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Dit jaarplan is gebaseerd op: 

de voortgang van reeds in gang gezette ontwikkelingen in het schooljaar 2016-2017; 

de uitgangspunten van het Strategisch Beleidsplan 2015-2019 van het Sticht; 

de uitgangspunten van het  Schoolplan 2017-2021 van De Kameleon. 

 

Het schooljaarplan wordt gepubliceerd op onze website, jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld.  

Verantwoording daarvan wordt afgelegd in het schooljaarverslag, bestemd voor ouders, leerkrachten, bestuur, inspectie en overige belangstellenden. 

 

Augustus 2017 

Directeur De Kameleon 

Heidi van Wezel 
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SCHOOLCONCEPT 
 
THEMA DOEL ACTIES 2017-2018 VERANTWOORDELIJK  TIJDSPLAN 

Schoolgids De schoolgids volledig 
herzien. 

Schoolgids schrijven en vormgeven passend bij de uitstraling van de website en het schoolplan. 
De schoolgids wordt voorgelegd aan de MR. Na goedkeuring wordt deze geplaatst op de website. 
Ouders worden via de nieuwsbrief geïnformeerd. 

Directeur Augustus 2017 

Identiteit  Relatie met de kerk, 
historische vereniging en 
andere welzijnsorganisaties in 
het dorp verder versterken. 

 Organisatie van de vieringen i.s.m. de kerk 

 Overdracht monument en de daarmee samenhangende lessen 

 De groepen 4 en 7 bezoeken de o.l.v. kerk als voorbereiding op mogelijke deelname aan de 
lessen voor de 1ste communie en het vormsel. 

 In het rooster is levensbeschouwelijk onderwijs opgenomen. We volgen hiervoor de lessen van 
Trefwoord. 

 Er is 1 goede doelen actie 

Directeur 
Kwaliteitskring Mens en 
maatschappij 

Doorlopend 
 

Pedagogische 
klimaat 

Versterken klassenklimaat en 
schoolklimaat 
 
Leerkrachten brengen de 
emotionele ontwikkeling in  
kaart door gebruik te maken 
van ZIEN!  

 Aan het begin van het schooljaar worden de principes van grip op de groep ingezet om de groep 
te helpen een goed klassenklimaat neer te zetten. De lessen vreedzame school worden de 
eerste twee weken dagelijks gegeven daarna wekelijks.  

 Het team volgt de training “Leren leren” gericht op gedrag 

 I.s.m. de Aloysius school wordt er een verdiepingsslag gemaakt met de Vreedzame school 

 Er wordt een start gemaakt met het werken met groepsplannen voor de sociale-/emotionele 
ontwikkeling. Hiervoor gebruiken we ZIEN! (leerkracht en leerling gedeelte)  

 In november vindt er een oudergesprek plaats waarbij de observatielijst vanuit ZIEN! gebruikt 
zullen worden. 

 Groep 7 krijgt een mediatorentraining. Na de training is er de mogelijkheid om mediator te 
worden. Ze worden hierbij ondersteund door de leerlingen van groep 8. 

 Het zorgteam wordt uitgebreid met een gedragsspecialist. Zij zal samen met de intern 
begeleider, leerkrachten ondersteunen bij het groepsklimaat. Indien nodig zal er een rots en 
watertraining verzorgd worden door de intern begeleider. 

 

Directeur 
Intern begeleider 
Gedragsspecialist  

Studiedag oktober en 
december 
 
Onderwijsinhoudelijk 
overleg 

Didactisch 
handelen 

Leerlingen worden betrokken 
bij hun onderwijsleerproces 
dmv kindgesprekken. (vanaf 
groep 5). 
 
Leerlingen leren positief 
kritisch te zijn ten aanzien van 
hun eigen leerproces.  

 De betrokkenheid van leerlingen tijdens instructielessen wordt vergroot door het gebruik van 
coöperatief leren en de inzet van wisbordjes. Op dit onderdeel zullen er groepsbezoeken 
plaatsvinden. 

 Training ‘Leren Leren’ gericht op zelfstandig werken, feedback en kindgesprekken.  

 Coöperatief leren verdiepingstraining. 

 Groepsbezoeken door MT leden en zorgteam gericht op ontwikkelpunten. 

 In de nieuwe beleidsplannen worden nieuwe doelen meegenomen.  
 

Directeur 
Intern begeleider 
 

Studiedag oktober en 
december 
 
Doorlopend bij 
Onderwijsinhoudelijk 
overleg 
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PASSEND ONDERWIJS 
 
THEMA DOEL ACTIES 2017-2018 VERANTWOORDELIJK  TIJDPSPLAN 

Zorg en 
begeleiding 

Zorgplan wordt herzien. Zorgplan wordt herzien waarbij het schoolplan 2017-2021 en het schoolondersteuningsprofiel 
uitgangspunt is. Het plan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de MR. 
 

Intern begeleider April 2018  

Zorgteam Het komen tot een 
gedeelde verantwoordelijk 
voor de ondersteuning van 
leerlingen en leerkrachten. 
Specialisten worden 
ingezet op deelgebieden. 
Intern begeleider zorgt de 
verbinding tussen 
leerkracht, specialist en 
ouder.  
 

In het schooljaar 2016-2017 is er een eerste aanzet geweest tot een zorgteam met hierin een 
vertegenwoordiging van specialisten. Het team wordt dit jaar uitgebreid met een 
gedragsspecialist.  
Input vanuit de groepsbespreking wordt meegenomen in het zorgoverleg. 
 
Tijdens een studiemoment zal er door Uniek meer verteld worden over vroegtijdig signaleren qua 
logopedie, fysiotherapie, spelbegeleiding e.d.  

Intern begeleider 
Specialisten 

Doorlopend Zorgoverleg 

Intern 
begeleiders 

Afstemming van taken en 
verantwoordelijkheden 
tussen intern begeleider 
en directeur. 
 

Er is een tweede intern begeleider die zich zal focussen op de zorgbegeleiding van de onderbouw. 
Daarnaast zullen de extra uren gebruikt worden voor de ondersteuning van de directie. 
Gezamenlijk zal er gekeken worden naar een goede verdeling van de taken.   

Directeur Najaar 2017 

 

KWALITEIT VAN ONS ONDERWIJS 
 
THEMA DOEL ACTIES 2017-2018 VERANTWOORDELIJK  TIJDPSPLAN 

ParnasSys Optimaliseren van het 
gebruik van ParnasSys 
voornamelijk gericht op 
ouders.  
 
De betrokkenheid van 
ouders te vergroten ten 
aanzien van het 
onderwijsleerproces 

 Implementatie leerlijn meer- en hoogbegaafdheid.  

 Verdere verdieping met het werken met ZIEN!  

 Integraal inzetten bij de zelfevaluatie en het maken van schoolplannen. 

 Twee keer per jaar vindt er een gesprek plaats met het bestuur over de opbrengsten. Deze 
evaluatie wordt voorbereid door de intern begeleider. 

 Twee keer per jaar staan de onderwijsopbrengsten op de agenda van het OIO. Leerkrachten 
maken eigen evaluaties.  

 Ouderportaal wordt uitgebreid. De functie van de Parro wordt onderzocht (zie ouders en 
school). 

 

Directeur 
Intern begeleider 
Team 

Doorlopend 
 
November ZIEN 
 
September en februari 
opbrengstgesprekken 
 
Januari en juli analyse 
toets gegevens 

Streefniveaus De hoge 
onderwijsopbrengsten 
behouden en waar nodig 
verbeteren. 

Voor alle vakken zijn er hoge streefniveaus vastgesteld. Deze zijn te raadplegen in Integraal. 
Leerkrachten analyseren de toets resultaten, bespreken deze in de bouw en met de intern 
begeleider tijdens de groepsbespreking. Plannen naar aanleiding van de resultaten worden 
gemaakt in Integraal. 

Intern begeleider 
Directeur 
Bestuur 

Januari en juli analyse 
toets gegevens. 
Plan van aanpak 
eventueel in februari en 
september. 
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Visitatie De interne visitatie is 
gericht op de ontwikkeling 
van de school naar 
aanleiding van een eigen 
ontwikkelvraag. De hoge 
standaard van Het Sticht 
geldt als basis voor de 
school. 

Een eerste interne visitatie wordt uitgevoerd. Onderwerp van deze visitatie zal nader besproken 
worden met Team en MR. Mogelijk onderwerp zou kunnen zijn het onderscheidend karakter van 
de school op het gebied van democratisch burgerschap en participatiesamenleving. 

Directeur In overleg van team en 
MR zal er een 
ontwikkelvraag worden 
neergelegd bij de 
visitatiecommissie. 
Planning is nog 
onduidelijk.  

Excellente school Onderzoek draagvlak 
excellente school. 

Indien het team en de MR positief is over de aanvraag excellent zal deze aangevraagd worden in 
januari 2018. 

Directeur 
Team 
MR 

Onderzoek najaar 2017 
Eventuele aanvraag 
januari 2018 

 

ONDERWIJSKUNDIG BELEID  

THEMA DOEL ACTIES 2017-2018 VERANTWOORDELIJK  TIJDPSPLAN 

Taal Het taalonderwijs wordt 

naar een hoger niveau 

getild en sluit beter aan bij 

de onderwijskundige visie 

van de school.   

 

 

Voor begrijpend lezen zal 

er gewerkt worden met 

een schoolplan i.p.v. een 

groepsplan.  

 

Het taalonderwijs is een speerpunt. Er is gekozen voor een nieuwe taalmethode met een nieuwe 

methodiek. De implementatie van de taalmethode staat centraal. De beleidsplannen spelling, 

begrijpend lezen, taal wordt geüpdatet. Het voorbereidend lezen en de methode veilig leren 

lezen worden aangepast op de nieuwe spellingsmethodiek. Verwachting is in eerste instantie een 

daling van de tussenresultaten door de gewenning aan de nieuwe methodiek. Resultaten eind 

van het schooljaar dienen op of boven niveau te zijn. 

Er vinden groepsbezoeken plaats gericht op de nieuwe methodiek van spelling door de 

kwaliteitskring Taal en de intern begeleider. 

Beleidsplannen worden voorgelegd aan de MR. Na goedkeuring wordt het beleidsplan 

gepubliceerd op de website. 

Dyslexie protocol wordt aangepast. Alle leerlingen met een dyslexie verklaring kunnen gebruik 

maken van Texaid.  

 

Aanpassingen ten aanzien van Engels die noodzakelijk zijn doorvoeren n.a.v. de evaluatie. 

 

De Bibliotheek op School wordt voortgezet. Accent lig op mediawijsheid, boekintroductie en 

ouderbetrokkenheid.  

 

Intern begeleider 

Kwaliteitskring Taal 

Specialist Taal 

Training augustus en 

oktober 

Doorlopend 

 

Beleidsplan taal 

december 2017 
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Rekenen Beleidsplan rekenen wordt 

vernieuwd en aangepast 

aan de nieuwe visie. 

Vanuit het beleidsplan 

zullen er werkpunten 

geformuleerd worden 

voor de komende jaren.  

 

We willen vroegtijdig 

rekenproblemen 

signaleren.  

 

 Beleidsplan rekenen wordt voorgelegd aan de MR. En na goedkeuring gepubliceerd op de 
website. Het protocol dyscalculie maakt hier onderdeel vanuit. 

 De specialist rekenen volgt een vervolgopleiding rekencoördinator, waarin aandacht voor het 
jonge kind, de vertaalcirkel, zwakke en sterke rekenaar, leerlijn procenten en breuken.  

 Professionaliseren van het team m.b.t. het werken met het drieslagmodel en de vertaalcirkel. 

 We doen mee aan de grote rekendag.  

 

Intern begeleider 

Specialist Rekenen 

Kwaliteitskring rekenen 

Beleidsplan rekenen 

januari 2018 

Mens en 

maatschappij 

De school heeft als doel 

zich te onderscheiden op 

dit gebied. De school wil 

een belangrijke bijdrage 

leveren aan de 

maatschappij en heeft een 

duidelijke rol in het dorp. 

Waarbij verbinding een 

uitgangspunt is. 

 

 Verdiepingstraining Vreedzame school met als thema klassenvergaderingen en uitwisseling 
met Aloysius school. 

 De coördinator van mens en maatschappij heeft een voortrekkers rol in de Brede School. 

 De school wordt een afval vrije school en blijft adoptieschool voor zeist zonder zwerfafval. 

 De leerlingenraad krijgt een prominentere plaats in de school. Voornamelijk i.s.m. de 
oudervereniging 

 Er zijn verschillende projecten met de historische vereniging, oranje vereniging en Eet mee, 
landelijke opschoondag, kinderpostzegels. 

 Er is een goede samenwerking rondom het naschools aanbod i.s.m. Kind en co 
 

Kwaliteitskring mens en 

maatschappij 

Directeur 

Doorlopend 

Wetenschap en 

techniek 

Beleidsplan natuur en 

technologie inhoud geven. 

Start samenwerking met  

Techniek maakt een vast 

onderdeel uit van het 

Talentenatelier.  

Onderzoekend en 

ontdekkend leren komt 

terug bij de lessen voor 

techniek. 

 Kinderen krijgen tijdens het talentenatelier de gelegenheid te werken vanuit de principes van 
ontdekkend leren. 

 Introductie van nieuw techniekmateriaal (techniektorens). De techniektorens worden o.a. 
ingezet bij het zelfstandig werken.  

 Techniekcoach gericht op de begeleiding en de organisatie van techniek onderwijs. 

 Er zijn twee techniekweken en we doen mee met de landelijke wetenschapsdag. 
 

Kwaliteitskring natuur en 

technologie 

Beleidsplan februari 2018 

Cultuur Kinderen onderzoeken 

hun talenten en beleven 

plezier aan de cultuur 

lessen. 

 

 De muziekimpuls wordt opnieuw aangevraagd op 2 oktober 2017. 

 Cultuur maakt een vast onderdeel van het talentenatelier. 

 Er is extra aanbod naschooltijd voor cultuur. 

 Het schoolkoor zal een aantal keren optreden. 

 Breekpunt wordt onder de loep genomen i.s.m. de leerlingenraad kijken naar een nieuwe 

invulling van het Breeekpunt. 

Cultuur coördinator en 

kwaliteitskring cultuur 

Directeur 

Doorlopend  
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 De school maakt gebruik van het kunstmenu en ontvangt coaching en ondersteuning vanuit 

cultuur educatie Zeist i.s.m. het kunstenhuis 

Jonge kind Het onderwijs van het 

Jonge kind wordt 

afgestemd op de populatie 

en de eisen die gesteld 

worden aan het onderwijs 

aan het jonge kind. 

Uitgangspunt is OGO. 

 Beleidsplan jonge kind schrijven.  

 Werken met groepsplannen vanuit Leerlijnen.   

 Introductie OGO.  

 Groepsdoorbroken werken 

Specialist Jonge kind 

Intern begeleider 

Directeur 

Beleidsplan jonge kind 

mei 2018 

Oktober en januari 

studiemomenten 

Leerplein Het volgen van meer- en 

hoogbegaafdenleerlingen 

in hun ontwikkeling. 

Waarbij eigenaarschap 

een belangrijk doel is. 

 

De leerlijn meer- en hoogbegaafdheid wordt geïmplementeerd Leerlingen werken met een 

portfolio  

N.a.v. het inspectiebezoek wordt bekeken hoe we de inbreng van de kinderen kunnen vergroten. 

Dit hangt samen met de leerlijn leren leren. Met name eigenaarschap dient verder vormgegeven 

te worden. 

Specialist meer en 

hoogbegaafdheid 

Doorlopend 

ICT Leerlingen leren gebruik te 

maken van de computer 

als ondersteuning van hun 

onderwijsleerproces. 

Leerlingen leren de 

basisvaardigheden zoals 

het werken met word. 

ICT heeft een duidelijke plek in de school. Leerlingen vanaf groep 3 maken gebruik van educatieve 

programma’s. 

In het talentenatelier is specifieke aandacht voor ICT waarbij ook de 3D-printer ingezet wordt. 

In de bovenbouw is er aandacht voor mediawijsheid. De school doet mee aan mediamasters 

Onze ICT-ers en directeur bekijken de mogelijkheden voor de toekomst ten aanzien ICT materiaal. 

Dit wordt tevens binnen de stichting bekeken. 

 

Dit schooljaar wordt een start gemaakt met het werken op laptops door kinderen met een 

dyslexie verklaring. Zij kunnen gebruik maken van Texaid en krijgen een laptop in bruikleen. Deze 

blijft aanwezig op school.  

De groepsleerkrachten krijgen de mogelijkheid om met Gynzy te werken. Er is een pilot voor de 

Parro app waarin ouders en leerkrachten makkelijker met elkaar kunnen communiceren.  

Er is een wens om meer laptops of notebooks aan te schaffen. Ook het gebruik van een digibord 

bij de kleuters zou wenselijk zijn. De MR en directie kijken gezamenlijk naar de mogelijkheden 

hiervoor. 

ICT-ers 

Directeur 

Doorlopend 

Overig Kinderen krijgen les over 

relaties en seksuele 

vorming aangepast op het 

niveau van het kind.  

In maart doen we mee aan het project lentekriebels. Intern begeleiders  
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GOED WERKGEVERSCHAP 
 
THEMA DOEL ACTIES 2017-2018 VERANTWOORDELIJK  TIJDPSPLAN 

Gesprekscyclus Teamleden werken 

continu aan hun 

ontwikkeling. De school 

verwacht dat teamleden 

de hoge standaard ten 

aanzien van de 

onderwijskwaliteit 

kunnen behouden.    

Nieuwe leerkrachten krijgen een gedegen inwerktraject. Zij zijn gekoppeld aan een maatje en 

worden ondersteund door de schoolopleider.  Een beoordeling volgt in april.  

Er vinden een aantal beoordelingen plaats. Voor het overgrote deel zijn er dit schooljaar 

functioneringsgesprekken. Alle gesprekken zijn gericht op persoonlijke ontwikkeling gekoppeld 

aan de gestelde eisen van de school en Het sticht. Indien nodig wordt er een coachingstraject 

aangegaan.  

 

Directeur 

Schoolopleider 

Team 

Beoordelingen oktober 

Functioneringsgesprekken 

november en februari 

Beoordelingen april 

 

Doorlopend 

klassenbezoeken 

Professionaliseren Voortdurende 

kwaliteitsverhoging 

d.m.v. team- en 

individuele scholingen. 

 

Er zijn verschillende studiedagen die door het gehele team worden bijgewoond. 

Er zijn individuele coachingstrajecten en scholingstrajecten. 

 

Team 

Opleider in school 

Directeur 

Doorlopend 

Sturen op 

ziekteverzuim 

 

Het lage ziekteverzuim 

behouden. 

Bij een tweede ziekmelding in het schooljaar volgt er een verzuimgesprek met de directeur. In 

sommige gevallen kan dit een vervolg krijgen door een gesprek met de bedrijfsarts. 

Teamleden kunnen zich alleen mondeling ziekmelden. Hiervoor wordt geen whatsapp gebruikt. 

Regelmatig worden de verzuimcijfers gepubliceerd in Connect. Indien er aanleiding toe is wordt 

het ziekteverzuim bespreekbaar gemaakt in het team. 

Directeur 

Bedrijfsarts 

 

Doorlopend 

Functiemix Versterken positie en 

kwaliteit van de 

leerkracht. 

 

Jaarlijks openstellen van de LB-schaal wordt besproken bij beoordeling 

 

Directeur Doorlopend 

Mobiliteits-

bevordering 

Stimuleren van mobiliteit 

(stichtsbeleid) 

Mobiliteit wordt regelmatig besproken met teamleden. Transvita staat open voor nieuwe 

medewerkers.  

 

Directeur 

Bestuur 

Doorlopend 

 

GOEDE RELATIES ONDERLING MET OUDERS EN MAATSCHAPPIJ 
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THEMA DOEL ACTIES 2017-2018 VERANTWOORDELIJK  TIJDPSPLAN 

Januari 2018  
10-jarig bestaan 

10 Jarig bestaan Brede 
School vieren 

De school zit dit jaar 10 jaar in de brede school. Hoe we dit gaan vieren is nog onduidelijk. De 
school zal in samenwerking met de oudervereniging een werkgroep hebben die het 10 jarig 
bestaan gaan vormgeven. 

Werkgroep Januari 2018 

Leerlingenraad Zie mens en 
maatschappij 

   

Brede School Versterken 
marktpositie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overgang naar het 
continurooster 

Door te werken met verschillende lokalen partijen willen we een goed aanbod geven aan 
kinderen en ouders. De Brede School staat daarmee midden in het dorp en neemt een belangrijke 
positie in. 
 
De school werkt nauw samen met diverse maatschappelijke organisaties 
CJG 
Consultatiebureau (krijgt een vaste plek in de schooll) 
Expertise centrum Uniek 
Sociaal team en wijkteam van de gemeente 
Afstemming via gemeentelijk netwerk LEAZ 
Kind en Co 
Meanderomnium 
Afstemming met meanderomnium voor School in de Wijk 
Historische vereniging 
OLV kerk in Bilthoven 
Maria kerk in Den Dolder 
 
Tijdens de thema avond willen we vragen of onze partners zich willen presenteren. Met name CJG 
en Uniek.   
 
In het schooljaar 2018-2019 stapt de school over naar een nieuw rooster. We willen er voor 
zorgen dat er een breed naschools aanbod is.  Hierin zien we graag dat de partners van de school 
en de ouders participeren. We hopen op deze wijze een soepele overgang naar het nieuwe 
rooster te kunnen realiseren. 

Kwaliteitskring mens en 
maatschappij 
MR 
OV 
Directeur 
Brede school partners 

Doorlopend 

School en veiligheid Het gebouw en de 
omgeving dient veilig 
te zijn voor alle 
gebruikers. 
 
 
 

Huidige verkeersouder gaat op zoek naar nieuwe verkeersouder zodra tunneltje is geopend. 
Het Ri&E rapport wordt opnieuw gemaakt. 
Er zijn minimaal twee ontruimingen. 
 

BHV-ers 
Conciërge 
Intern begeleider 

Doorlopend 

Scholen op de kaart De inhoud van scholen 
op de kaart is 
geüpdatet en 
aangepast aan het 
schoolplan.   

Herzien van scholen op de kaart. Directeur 
Intern begeleider 

Oktober 2017 
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Oudertevredenheids-
onderzoek 

De mening van ouders 
peilen. Uitkomsten 
zijn belangrijke 
raadgevers voor 
verbetering. Streven is 
om een 8,0 te scoren 
(7,1 in 2015-2016). 
 

In het voorjaar wordt door het BVPO weer een ouderpeiling uitgezet. Resultaten zullen besproken 
worden met het team en de MR. 

Bestuur 
Directeur 

Voorjaar 2018 

Betrokkenheid 
ouders / OV 

Het verbeteren ven 
vergroten van 
ouderbetrokkenheid 
blijft een belangrijk 
doel. 

De rol van de oudervereniging zal iets wijzigen. We vinden de stem van kinderen erg belangrijk als 
het gaat om de invulling van vieringen en activiteiten. De leerlingenraad zal daarom een grotere 
rol vervullen. 
 
Ouders worden middels het ouderportaal en gesprekken op de hoogte gehouden van de 
ontwikkeling van hun kind(eren). 
 
In een drietal klassen vindt er een pilot plaats met de Parro app. We hopen hierbij nog effectiever 
te kunnen communiceren met ouders waarbij de privacy en privé-tijd van de leerkracht wordt 
gewaarborgd. 
 
De website en nieuwsbrief zijn vernieuwd en worden regelmatig verspreid. Leerkrachten moeten 
nog toegang krijgen tot het systeem en er mee leren werken. Er is een training voor een deel van 
het team over het gebruik van de website. Zij zullen vervolgens het team informeren en 
instrueren. 
 
Het ouderpanelgesprek blijft bestaan maar krijgt een nieuwe vorm. Ouders en directie 
(leerkrachten of leerlingen) dragen onderwerpen aan voor het gesprek. Er zal een nieuwe wijze 
van uitnodigen komen voor de gesprekken. Doel is om met diverse ouders te spreken. 

Team 
Directeur 
Oudervereniging 
 

Doorlopend 

MR  De MR heeft een nieuwe samenstelling. Er zal daarom geïnvesteerd moeten worden in de rol van 
MR leden. Het volgen van een MR training behoort tot de mogelijkheden. 
MR dient vertegenwoordigd te zijn in de GMR zowel vanuit de team als oudergeleding. 

  

 

 


