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1. Inleiding 
Dit is het ‘Jaarplan 2017-2018’ van de Elimschool. In het jaarplan worden verbeterpunten voor een schooljaar vastgelegd. Het jaarplan is tot stand gekomen op 
basis van het schoolplan 2015-2019 , een evaluatie van het jaarplan 2016-2017 en input vanuit het team in teamvergadering dd 02-05-2017. 
Het jaarplan richt zich op verbeteronderwerpen en – beleid. In het ‘taakbeleid’ van de school wordt vastgelegd wie zorg draagt voor de uitvoering van de 
geplande activiteiten en hoeveel tijd hiervoor beschikbaar is. 

2. Schoolplan en jaarplan 
In het schoolplan van de school wordt, over een periode van 4 jaar, aangegeven wat de plannen op alle beleidsterreinen zoals onderwijs, personeel, financiën, 
kwaliteit en identiteit zijn, passend binnen de kaders van de Vereniging. In het schoolplan wordt de gewenste situatie vastgelegd, zodat dit richting geeft aan 
het handelen. Het is een strategisch plan voor de school voor de periode van 4 jaar. Het huidige schoolplan loopt in de periode 2015-2019. 
Het jaarplan is een concrete uitwerking en uitvergroting van de items die in het schoolplan worden genoemd. Het jaarplan wordt jaarlijks geëvalueerd. In het 
jaarplan zijn doelen SMART geformuleerd. Hierbij worden bij enkele onderdelen projectplannen gebruikt, die door leerteams en/of coördinatoren worden 
ingezet en uitgewerkt. 

3. Missie en Visie 
Missie 
Wij willen kinderen helpen op hun weg naar zelfontplooiing, zowel op onze SBO-school als in het reguliere onderwijs. Wij staan voor de opdracht om meer 
kinderen thuisnabij onderwijs te bieden, ook als er sprake is van een complexe hulpvraag en specifieke onderwijsbehoeften. 
Visie  
De school heeft de visie vastgelegd in het schoolplan. De school baseert zich primair op de visie van de vereniging: 
Wij gaan uit van de onderwijsbehoeften van kinderen in een klimaat waar kinderen zich veilig voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Bij deze brede 
ontwikkeling sluiten wij aan bij de belevingswereld en mogelijkheden van kinderen waarbij de Bijbel richtsnoer voor ons handelen is. Ons motto is dan ook: Een 
oase op weg naar verdere ontwikkeling. 

5. Ordening 
Als ordeningskader voor alle activiteiten die op de school plaatsvinden, wordt de indeling van het schoolplan gebruikt: 
1.  Onderwijs & kwaliteit 
2.  Identiteit 
3.  Organisatie & communicatie 
4. Personeel 
5.  Huisvesting 
6. Financiën 
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6. Beleidskaders 
De school valt onder de vereniging PCPO Rijssen. Het beleid van de vereniging 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 Twente Noord, 2301. Uitgaande 
van het overheidsbeleid, het verenigingsbeleid en het beleid van het samenwerkingsverband, voert de school eigen, school specifiek, beleid. 
 

7. Slotwoord 
Dit jaarplan is gezamenlijk met het team opgezet en vastgesteld en zal het hele schooljaar zichtbaar een plaats krijgen in de teamkamer, vergaderplanning en 
organisatie. Middels dit jaarplan onderzoeken, ontwikkelen, implementeren en borgen we de kwaliteit van ons onderwijs.  
 

8. Vaststelling 
Directie: 

 

Handtekening:  

 
 

Vastgesteld te: Rijssen  Datum: 13-09-2017 

 

Bevoegd gezag vereniging PCPO Rijssen: 

 

Handtekening:  

 

 

 

 

 

Vastgesteld te: Rijssen  Datum: 27-09-2017 

 

Medezeggenschapsraad: 

 

Handtekening:  

 
 

Vastgesteld te: Rijssen  Datum: 13-09-2017 

Bijlagen  
Bijlage 1: Overzicht begeleiding leerkrachten 
Bijlage 2: Overzicht professionalisering 
Bijlage 3: Zorgcyclus 
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Verbeterdoelen 2017-2018 
 

De 4 belangrijkste speerpunten zijn: 
1. Opzet expertisecentrum Elimschool 
2. Van groepsplan naar werkdocument 
3. Nieuwe methode zaakvakonderwijs 
4. Werken met (Z)ML leerlijnen 

Deze (en andere punten) worden hieronder uitgewerkt: 
Verbeterdoelen Onderwijs en Kwaliteit (1)  Activiteit en data Coördinatie en 

eindevaluatie 

Evalueren jaarplan  
‘17-‘18 

Evalueren van het Jaarplan, aan het einde van het schooljaar. Dit met het oog op het jaarplan 
’18-‘19 
Opbrengst: Jaarverslag ’17-’18 
 

Teamvergadering 
Juni  2018 

Directeur 
Juli 2018 

Opstellen jaarplan  
’18-‘19 

Opstellen van een nieuw jaarplan, aan het einde van het schooljaar, voor het volgende 
schooljaar, mede op basis van het  schoolplan en het bovenschools jaarplan 
Opbrengst: Jaarplan 2018-2019 
 

Teamvergadering 
Mei 2018 

Directeur  
Juli 2018 

Handelingsgericht 
werken  

Op dit moment worden de groepsplannen tweemaal per jaar besproken en geëvalueerd. Evt. 
vindt er een tussentijdse bijstelling plaats. Dit schooljaar willen we onderzoeken hoe we de 
groepsplannen in kunnen zetten tot een praktisch werkdocument, dat gedurende elke 
schoolweek voor de leerkracht inzicht geeft en het handelen stuurt. Ons OPP (Ontwikkelings 
Perspectief Plan) is bijgesteld en groeit met de leerlingen mee de school in. Dit jaar wordt het 
nieuwe OPP daarom verder geïmplementeerd in de hogere groepen.  
Opbrengst:  Een groepsplan dat als praktisch werkdocument wekelijks (of vaker) ingezet 
wordt. Het nieuwe OPP wordt verder geïmplementeerd. 
 

Leerteam 
bijeenkomsten 
gedurende het hele 
schooljaar; voortgang 
bespreken in 
teamvergadering nov. 
2017, maart en juni 
2018 

Leerteam 
groepsplannen, 
coördinatie IB-
er onderbouw 
Juni 2018 
 
OPP: IB-ers 
Gedurende hele 
schooljaar 

Zaakvakken Het afgelopen schooljaar opgezette leerteam verdiept zich verder in thematisch, geïntegreerd 
zaakvakonderwijs. Door middel van onderzoek en uitproberen komt het leerteam tot een 
voorstel voor een aan te schaffen methode, waarbij we uit willen gaan van deels boeklessen 
en deel ICT-lessen.  
Opbrengst: Aanschaf van een thematische, geïntegreerde methode voor zaakvakonderwijs. 

Teamvergadering 
november 2017 en 
maart 2018 

 

Leerteam 
zaakvak-
onderwijs  

Maart 2018  
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Werken met (Z)ML 
leerlijnen 

Dit schooljaar vinden twee studiemiddagen plaats over het omgaan met (Z)ML leerlijnen in 
het SBO. Deze middagen worden gegeven door de cluster 3 begeleider vanuit het SWV.  
Op deze middagen wordt input gegeven hoe wij om kunnen gaan met leerlingen op onze 
school die functioneren op (Z)ML niveau. Vanuit deze input bepalen we welk aanbod we deze 
leerlingen willen en kunnen bieden in ons schoolbeleid. Eventueel plannen we een 
praktijkbezoek aan een SO/SBO school waar ZML leerlingen onderwijs krijgen. 
Opbrengst: Leerkrachten hebben handvatten om (Z)ML leerlijnen te integreren in hun 
groepsaanbod. Op schoolniveau is er beleid opgesteld welk aanbod we bieden aan (Z)ML 
leerlingen. 
 

31 oktober en 9 
november 2017 

Voortgangsevaluatie in 
teamvergadering dec. 
2017 en februari 2018  

Directie en 
Intern 
begeleiders 
Maart 2018 

Coöperatief leren In de laatste twee schooljaren zijn alle teamleden bekend geworden met coöperatief leren en 
hierin te gebruiken werkvormen. Dit schooljaar worden de aangeboden werkvormen 
geïmplementeerd en borgen we coöperatief leren tot een vast, dagelijks onderdeel van ons 
lesprogramma. In elke teamvergadering staat (een onderdeel van) coöperatief leren op de 
agenda. (in één vergadering wordt een onderdeel ingebracht, in de volgende vergadering 
presenteert een groep dit onderdeel vanuit de praktijk). 
Opbrengst: Coöperatief leren is in elke groep een vast, dagelijks onderdeel van het 
lesprogramma. Hier is beleid op gemaakt en zijn afspraken over vastgelegd.   
 

Teamvergaderingen 
2017-2018 

Coördinatoren 
coöperatief 
leren 
Juni 2018 

Begrijpend lezen We gaan werken volgens de nieuwe afspraken t.a.v. begrijpend lezen; waarbij we vanaf MB1 
begrijpend lezen op donderdag en vrijdag een onderdeel maken van het groepsdoorbrekend 
werken en de vastgelegde strategieën (Voordoen, Voorspellen, Verbinden, Visualiseren) 
gebruiken. In teamvergaderingen evalueren we deze (nieuwe) werkwijze.  
Opbrengst: Effectief werken met strategieën t.a.v. begrijpend lezen en vastgelegde afspraken 
T.a.v. ons begrijpend lezen-onderwijs. 
 

Teamvergadering 
september 2017 en 
februari 2018 

Interne 
begeleiders en 
directeur 
 

Streefdoelen en 
leerlijnen 

Tweemaal per jaar wordt er door de leerkrachten een analyse gemaakt naar aanleiding van de 
toetsresultaten. Deze analyses worden besproken in een teamvergadering o.l.v. de interne 
begeleiders, waarin de focus ligt op schoolanalyse van de leerresultaten en leerlijnen. 
Opbrengst: Inzicht in succes- en risicofactoren t.a.v. het behalen van onze streefdoelen. 
 

Teamvergadering 
februari en juli 2018 

Interne 
begeleiders 
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De gezonde school In het team wordt bepaald hoe we verder willen met ‘de gezonde school’. Voorwaarden voor 
het aanvragen van het deelcertificaat ‘Sport en Bewegen’ worden besproken, aan te vragen 
deelcertificaten voor de komende jaren worden vastgelegd. 
Opbrengst: Visie t.a.v. ‘de gezonde school’ vastleggen en activiteiten hierin vastleggen. 
 

Teamvergadering 
september 2017 

Coördinator 
gezonde school  

Burgerschaps-
vorming 

Een onderdeel van burgerschapsvorming is seksuele voorlichting. Er lijkt geen passende 
methode bij onze doelgroep en identiteit te zijn. De werkgroep doet dit jaar een voorstel t.a.v. 
een doorgaande leerlijn over en passende materialen voor seksuele voorlichting binnen het 
onderwijs op de Elimschool  
Opbrengst: passend beleid/onderwijsaanbod voor seksuele voorlichting aan onze leerling 
populatie. 
 

Voortgang van de 
werkgroep wordt 
gedeeld in 
teamvergaderingen 
januari en mei 2018 

Werkgroep 
burgerschaps-
vorming 

 

Opleidingsschool De opgestelde visie van de Elimschool als opleidingsschool wordt geëvalueerd en indien nodig 
bijgesteld. Alle leerkrachten/werkplekcoaches volgen een dagdeel de nascholing 
‘werkplekcoach’ vanuit Scope.  
Opbrengst: gecertificeerde  WPC-ers door de hele school.  

Teamvergadering april 
2018 

Nascholing: tijdens 
aangeboden momenten 
door VIAA  

Directeur 

Uitwisseling Bao 
en VO 

In het kader van Passend onderwijs is er de behoefte aan meer uitwisseling met Bao en VO. 
Contacten met VO zal bovenschools worden georganiseerd middels een programma 
uitwisseling leerkrachten uit groep 7 en 8  met docenten leerjaar 1 en 2 van het VO 
Reggesteyn. 

Opbrengst: meer kennis van elkaar (bao en sbo)en betere aansluiting naar het VO. 

Uitwisseling volgens 
bovenschoolse planning 

Leerkrachten 
groep 7 en 8 

 
 
 
 
 
 
 
 



Jaarplan  2017-2018        Elimschool, Rijssen 

 

 7 

Verbeterdoelen Identiteit (2) Activiteit en data Coördinatie en 
eindevaluatie 

Betrokkenheid 
van kinderen 

De maandvieringen worden als vast onderdeel van het lesprogramma ingepland in de 
jaarplanning. De betrokkenheid van kinderen borgen we door aan elke viering een groep te 
koppelen die inbreng geeft voor/in de viering. We sturen dit jaar op meer variatie in de inbreng 
van leerlingen/groepen in de maandvieringen. 
Opbrengst: Betrokkenheid van leerlingen op de maandvieringen. 
 

Tijdens de 
maandvieringen 

Leerkracht met als 
taak 
‘maandvieringen’ 
 

Borging 
identiteitsbeleid 
vereniging 

Op verenigingsniveau is afgelopen jaar een richtinggevend kader t.a.v. de protestants-
christelijke identiteit opgesteld. In de team-tweedaagse wordt dit kader gedeeld en besproken 
en gekoppeld aan het onderwijs op de Elimschool. 
Opbrengst: Het identiteitsbeleid van de vereniging is bij alle personeelsleden bekend en wordt 
uitgedragen.  
 

Team tweedaagse 
(februari 2018) 

Directeur 
Februari 2018 

 
 

Verbeterdoelen organisatie & communicatie (3) Activiteit en data Coördinatie en 
eindevaluatie 

Expertisecentrum Dit schooljaar is 0,6 fte formatie beschikbaar gesteld om teamleden vanuit de Elimschool in te 
zetten als ‘expertisebrengers’ op de reguliere PCPO-scholen. Hiermee willen we Passend 
Onderwijs op de reguliere scholen versterken door vanuit een ander (SBO)perspectief als 
‘critical friend’ mee te denken in de ontwikkeling van de reguliere school.  
Dit schooljaar wordt geëxperimenteerd met deze werkwijze en wordt vanuit dit experiment 
PCPO beleid en een ‘werkplan expertisecentrum’ opgesteld. 
Opbrengst: Overdracht van kennis vanuit SBO naar regulier BO. Ervaring met het werken als 
expertisecentrum en gegevens over opbrengsten hiervan. Een opgesteld PCPO beleidsstuk 
‘Elimschool als expertisecentrum en een ‘werkplan expertisecentrum’ 
 

Leerteambijeenkoms
ten gedurende het 
schooljaar, 
(tussen)evaluaties in 
januari en mei 2018 

Leerteam 
expertisecentrum , 
coördinatie door 
directeur 
Juni 2018 

Netwerk SBO-SO I.s.m. SBO Sleutel loopt een onderzoek naar mogelijkheden voor netwerkversterking tussen 
SBO en SO scholen binnen het SWV. Dit onderzoek loopt komend schooljaar door; waarbij 
landelijk en regionaal input en ‘good practises’ verzameld worden en besprekingen plaats 
zullen vinden tussen bestuurders en directeuren.  
Opbrengst: versterken van de speciale scholen om zo thuisnabij mogelijk kwalitatief goed 
onderwijs te geven aan leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte. 

Gedurende het 
schooljaar 

Directeur 
Mei 2018 
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Tijdelijke 
toelaatbaarheid –
verklaringen 
(TLV’s) 

De procedure ‘Herindicaties TLV-beschikkingen’ wordt geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. 
De (nieuwe) procedure wordt gevolgd bij alle aflopende TLV’s in dit schooljaar.   
Opbrengst: Een duidelijke en inhoudsvolle procedure om herindicaties opnieuw aan te vragen. 
 

Bespreking in SOT-
overleg najaar 2017 

Directeur en intern 
begeleiders 
Najaar 2017 en 
voorjaar 2018 

 
 

Verbeterdoelen Personeel (4) Activiteit en data Coördinatie en 
eindevaluatie 

ICT - 
vaardigheden 

Onderzoeken wat leerkrachten nodig hebben als minimumdoel wat betreft de 21e eeuwse 
vaardigheden. Hoe is de beginsituatie van de diverse personeelsleden en hoe kan hierin worden 
gedifferentieerd? Onderzoeken en plannen van cursussen die door de ICT-er worden 
aangeboden. 
Opbrengst: Een overzicht van nodige en gewenste ontwikkeldoelen t.a.v. ICT in het onderwijs. 
Een passend aanbod in ICT-cursussen voor alle teamleden. 
 

Onderzoek in najaar 
2017 
Cursussen in 
voorjaar 2018 

ICT ‘ er 
Juni 2018 

Werken met 
Office 365 

Het werken met Office 365 en SharePoint wordt gecontinueerd. Dit schooljaar wordt ook de 
agenda digitaal ingezet en via Office 365 toegankelijk en bewerkbaar voor alle teamleden 
gemaakt. 
Opbrengst: Een online werkomgeving waarin alle informatie toegankelijk en praktisch werkbaar 
is voor alle teamleden. 
 

Augustus/september 
2017 

Directeur en ICT-er 
Maart 2017 

Professionaliteit Landelijk gaat een lerarenregister ingevoerd worden. Wanneer dit register verplicht gesteld 
wordt (waarschijnlijk per 01-08-2018), schrijven alle leerkrachten zich hierin in. In nascholingen 
die gevolgd worden, vragen leerkrachten om een bewijs van deelname t.b.v. het lerarenregister 
en voegen deze t.z.t. hierin in. 
Alle teamleden doen voorstellen t.a.v. scholing passend bij hun ontwikkeling en mogelijkheden. 
Opbrengst: Leraren doen passende voorstellen in gewenste nascholingen t.a.v. de eigen 
ontwikkeling en accreditatie. 
 

Gedurende het 
schooljaar 

Alle teamleden en 
directie  
Juni 2018 
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Verbeterdoelen Huisvesting (5) Activiteit en data Coördinatie en 
eindevaluatie 

ICT Het ICT-netwerk van de Elimschool heeft regelmatig last van uitval en/of verlies van snelheid.  
Dit schooljaar stuurt de ICT-er verbeteringen aan om het netwerk in kwaliteit en stabiliteit te 
verbeteren. 
Opbrengst: een stabiel en voldoende snel ICT-netwerk. 
 

Najaar 2017 ICT-er 
December 2017 

Visie op 
huisvesting 

Bovenschools wordt het integraal huisvestingsplan bijgesteld, n.a.v. de huidige ontwikkeling 
(leerlingenkrimp, passend onderwijs). Binnen de Elimschool worden mogelijkheden en 
voorstellen rondom huisvesting besproken en gewogen. Vanuit de bovenschoolse 
ontwikkelingen komt een keuze voor óf een nieuw(er) gebouw binnen afzienbare tijd óf 
inpandige investering in het huidige gebouw. Vanuit deze keuze wordt een actieplan opgesteld. 
Bij de keuze voor inpandige investering wordt er een inpandig investerings-/onderhoudsplan 
opgesteld voor 2018-2019. 
Opbrengst: een integraal, toekomstbestendig huisvestingsplan. 
 

Gedurende het 
schooljaar 

Directeur 
Juni 2018 

Huidige 
huisvesting 

Het onderhoud en de inrichting van de binnen en buitenzijde van de school wordt verder 
verbeterd, dit volgens de bovenschools meerjarenplanning onderhoud. Dit schooljaar staat op 
de planning:  

- herstel kozijnen en houten boeien buitenzijde 
- buitenschilderwerk  
- doorzichtig plakfolie op toiletdeuren  
- deelvervanging keukenblokjes 
- wegwerken van losse kabels in lokalen 

Verder wordt onderzocht of er in het toilet bij de kleutergroep een luchtkoker (afzuiging) 
geplaatst kan worden.  
Opbrengst: een onderhouden en leefbaar schoolgebouw. 

Augustus 2017 en 
voorjaar 2018 

Directeur en 
onderhoudsmede-
werker van de 
vereniging PCPO 
Mei 2018 
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Verbeterdoelen Financiën (6) Activiteit en data Coördinatie en 
eindevaluatie 

Meerjarenbeleid Op basis van het schoolplan 2015-2019 en te verwachten investeringen wordt een 
meerjarenoverzicht opgesteld, waarin o.a vervanging van methodes staat vermeld. Ook 
meerjarenbeleid voor onderhoud, huisvesting en ICT investeringen wordt besproken en indien 
nodig bijgesteld. 
Opbrengst: Meerjaren-investeringsoverzicht wordt voortgezet en bijgewerkt. 
 

Begrotingen 
Nov 2017 

Directeur 
December 2017 

 
 

Bijlage 1   Overzicht begeleiding leerkrachten 
 
1.  Nieuwe personeelsleden 
Er zijn komend schooljaar twee nieuwe personeelsleden – dit zijn personeelsleden die minder dan 1 jaar op de school werken, bij aanvang van het schooljaar – 
vanuit de invalpool werkzaam op onze school. Zij worden begeleid door de IB-ers, duo-leerkrachten en directie. 
 
2.  Begeleiding zittende personeelsleden 
Bij elke leerkracht wordt minimaal 2x een flitsbezoek en 1x een lesbezoek uitgevoerd door de directeur. Bij het lesbezoek wordt gebruik gemaakt van een 
kijkwijzer. Hiervan wordt een verslag gemaakt dat besproken wordt tussen de leerkracht en de directeur. Bij de gesprekken worden de ontwikkelpunten en 
evt. ook het POP (zie professionalisering) betrokken. 
Volgens de gesprekscyclus hebben leerkrachten aan het begin van het schooljaar een POP- en taakgesprek. In de tweede helft van het schooljaar hebben zij 
een functionerings- of beoordelingsgesprek. Volgens de cyclus wordt er 2x een functioneringsgesprek gevoerd, waarna in het derde jaar een 
beoordelingsgesprek volgt. 
 
3.  Begeleiding onderwijs ondersteunend personeel 
Ook het onderwijs ondersteunend personeel valt onder de gesprekkencyclus. Aan het begin van het schooljaar is er een POP- en taakgesprek. In de tweede 
helft van het schooljaar hebben zij een functionerings- of beoordelingsgesprek. Volgens de cyclus wordt er 2x een functioneringsgesprek gevoerd, waarna in 
het derde jaar een beoordelingsgesprek volgt.  
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Bijlage 2   Overzicht professionalisering 
 
Teamscholing 
 

Onderwerp Kosten 

 Team tweedaagse 
 

€4000,- (schatting) 

 Nascholing WPC (één dagdeel) 
 

Geen (vanuit SCOPE) 

 ZML-leerlijnen (2 middagen) Geen (vanuit SWV) 

 Van en met elkaar leren Geen (vanuit PCPO) 

         Totaal:    €4000,- 

Individuele scholing 
 

Onderwerp Kosten 

Scholing IQ en coaching (Anne) -- (bovenschools) 

Vervolg Jungle Memory (Anne) -- (bovenschools) 

Wiebelen en friemelen (Anja) €475,- 

Financiën / Office365 (Karin) €100,- 

studiedag kinderneurologie/DCD (Kirsten) 
Co-op training (november) (Kirsten) 
Studiedag kinderorthopedie (Kirsten) 

Ong. €200,- 
€695,- 
€189,- 

Scholing van Kentalis (Elaine) Ong. €60,- 

Beelddenken begrepen (Denise) €395,- 

Gedeeld verdriet (Henriet) €750,- 

Estill Voice (Hotske) €395,- 

Toekomst gericht onderwijs (Sylvia) -- (bovenschools) 

School van schoolleiders (Sylvia) Geen  

Hooggevoeligheid (Angela en Elaine) €500,- 

  

         Totaal:     €3.759,- 

 

2.  Overige vormen van professionalisering 
 

Persoonlijk ontwikkelingsplan 
Leerkrachten werken doelgericht aan een persoonlijk ontwikkelplan.  

geen 

Intervisie en zelfreflectie 
Intervisie zal structureel 4 x p.j. plaatsvinden.  

geen 

Collegiale consultatie 
Indien gewenst is er voor elke collega de mogelijkheid om collegiale consultatie in te 
zetten.  

geen 
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Bijlage 3 Zorgcyclus 

Zorgcyclus 2017-2018 
Inclusief toets kalender 

Start Groepsplan 1 Groepsplan 2 

Datum  4-9-2017 t/m 27-01-2018 27-01-2018 t/m 21-07-2018 

 
Weekoverzicht 
Week  Activiteit Wat te doen? 

36 Start schooljaar   

37 
 

Start groepsplan 1 
 

Beginnen met het opstellen van de groepsplannen.  
Extra hulp tijdens weektaak en inloop vermelden in het OPP. van de betreffende leerling. 
Evt. niet methodetoetsen afnemen bij nieuwe leerlingen.  

38 Verwachtingsgesprekken  Verwachtingsgesprekken voeren met alle ouders volgens het format, in OPP. 

39/40 Sociogram  Sociogram afnemen 
40 SOT 2 oktober SOT breed Elim.  

40 Onderwijsbehoeften Onderwijsbehoeften invullen in het OPP., voor leerlingen met het vernieuwde OPP., anders in 
ParnasSys.  

40/42 Groepsplanbespreking  Bespreken van het eerste groepsplan. Data in overleg met de IB-er 
44/45 ZIEN Invullen in ParnasSys voor alle leerlingen.  
44/45 Leerlingenbespreking Dinsdag 31 oktober en donderdag 9 november om 15.15. Hierbij worden meerdere geledingen 

betrokken.  
In te brengen onderwerpen in overleg met de IB- er’s. 

43/51 Kindgesprekken  Voeren van kindgesprekken. Invullen in het OPP., voor leerlingen met het vernieuwde OPP., anders in 
ParnasSys. 

46/47 Tussenevaluatie GP Data voor de tussenevaluatie in overleg met de IB-er en vinden na schooltijd plaats om samen 
tussentijds de groepsplannen te evalueren. 

47/48 Contactmoment Via mail, telefoontje of kort gesprekje worden de ouders op de hoogte gebracht van de vorderingen (in 
de breedste zin) van hun kind. Een positief, informeel gesprek om vooral ouderbetrokkenheid te 
motiveren / stimuleren 

47/48 Verwijzingsgesprekken  Verwijzingsgesprekken met alle ouders van groep 8. 

49 SOT  4 december SOT breed Elim.  

50/51 Ontwikkelingsperspectief Eerste aanvulling of invulling nieuw blad, schooljaar 2017-2018 van het OPP.  
Bijzonderheden worden teruggekoppeld naar de IB-er.  
Dit kan aanleiding zijn voor het inbrengen in het volgende SOT breed of leerlingbespreking. 

2/4 Toetsweken Af te nemen toetsen volgens tabel, aangeleverd door IB. 
Toetsen zelf invoeren in ParnasSys, niets individueel invoeren altijd via de groep!!!! 
Lezen DMT en AVI wordt door IB-er afgenomen.  
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4/5 Groepsplan 1 Afronden en evalueren + afsluiten groepsplan 1. 

5 Rapport Rapport en OPP worden met ouders besproken.  

6 
 

Start groepsplan 2 
 

Beginnen met het opstellen van de groepsplannen.  
Extra hulp tijdens weektaak en inloop vermelden in het OPP. van de betreffende leerling.  

7 SOT breed 12 februari SOT breed Elim. 

7 Sociogram  Afnemen van het sociogram 

10/11 Groepsplanbespreking 2  Bespreken van groepsplan 2. Data in overleg met de IB-er.  

10/11 ZIEN Invullen in ParnasSys voor alle leerlingen 

14/16 Tussenevaluatie Data voor de tussenevaluatie in overleg met de IB-er. Deze vinden na schooltijd plaats om samen 
tussentijds de groepsplannen te evalueren.  

15/17 Leerlingenbespreking Donderdag 12 en dinsdag 24 april om 15.15. Hierbij worden meerdere geledingen betrokken.  
21 SOT breed 24 mei SOT breed Elim. 

20/22 Contactmoment Via mail, telefoontje of kort gesprekje worden de ouders op de hoogte gebracht van de vorderingen (in 
de breedste zin) van hun kind. Een positief, informeel gesprek om vooral ouderbetrokkenheid te 
motiveren / stimuleren.  

23/25 Ontwikkelingsperspectief Bijzonderheden worden teruggekoppeld naar de IB-er.  
24/26 Toetsweken Af te nemen toetsen volgens tabel, aangeleverd door IB. 

Ruwe scores ook doorgeven aan IB. Zelf invoegen in ParnasSys niets individueel invoeren altijd via 
de groep!!!!. Lezen DMT en AVI wordt door IB-er afgenomen. 

27 e.v. Overdracht leerlingen Informatie uitwisselen met de leerkracht van de groep waarin de leerling volgend schooljaar komt. Aan 
de hand van notitieformulier uit ParnasSys.  

28 Evaluatiegesprekken  Evalueren van de uitgesproken verwachtingen van ouders en school. Dit kan in combinatie met de 
rapportgesprekken. 

28 Rapport  Rapport en OPP worden met ouders besproken. 

27/29 Groepsplan 2 Afronden en evalueren + afsluiten groepsplan 2 
 

Overige (administratieve) taken groepsleerkracht 

 De nieuwe leerlingen krijgen in de zomervakantie een welkom kaart. Let op; ook leerlingen die halverwege het schooljaar instromen verwelkomen met 
een kaart. (In overleg met Karin zorgen dat de kaarten klaarliggen) 

 Ouders van nieuwe leerlingen aan het eind van de eerste week op school inlichten over het verloop van deze eerste week (persoonlijk, bellen of mailen) 

 Bijhouden in OPP./ ParnasSys als de situatie zich voordoet: telefoongesprekken, afspraken, individueel handelingsplan, huisbezoekverslagen, 
aantekeningen van GGD, andere bijzonderheden leerling / gezin.  

 Absentie bijhouden in ParnasSys. 

 Verslagen die ontvangen worden via ouders en instanties doorgeven aan IB. Vervolgens wordt er een scan gemaakt en wordt het verslag aan 
ParnasSys gehangen.  

 Er wordt zo nu en dan ook contact met ouders opgenomen als het goed gaat met de leerlingen 


