
Schooljaarplan Wijzer aan de Vecht 2020-2021 

 

Wat is onze missie en visie? 

Ons missie is: ‘samen jezelf ontwikkelen.’ 

 

Die missie is gebaseerd op een aantal kernwaarden van waaruit wij de visie vormgeven. 

 

Plezier: 

Met plezier geef je kleur aan alle doelstellingen in het leven. Met plezier slaag je er beter in je doelen te willen bereiken. Heb je plezier in wat je 

doet, dan ben je oprecht betrokken en voel je doorzettingsvermogen. Plezier is geven en krijgen, in die volgorde. Plezier maakt je bewust van je 

eigen invloed en kracht. Pas dan ben je oprecht geïnteresseerd in wat je doet en voor wie je iets doet. 

 

Gelijkwaardigheid: 

Iedereen is gelijk in zijn of haar waarde. Dat betekent dat we met ieder mens op een respectvolle manier omgaan. Gelijkwaardigheid betekent 

dat je zowel het welzijn van jezelf, als het welzijn van de ander belangrijk vindt. 

 

Autonomie: 

Autonomie is de vrijheid van een mens om zelfstandig beslissingen te nemen. Om autonoom te kunnen zijn is het belangrijk dat je jezelf kent. Dat 

leer je door te reflecteren. Het maken van autonome keuzes geeft je regie over jezelf en je eigen ontwikkeling. Je leert steeds meer kansen te 

creëren. Dat maakt dat jij je steeds meer betrokken en verantwoordelijk voelt. 

 

Betrokkenheid: 

Iedereen op de Wijzer aan de Vecht is een bouwsteen van onze school. Samen zijn we het fundament. Wij denken allemaal mee en we doen 

voorstellen om de school steeds beter en fijner te maken. Dit maakt ons trots! Wij genieten ervan als het goed gaat met de ander, dan voelen wij 

ons ook goed! 

 



 

 

Plezier Gelijkwaardigheid 

Pedagogisch Kracht:  

Leerkrachten staan met plezier voor de groep. Ze 

stralen positiviteit en humor uit en investeren in de 

relatie met ieder kind en alle ouders. Op de Wijzer gaan 

we op educatieve uitjes en we hebben allerlei feesten. 

Door de inzet van coöperatieve werkvormen vergroten 

we het plezier van leren. 

 

Ambitie: 

We ondernemen activiteiten die buiten het standaard 

curriculum vallen, zoals techniekonderwijs om variatie 

aan te brengen en zo het plezier in leren te vergroten. In 

iedere klas vieren we behaalde successen. 

 

 

 

Kracht: 

We gaan uit van gelijkwaardigheid in diversiteit door de lessen 

van de Vreedzame School. In een aantal groepen zijn 

groepsvergaderingen en we hebben een leerlingraad. Zo zorgen 

wij ervoor dat iedereen gezien en gehoord wordt. We werken 

met mediatoren die ieder jaar opgeleid worden in 

conflicthantering. 

 

Ambitie: 

Dit schooljaar gaan we ons oriënteren op een nieuwe soc. em. 

methode die beter past bij onze kernwaarden. In alle groepen 

worden groepsvergaderingen geïmplementeerd.  

 

Didactisch Kracht: 

We sluiten aan bij de behoefte aan scholing van ouders 

m.b.t. scholing. Zoals EHBO-, taal- en ICT-cursussen. 

We zorgen voor duidelijk gestructureerde lessen en we 

scherpen onze didactiek aan door de inzet van EDI. Ook 

bij de vakken taal, spelling en rekenen zijn we constant 

bezig om onze didactische kwaliteiten te verbeteren. Zo 

Kracht:  

We verbreden de wereld van de lln door de actualiteit binnen te 

halen. o.a. door de methode Nieuwsbegrip en de actualiteit van 

de dag. We verzorgen educatieve en culturele uitjes. 

 

 

 

 



creëren we kansen voor kinderen om succeservaringen 

op te doen.  

 

Ambitie: 

We zetten geschoolde ouders in voor het ICT- onderwijs 

aan de leerlingen. De methode gebonden lessen zien we 

als een leidraad. Waar mogelijk verbreden we deze 

lessen in vorm of inhoud.  We integreren ontdekkend 

leren bij de technieklessen en we verrijken de 

basisvakken met ICT en techniek. We zetten in op 

bewegend leren.  

Ambitie: 

We zien elke les als een kans om de kinderen te leren dat we in 

onze maatschappij wederzijds afhankelijk zijn van elkaar. We 

zetten debat en filosofie in, zodat kinderen hun eigen mening en 

die van de ander leren kennen en leren respecteren. We geven 

de kinderen lessen waarbij zij hun kritisch denken kunnen 

vergroten. Er komt een scholingsmoment voor de leerkrachten 

om te leren hoe je een filosofisch gesprek kunt stimuleren. 

 

Leiderschap  

& acties 

 

Het MT faciliteert de werkgroepen, ondersteunt, bakent af, bewaakt voortgang totale proces en verzorgt tijdige 

communicatie naar alle betrokken partijen op schoolniveau. 

De werkgroepen stellen verbeterplan/ invoeringsplan op en betrekken overige teamleden bij het proces. D.m.v. feedback, 

studiedagen en teamvergaderingen. Het team evalueert twee keer per jaar de jaarplannen: Voldoet het plan aan de PDCA-

cyclus? Past het binnen de afgesproken koers en kernwaarden? 

 

Management 

van 

processen 

& acties  

 

Werkgroepen onderwijsproces -> acties gericht op:  

1. Borgen en implementeren nieuwe methode Estafette geïntegreerd met taal en BL door de taal coördinator  

2. Verbeteren rekenonderwijs door rekencoördinator/ scholingstraject en d.m.v. collegiale consultatie (allen). 

3. Borgen EarlyBirds door scholing van nieuwe teamleden en verder ontwikkelen van materialen woordclusters en 

lessen waarbij we coöperatief werken zoveel mogelijk integreren. We organiseren een scholingsmoment om meer 

spelenderwijs les te geven. 

 

  

 



Werkgroepen + MT: professionalisering medewerkers: -> acties gericht op:  

1. Afstemming: kennen en hanteren leerlijnen, EDI- model en mondeling als didactische vaardigheid. 

2. Professionalisering leerkrachten teamintervisie en collegiale consultatie 

3. Verbetertraject rekenen  

4. Borging verbetertraject taal 

5. Concrete invulling samenwerken en samen leren door collegiale consultatie en teamintervisie.  

 

Maatschappij en omgeving -> acties gericht op:  

1. Een duurzame relatie opbouwen vanuit betekenisvol leren met maatschappelijke partners, zoals de bibliotheek, het 

bedrijfsleven, musea, boerderijbezoek gericht op onze kernwaarden 

2. Structurele aandacht voor burgerschapsvorming/duurzaamheid in het onderwijsaanbod. 

3. Optimaliseren samenwerking werkgroepen, ouders, leerlingen en sociale-, educatieve partners. 

 

Randvoor- 

waarden/ 

resultaten 

 

Randvoorwaarden 

1. Voldoende ontwikkeltijd leerkrachten 

2. Structurele Kwaliteitszorg volgens PDCA- cyclus 

3. Voldoende inzicht in data-analyse en de daaruit vloeiende acties 

 

Meetbare resultaten: 

1. Voor de basisvakken (toetsen IEP, LOVS en methodetoetsen) voldoen wij in ieder geval aan de minimumnorm vanuit 

het inspectiekader. Voor taal ligt onze ambitie hoger, Zie voor de specifieke doelen de trendanalyse van 2019-2020  

2. Kinderen zijn tevreden over de inhoud van het onderwijs en voelen zich veilig. Dit blijkt uit de vragenlijsten VS en de 

sociale veiligheid vragenlijst. Het doel is: score 7 of hoger 

3. Ouders zijn betrokken (30% doet mee aan de ouderenquête), 40% komt naar de ouderavonden en 100% heeft 

minimaal twee keer per jaar een overleg met de leerkracht. Ook bij zorgtrajecten peilen wij de tevredenheid. Hier 

wordt een vragenlijst voor opgesteld. Ouders geeft aan dat de school toegankelijk is en informatie goed en tijdig 

beschikbaar is (communicatieplan). 



Resultaten team 

Resultaten team: iedereen werkt vanuit de kernwaarden van de Wijzer en is gemotiveerd en enthousiast om een actieve 

bijdrage te leveren aan de leergemeenschap. Leerkrachten willen leerlingen en zichzelf continu ontwikkelen. 

Leerkrachten volgen zowel individuele scholing als teamscholing. Dit laatste bevordert handelings- en opbrengstgericht 

werken. Didactisch en pedagogisch sterke leerkrachten door collegiale consultatie. Zo ontstaat mede een gedeeld 

denkkader.  

 

Resultaten maatschappij en omgeving 

Resultaten maatschappij en omgeving: Op de Wijzer passen wij ons onderwijs continu aan, aan de grote veranderingen in 

de maatschappij. Ons uitgangspunt is een inclusieve samenleving. Dit vraagt om autonome reflecterende burgers die vanuit 

optimaal ontwikkelde vaardigheden bewuste keuzes maken en onze maatschappij daarmee positief vormen. In het 

schooljaar 2020/2021 gaan we deze vaardigheden concretiseren. 

 

 

Resultaten 

prestatie-

indicatoren 

 

Resultaten leerlingen en ouders 

Ouders voelen zich de belangrijkste partners van de school. We zetten in op ontmoeting en de dialoog tussen ouder en 

school m.b.t. onze visie en ons onderwijsconcept. We stimuleren de ontmoeting tussen ouders onderling door het aanbod 

van cursussen, inloopmomenten, vieringen en als hulpouders bij ons onderwijs. Daarbij zetten we in op een wederkerige, 

respectvolle en complementaire relatie. We vergroten de ouderbetrokkenheid door de inzet van de talentenscan. Aanbod 

tot scholing voor ouders op maat Leerlingen nemen zitting in de leerlingenraad en wijkraad. De school als verbinder in de 

wijk. Verder stimuleren en promoten wij activiteiten van de Brede School om kinderen bewust in contact te brengen met 

andere kinderen. Zo verbreden we hun wereld en laten we ze leren van hun omgeving. De missie van de Brede School is: 

‘Wij zijn trots op de wijk’. Het uitgangspunt is de ontmoeting. Deze missie past bij onze kernwaarde ‘betrokkenheid.’ 

 



We doen specifiek metingen (bijvoorbeeld per vak, les, leerkrachtgedrag) en algemene tevredenheid van kinderen en 

ouders vanuit vragenlijsten ‘Vensters’ en vragenlijsten vreedzame school. afstemmings- rapportgesprekken en 

huisbezoeken gebruiken we voor het verzamelen van zachte data 

1. De doelen en ambities t.a.v. resultaten van LOVS toetsen , methodetoetsen en de IEP- toets staan verwoord in de 

trendanalyse 

2. Ruimvoldoende beoordeling vanuit feedbackgesprekken met kinderen over inhoud lessen, didactische vaardigheden 

leerkrachten, en beleefde veiligheid 

3. Minstens 50% van alle ouders stimuleren hun kinderen om te lezen en helpen bij het plannen en overhoren van het 

huiswerk. Ze komen naar school om rapportgesprekken en afstemmingsgesprekken te voeren 

4. Ouders komen naar voorstellingen, afsluitingen van projecten en lessenreeksen. Minstens 40% van de ouders komt 

naar lesinlopen en ouderavonden. 

 

Succes 
bepalende 
factoren. Wat 
helpt ons? 
 

 
1. Een duidelijke organisatiestructuur en heldere communicatie  
2. Monitoren/ begeleiding van werkgroepen en jaarplannen. 
3. Betrokken ouders, kinderen en leerkrachten die plezier hebben en genieten van het leren en creëren.  
4. Het vieren van successen.  
5. Denken in oplossingen en kansen 
6. Open communicatie/ professionele cultuur: 

7. Vertrouwen in jezelf, elkaar en de ouders. Verantwoordelijkheid nemen en krijgen. 

8. Teamintervisie 

9. Collegiale consultatie 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Autonomie Betrokkenheid 

Pedagogisch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kracht: 

Er is een leerlingenraad en vanuit de VS houden we 

groepsvergaderingen. In alle groepen wordt gewerkt met 

een weektaak waarbij keuzevrijheid in planning, 

hoeveelheid en moeilijkheidsgraad is aangebracht. De lln  

kijken zoveel mogelijk zelf na. Door de stelling van de dag 

leren we de kinderen hun eigen stem en die van anderen 

te ontdekken en kritisch na te denken. In de groepen en 

in de school mogen kinderen binnen kaders zelf plekken 

kiezen om de instructies te verwerken.  We oriënteren 

ons op een tool/ programma die ontwikkeling inzichtelijk 

maakt. Er is gedeeld leiderschap in het team vanuit 

autonome werkgroepen. 

Kracht: 

Lln en ouders geven input voor het afstemmingsgesprek. De 

leerling leidt zelf het gesprek n.a.v. een vragenlijst. We vieren de 

katholieke feesten en besteden aandacht aan het Suikerfeest. 

We betrekken de ouders bij het onderwijs door berichtgeving via 

SocialSchools. 

We gaan in gesprek over het afleggen van huisbezoeken. 

LK betrekken elkaar bij de klassenpraktijk door intervisie en door 

collegiale consultaties. Vanuit de werkgroepen wordt  ingezet op 

collegiale consultatie.  

Didactisch Ambitie: 

Ontwikkeltijd, zelf doelen stellen. Leren reflecteren, 

debatteren en filosoferen. We gaan ons oriënteren op 

het stimuleren van de growth-mindset 

Ambitie: 

We gaan bordsessies houden vanuit specialismes. De collegiale 

consultaties worden structureel ingezet vanuit de werkgroepen 

en opgenomen in de jaarplanning voor de vakken rekenen en 



De leerkrachten breiden hun persoonlijk leiderschap en 

dat van de kinderen uit door het gedachtegoed van Covey 

voor te leven. Lk leren de kinderen te reflecteren door 

zelf expliciete en procesgerichte feedback te geven en te 

vragen. Lln stellen doelen, omdat zij vanuit de leerkracht 

steeds meer inzicht krijgen in de leerlijnen en ze dus ook 

gerichte keuzes kunnen maken. 

 

taal. We zetten structureel vijf ouders in voor het verrijken van 

onze lessen vanuit de talentenscan. We organiseren waar 

mogelijk groep doorbroken activiteiten. We gaan meer inzetten 

op klassen- en schooltaken om zo gemeenschapsgevoel te 

stimuleren. LK en LL stimuleren elkaar tot het nemen van meer 

initiatieven om elkaar te ontmoeten in het onderwijsproces. 

 

 

 

Wanneer je onze school na acht jaar verlaat, dan heb je jezelf kunnen ontwikkelen met hulp van anderen. Je hebt daar, mede door ons verrijkend 

curriculum zoals:  Wetenschap Natuur & Technologie en ICT, veel plezier in gehad. Je hebt gemerkt dat jij je fijn voelt wanneer je zowel rekening 

met jezelf, als met de ander houdt. Op de Wijzer aan de Vecht ben je gestimuleerd in het maken van autonome keuzes waardoor jij regie hebt 

over jezelf en je eigen ontwikkeling. Je hebt jezelf goed leren kennen door reflectievaardigheden. Je hebt geleerd om proactief te zijn en 

daarmee kansen te creëren. Je hebt begrip voor andere culturen en geleerd, je communiceert respectvol  en je ziet de meerwaarde van 

samenwerken. Je kijkt  positief en met vertrouwen naar de maatschappij en voelt je er een onderdeel van.  

 


