wordt minimaal één les beeldende vorming gekoppeld. Deze les wordt in elke  
 groep van het team gegeven.  

3. De SLO-doelen voor Kunstzinnige oriëntatie, ICT en W&T worden bereikt. 

4. Het beleidsplan Cultuur wordt uitgevoerd. 

5. Alle afspraken en doelen worden vastgelegd in de Gouden map, zodat een duidelijke doorgaan
 de lijn ontstaat. 

6. De ontwikkelingen betreffende 4X Wijzer worden gevolgd en indien passend bij het curriculum 
 van de Molenwiek, geïmplementeerd.  

ZORGSTRUCTUUR

Er is een zorgteam samengesteld: IB-ers, orthopedagoog en zorgcoördinator ver-
zorgen samen met de leerkrachtondersteuners (LKO) en onderwijsassistent een 
zorgstructuur waarmee tegemoetgekomen kan worden aan alle specifieke onder-
wijsbehoeften van de leerlingen op de Molenwiek. 

1. Er wordt gewerkt volgens de IB-jaarplanning (Sharepoint). 

2. De IB-ers werken nauw samen. Zij dragen de zorg voor alle leerlingen op de Molenwiek.
 De IB-ers zijn allemaal aanspreekpunt voor een klein team (1-2, 3-4, 5-6, 7-8). 

3. Het zorgteam bekijkt per kind hoe zij de zorg kunnen optimaliseren en begeleiden, indien no-
 dig, een leerling gedurende hun gehele loopbaan op de Molenwiek. 

GROEPS- DOORBROKEN GROEPSPLANNEN 1-8 

De afgelopen 2 jaar is er geëxperimenteerd met groeps- doorbroken groepsplan-
nen. In de groepen 5-8 zijn de ervaringen positief.  

1. De leerkrachten van een leerjaar zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van alle leer-
 lingen van een leerjaar. 

2. Door instructiegroepen (plus, basis en intensief) te verdelen over de leerkrachten hebben alle 
 leerkrachten van een leerjaar zicht op de ontwikkeling van alle leerlingen. De onderlinge samen
 werking wordt op deze manier nog effectiever. De druk op de voorbereiding van alle vakken op 
 drie niveaus neemt af gezien het feit dat de instructies verdeeld worden.  De groepsplannen 
 worden levender doordat de leerkracht eerder kan signaleren wanneer een kind van instructie
 groep moet/ kan wisselen. 

3. In schooljaar 2020-2021 wordt er in groep 1- 8 groepsdoorbroken gewerkt op basis van een 
 groepsdoorbroken groepsplan op in ieder geval één van de volgende vakgebieden: spelling,
 rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen, Engels. 

SOCIAAL-EMOTIONEEL GROEPSPLAN

De pilot IEP is een succes gebleken. We gaan hiermee door en hebben als doel 
alle data op een zo effectief mogelijke manier te gebruiken.  

1. De IB-ers maken in samenwerking met de werkgroep gedrag een plan en format om de IEP-uit-
 slagen in te verwerken en een sociaal- emotioneel groepsplan op te stellen. 

MEER- EN HOOGBEGAAFDHEID

Het beleidsplan Meer- en hoogbegaafdheid wordt uitgevoerd.

1. Alle leerkrachten weten welke middelen er zijn om te verrijken binnen de klas en wie er meer 
 uitdaging nodig heeft in de klas.  

2. Er wordt een workshopgroep opgestart voor meer- en hoogbegaafden kinderen.

ONDERWIJSKWALITEIT

MR

De MR is zichtbaar en bereikbaar voor de ouders van de Molenwiek. 

1. De MR verzorgt een stukje voor de maandbrief ‘ Nieuws vanuit de MR’.  
2. Op de website is MR- informatie te vinden evenals contactgegevens. 

ONTWIKKELGESPREKKEN

De driehoeks-samenwerking school-ouder- kind functioneert optimaal. 

1. Voor ouders, leerling en leerkracht zijn de doelen die behaald moeten worden door de leerling 
 helder. 

GEZONDE SCHOOL

Beleid gezonde school wordt verder ontwikkeld en uitgevoerd. 

1. Alle teams nemen lessen over voeding en “Kriebels in je buik” op in hun lesplanning. 
2. Er wordt een Tiny forrest gerealiseerd waar de kinderen van de Molenwiek bij betrokken wor-
 den.  

OUDERS EN OMGEVING


