
JAARPLAN 2021-2022

Teamplan

Er is een duidelijk profiel van de kwaliteiten van het team en er wordt optimaal 
gebruik gemaakt van deze kwaliteiten. Daarnaast heeft iedereen een duidelijk 
beeld van zijn of haar ontwikkelpunten en heeft hier actie op ondernomen.  

Schooljaar 2021-2022 maakt elk zelfsturend team een teamjaarplan waarin talen-
ten, doelen en ontwikkelpunten worden opgenomen. 
Daarnaast wordt er een werkverdelingsplan per team gemaakt welke onderdeel 
is van het organisatiemodel. 
De teamplannen worden met elkaar gedeeld om uitwisseling mogelijk te maken.

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

op Teams voor de collega’s 

en op de website:

www.molenwiek-dalton.nl

voor alle ouders en andere geïnteresseerden.

Schoolafspraken
(Schoolondersteuningsplan ‘SOP’, organisatiemodel en teamplan)
● Alle collega’s zijn op de hoogte van de afspraken rondom werkwijze op de
 Molenwiek en dragen deze uit.
● De schooldocumenten worden door alle collega’s gelezen. 
● De organisatieafspraken worden door het team gedragen.
 Indien er aanpassingen moeten plaatsvinden gaat dit via het MTTL. 

Leskwaliteit en periodevoorbereidingen 
● Door het creëren van meer ontwikkeltijd zijn collega’s
 (in parallel-/teamverband) in staat de periodevoorbereidingen volgens SOP-
 afspraken voor tebereiden. Het Didactisch Daltonmodel (DDM) is de basis. 
● Er zijn 10 werk-overlegdagen ingepland.
 Op deze dagen worden periodevoorbereidingen gedaan. Daarbij worden in het 
 kleine team waar mogelijk taken verdeeld, gebruikmakend van elkaars expertise. 
● Twee keer per maand heeft elk team een administratiedag. Op deze dag zal 
 Annet voor een klas staan en is er dus een collega van het team vrij-geroosterd 
 om voorbereidingen te doen voor het team/de jaargroep. Hoe de dagen wor-
 den verdeeld en ingedeeld wordt door elk team vastgelegd in het teamplan. 

Uitbereiding ondersteuningsteam 
● Aan elk team is een onderwijsassistent of leerkrachtondersteuner gekoppeld.
 Er wordt een leerplein groep 6-8 opgezet waarbij een workshopdocent
 (2 dagen) en een onderwijsassistent (4 dagen) aanwezig is om kinderen de
 groepen te begeleiden en workshops te geven. 
● De MB-HB coördinator is een dag per week ambulant om een leerlijn op te
 zetten voor groep 1-8.  

Geïntegreerd thematisch onderwijs 
● In de groepen 1-8 worden alle thema’s volgens de 4xwijzer aanpak uitgevoerd.  
 Elk thema bevat:
 -De cultuurdiciplines volgens schoolplan: muziek, beeldende vorming, drama.
 -Waar mogelijk begrijpend lezen en taal.

W&T en ICT- leerlijn groep 1 t/m 8 
● De leerlijn W&T en ICT wordt uitgevoerd volgens planning van groep 1-8. 
 Groep 1-2:
 Bij alle thema’s worden er lessen W&T en ICT gegeven waarvan er bij vier
 thema’s lessen worden verzorgd door Mad Science. 
 Groep 3-4:
 ICT-coördinator, José van Eeden, ontwikkelt een leerlijn welke aansluit op de 
 bestaande leerlijn W&T voor de groepen 3-4.  
 Groep 3-8:
 De bestaande cyclus wordt uitgevoerd. Er is een extra W&T-dag voor 4xWijzer 
 waarop de kinderen per team in kunnen lopen om doe-kaarten, onder begelei-
 ding van Martien Spee, te maken.

Groeps- doorbroken groepsplannen 1-8 
● In schooljaar 2021-2022 wordt er in groep 1-8 groepsdoorbroken gewerkt op  
 basis van een groepsdoorbroken groepsplan op in ieder geval 2 van de volgende 
 vakgebieden: spelling, rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen, Engels en 
 4x wijzer. 
● De leerkrachten van een leerjaar zijn samen verantwoordelijk voor de ontwik-
 keling van alle leerlingen van een leerjaar. Door instructiegroepen (plus, basis 
 en intensief) te verdelen over de leerkrachten hebben alle leerkrachten van een
  leerjaar zicht op de ontwikkeling van alle leerlingen.
 Onderlinge samenwerking 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 signale-
 ren wanneer een kind van instructiegroep moet/kan wisselen. 

De Vreedzame School (DVS) 
● Met DVS wordt er een programma geïmplementeerd op de Molenwiek om het 
 pedagogische klimaat te versterken waarbij een gezamenlijke taal en aanpak 
 wordt uitgedragen.  
 De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor 
 sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en 
 de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien 
 voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te
 nemen en conflicten op te lossen.

ONDERWIJSKWALITEIT

Verkennen Combinatie Talentenkaart Met Portfolio

De driehoeks-samenwerking school-ouder- kind functioneert optimaal.
De talentenkaart wordt verder ontwikkeld door het verkennen van de mogelijk-
heid tot het toevoegen van een portfolio waar de leerling eigenaar van is.
Doel is dat zowel de leerling als de ouders meer inzicht krijgen in het leerproces 
door een duidelijk overzicht te hebben van behaalde en te behalen doelen (IEP).

OUDERS EN OMGEVING

PERSONEEL EN ONTWIKKELING


