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JAARPLAN 2019 - 2020 

School Basisschool Benedictus 

Datum 15-06-2019 

Inleiding 
In ons jaarplan geven we aan: 

1. welke zelfevaluaties we hebben uitgevoerd 
2. welke vragenlijst(en) we hebben ingezet 
3. welke voornemens we hebben i.r.t. het schoolplan 
4. welke actuele ontwikkelingen van belang zijn 

We geven per onderdeel de verbeterpunten en onze keuzes.  
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Gekozen aandachtspunten naar aanleiding van het schoolplan 

Thema Aandachtspunt Omvang 

Streefbeeld Op onze school houden wij het reken niveau van de groepen gemiddeld op B-

niveau, dus boven de landelijke norm 

klein 

Streefbeeld Op onze school houden wij het spellingsniveau op het landelijke gemiddelde met 

zichtbare groei vanaf groep 5 

klein 

Streefbeeld Op onze school houden wij het niveau begrijpend lezen van de groepen 

gemiddeld op B-niveau, dus boven de landelijke norm 

klein 

Streefbeeld Op onze school kunnen wij effectief omgaan met leerlingen door het realiseren 

van passend onderwijs voor hoogbegaafden 

groot 

Streefbeeld De leerkrachten werken samen, maken gebruik van elkaars kwaliteiten en 

richten hun bouw zo in dat leerlingen maximaal profiteren 

groot 

Sociale en 

maatschappelijke 

ontwikkeling 

De school heeft de kenmerken van de leerlingenpopulatie in beeld gebracht groot 

Leerstofaanbod Het onderwijs is gericht op kennis hebben van verschillende achtergronden en 

culturen van leeftijdgenoten 

klein 

Taalleesonderwijs Begrijpend lezen, oriëntatie op Nieuwsbegrip klein 

Talentontwikkeling De school heeft een visie geformuleerd met betrekking tot de best presterende 

leerlingen 

klein 

Talentontwikkeling De school zorgt voor groep overstijgende manieren om tegemoet te komen aan 

de onderwijsbehoeften van de best presterende leerlingen 

klein 

Talentontwikkeling 
De school heeft gedefinieerd wie ze rekent tot de best presterende leerlingen 

klein 

Resultaten De eindresultaten m.b.t. Nederlandse taal voldoen aan de gestelde norm 
(zie regeling leerresultaten PO) 

groot 

Vervolgsucces 
De school analyseert of de eindresultaten en de eerder gegeven schooladviezen 

in overeenstemming zijn met de loopbaan van de leerlingen 

klein 

Inspectiebezoeken 
Het traject “leren zichtbaar maken” is een verrijking voor ons onderwijs. Advies 

auditcommissie advies is om samen meer af te stemmen en de dingen die erg 

goed werken over te nemen van elkaar. 

klein 
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Te volgen scholing   

Omschrijving Wie Wanneer Aanbieder Kosten 

Webinar WIG Team 
Benedictusschool 

oktober 2019 Malmberg gratis i.v.m. compensatieregeling overstap nieuwe 

versie 

Formatief 

evalueren 
Team 
Benedictusschool 

september 
2019 

Bazalt €1200,00 

Geplande zelfevaluaties    

Omschrijving Wie Wanneer Kosten 

Onderwijs zichtbaar maken Team Benedictusschool april 2020 geen 

Tussenevaluatie en eindevaluaties Rekenen, Taal en 
Begrijpend lezen 

Intern Begeleider en 

leerkrachten 
maart en juni 
2020 

abonnement 
WMK 

Geplande vragenlijsten    

Omschrijving Wie Wanneer Kosten 

Sociaal emotionele ontwikkeling Leerlingen november 2019 WMK abonnement 

Taalleesonderwijs Team Benedictusschool april 2020 WMK abonnement 

Contacten met ouders MR en OR maart 2020 WMK abonnement 
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Overige zaken 

Huisvesting 
De school zal dit jaar mobiele wanden krijgen Huisvesting is te krap. De voorziening 

buitenschoolse opvang gebruikt na school meerdere lokalen. 

TSO-BSO De school draait een continurooster 

Sponsoring De school heeft geen activiteiten gepland waarbij sponsoring een rol speelt 

MR De MR heeft een vergaderschema opgesteld en komt komend jaar 6 x bijeen. 

Overig 
Blosse stelt het schoolplan over 2 jaar opnieuw vast en actiepunten zullen worden 

toegevoegd aan het jaarplan 

Inrichting 
We starten een werkgroep met kinderen, ouders en leerkrachten i.v.m. keuze nieuw 

schoolmeubilair 

 


