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1. Inleiding 
 
In de afgelopen schooljaren is er gewerkt met een plan van aanpak. In deze plannen stond qua inhoud en tijdsplanning beschreven waaraan in het betreffende schooljaar is gewerkt met als 
doel vooral onderwijsinhoudelijk winst te boeken op RKBS Christoffel. 
Jaarlijks vindt een terugblik plaats op het plan van aanpak. Het resultaat van deze evaluaties is terug te vinden in het jaarverslag dat elk jaar wordt opgesteld. 
Het plan van aanpak en het jaarverslag komen tot stand als resultaat van de volgende procedure: 

• Medio april/mei trekt het MT twee studiedagen uit om het plan van aanpak van het lopende schooljaar te evalueren en het plan van aanpak voor het komende schooljaar op te stellen. 
Bij het opstellen van het plan van aanpak worden de LB-ers ook betrokken bij hun vakgebied in samenspraak met de directie.  

• In schooljaar 2018-2019 is er op het verzoek van de directie een quickscan uitgevoerd om de kwaliteit van opbrengst gericht werken in kaart te brengen. De uitkomst hiervan is vertaald 
in een verbeterplan wat onderdeel is geworden van dit plan van aanpak voor de komende jaren. 

• Bij de aanvang van het schooljaar wordt het nieuwe plan van aanpak aan het team en MR voorgelegd en besproken.  
 

Het voorliggende plan van aanpak voor schooljaar 2021-2022 is een vertaling van het schoolplan en kenmerkt zich door: 

• acties vanuit de bevindingen van de quickscan van april 2019 gericht op verbeteren van de leeromgeving en het didactisch/pedagogisch handelen; 

• specifieke aandacht voor het verhogen van onze opbrengsten op taal- en rekengebied; 

• het door-ontwikkelen tot een professionele leergemeenschap en investering in de leerkrachten door middel van professionalisering; 

• het wegwerken van de achterstanden die zijn veroorzaakt door Covid-19 door middel van inzet van verschillende interventies; 

• het optimaliseren van het bieden van ondersteuning aan de leerlingen en het bewaken van de kwaliteit daarvan. 
 
Dit plan kan gezien worden als een beleidsinstrument tot uiterlijk augustus 2022. 
In schooljaar 2018-2019 is er een nieuw schoolplan geschreven met de globale plannen over de periode 2019-2023. Gekoppeld aan het schoolplan 2019-2023 komt er jaarlijks een plan van 
aanpak tot stand volgens de hierboven beschreven procedure met uitzondering van de quickscan.  
 
Verwachtingen 

We kijken eerst naar de kwaliteitskenmerken, die zowel door de inspectie in hun periodiek kwaliteitsonderzoek (PKO) worden gebruikt als bij de kaarten van WMK-PO. 
Deze kenmerken geven richting aan de ontwikkeling van individuele teamleden en aan het collectief. 
 
Van RKBS Christoffel mag worden verwacht dat zij: 
o een opbrengstgerichte cultuur heeft, waarin streefdoelen zijn geformuleerd en vastgelegd;  
o in staat is kinderen een optimale ontwikkeling te laten doormaken op hun eigen niveau en naar hun eigen mogelijkheden waarbij de intrinsieke leermotivatie wordt gestimuleerd; 
o in de groepen in staat is adaptief onderwijs te geven, waarbij de zelfstandigheid en de eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen wordt bevorderd.  
o een eenduidig, veilig en uitdagend pedagogisch klimaat aanbiedt, waarin respectvol wordt omgegaan met anderen. Het antipestprotocol en de Kanjertraining bieden hiervoor een basis 

aan afspraken en ontwikkelmogelijkheden. 
o een team heeft dat aan het werk is binnen een, door iedereen gedragen, professionele cultuur; 
o een systeem voor kwaliteitszorg heeft ingericht en een heldere ondersteuning structuur kent; 
o de toetsresultaten kan evalueren op individueel -, groeps- en schoolniveau;  
o groepsgerichte ondersteuning kan plannen, uitvoeren en evalueren; 
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o professioneel kan communiceren met ouders en derden. 

2. Visie Christoffel 

 
In februari 2016 is de visie samen met het team geactualiseerd. We gaan in de visie uit van uitspraken die door het volledige team onderschreven zijn.  
 

Missie 
 

RKBS Christoffel, een kleurrijk en veilig vertrekpunt om 
SAMEN te groeien. 

 

 

 Op de Christoffel wordt elk kind gezien 

Ieder kind is uniek. Ieder kind mag zichzelf zijn en leren ontdekken wie hij is. De taak van de leerkracht is om dat unieke te zien en om het kind te helpen zichzelf te ontdekken en te 
ontwikkelen. De school moedigt aan, schaaft bij en maakt het kind bewust dat hij een onderdeel is van de klas en de maatschappij. Vertrouwen, positiviteit, openheid, veiligheid en grenzen 
zijn daarbij kernwoorden. 
 

 Op de Christoffel staat het lerende kind centraal 

Kinderen tot leren brengen is onze kerntaak. Op de Christoffel doen wij dit binnen het leerstofjaarklassensysteem en maken daarbij gebruik van het EDI model waarbij er aandacht is voor de 
verschillende niveaus. Hierbij leren we de kinderen inzicht in eigen leerproces te geven waardoor de intrinsieke motivatie wordt versterkt en het kind beter tot leren komt. Voor de meer-en 
hoogbegaafde is er een specifiek aanvullend onderwijsaanbod. Wij begeleiden de kinderen van spelend leren in de onderbouw tot onderzoekend leren in de bovenbouw. 
 

 Op de Christoffel ontwikkelen we de 21e eeuwse vaardigheden  

Wij beseffen ons als school dat de maatschappij andere vaardigheden van de kinderen vraagt. Om hen hierop voor te bereiden leren wij de kinderen de volgende competenties aan:  
o Creatief denken 
o Probleem oplossen 
o Computational thinking 
o Informatievaardigheden 
o ICT-basisvaardigheden 
o Mediawijsheid 
o Communiceren 
o Samenwerken 
o Sociale en culturele vaardigheden 
o Zelfregulering 



 

jaarplan 2021-2022  21-07-2021         5 

 

o Kritisch denken 
 

 Op de Christoffel werken we vanuit de katholieke waarden en normen 

Dit is zichtbaar doordat er op een respectvolle manier met elkaar wordt omgegaan en er openheid is naar andere religies. We laten de kinderen kennismaken met de katholieke gebruiken 
en tradities in samenwerking met de Bartholomeus parochie. 
 

 Op de Christoffel werkt een gepassioneerd team binnen een professionele cultuur 

Het team van de Christoffel heeft een focus op het lerende kind en het onderwijs en is zich bewust van de betekenis die zij heeft in de ontwikkeling van het kind. Het team heeft een lerende 
houding en is steeds op zoek naar mogelijkheden om het onderwijs op de Christoffel te optimaliseren. De theorie van Patrick Lencioni is daarbij voor ons een baken om als team optimaal te 
kunnen functioneren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van interne en externe expertise.  
 

 Op de Christoffel zien we ouders als partners 

Wij zien het als onze opdracht om het beste uit het kind te halen in elk opzicht. Hierin gaan we hand in hand met de ouders en zorgen daarmee dat we gezamenlijk de kennis in huis hebben 
om de ontwikkeling van het kind zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Wij zien als school de ouderbetrokkenheid en de samenwerking met de medezeggenschapsraad en de ouderraad als 
zeer waardevol. 
 

 Op de Christoffel worden de kinderen gestimuleerd om zich breed te ontwikkelen 

De kinderen moeten zich cognitief, sociaal-emotioneel, cultureel en lichamelijk optimaal kunnen ontplooien en goed voorbereid zijn op hun verdere schoolloopbaan en op hun plek in de 
maatschappij. 
 

 De Christoffel is een onderdeel van de maatschappij 

Wij willen als school een ontmoetingsplek zijn voor ouders. Daarnaast werken we nauw samen met alle betrokken partijen ten dienste van het lerende kind. 
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3. Jaarplanactiviteiten 

 

Pedagogisch klimaat 
Passend bij visie uitspraken:  

• Elk kind zien 

 

doel  

Specifiek 
 

A Versterken pedagogisch klimaat in de school 

B Optimaliseren inzet Kanjertraining 

 kartrekker planning 

acties A: Opstellen van een omgangsprotocol (voor kinderen, team, ouders en derden bij school betrokken) 
gebaseerd op de Kanjerafspraken. 

lb-gedrag  

A: Update veiligheidsplan  preventiemedewerker  

A: Organiseren van studiedag Kanjertraining voor het team door Kanjerinstituut team 28-01-2022 

B: Uitslag van leerlingvolgsysteem Kanvas vertalen naar begeleiding van de kinderen en verwerken in 
lesprogramma. 

lb-gedrag  

Resultaat • De leerkrachten zetten de uitslag van Kanvas in om de leerlingen adequaat te begeleiden in hun sociaal emotionele ontwikkeling. 

• De leerkrachten geven de Kanjerlessen volgens nieuwe inzichten. 

• Er ligt aan het eind van het schooljaar een omgangsprotocol. 

• Er ligt een bijgewerkt veiligheidsplan. 

 

Zicht op ontwikkeling en didactisch handelen 
Passend bij visie uitspraken:  

• Het lerende kind centraal 

• Elk kind zien 

• Professionele cultuur 

• Ouders als partners 

 

doel Verhogen opbrengsten 3-8, stimuleren doorgaande ontwikkelingsmogelijkheden bij groep 1-2 door beredeneerd aanbod 

Specifiek A Het pedagogisch en didactisch handelen van de leerkrachten is afgestemd op de leerbehoeften van de leerlingen. 
Leerkrachten zorgen voor effectieve leertijd d.m.v. een adequaat klassenmanagement. 

B Leerkrachten zetten een taalrijke en educatieve leeromgeving in. 

C Er heerst een lerende professionele cultuur waarin leren van en met elkaar centraal staat. Om dit te bewerkstelligen, is er sprake van een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor de te behalen doelen. 

D Individuele competenties van de leerkracht worden via een persoonlijk plan ontwikkeld. 
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E De school hanteert een cyclisch systeem voor kwaliteitszorg ten bate van het lerende kind, toetst dit en voert verbeteringen uit op basis van de 
uitkomsten.  

F De ontwikkeling van het zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid van de leerlingen wordt gestimuleerd en ondersteund. 

 kartrekker planning 

Acties A: Verdiepen en borgen Expliciete Directe Instructiemodel bij groep 1-2, (rekenen, taal) groep 3-8 
(rekenen, lezen, spelling). Aandacht voor differentiatie.  

directie+ isl  

A: Organiseren van inspiratiesessie rondom leerbehoeften van kinderen zodat de kennis en 
vaardigheden om de leerlingen te begeleiden wordt vergroot. Bij voorkeur worden de inspiratiesessies 
door collega’s gegeven.  

directie  

A-F: Visie formuleren om leren zichtbaar te maken om o.a. d.m.v. een educatieve taalrijke leeromgeving 
te creëren  (groep 1-8) en deze tot uitvoering brengen in de groep. 

isl  

A-F: Opzetten van de schoollijn rond het gebruik van leerkuil (growth mindset) koppelen aan de 
leerdoelen vanuit EDI zodat de leerlingen inzicht hebben in wat zij nog moeten leren/oefenen en wat ze 
al beheersen.  

directie+isl  

A: invoeren kindontwikkelgesprekken o.a. bij rapportgesprekken. wkg rapport  

F: Onderzoeken frequentie rapportgesprekken als ondersteuning van kindontwikkelgesprekken. wkg rapport  

A+C+D: Er wordt minimaal een ronde collegiale consultatie op grond van een leervraag gehouden om de 
professionele leergemeenschap te stimuleren en de opbrengsten te verhogen d.m.v. (uitvoeren EDI) 
effectieve instructie en het duidelijk stellen van doelen. 

directie  

A+C+D: Opstellen van persoonlijke leerdoelen door collega’s rondom EDI op grond van zelfscan en 
feedback bij klassenbezoeken en deze verder ontwikkelen. 

directie  

A+C-E: Verdiepen en borgen stappen zicht op ontwikkeling bij de groepen 3-8. ib  

A+E: Vanuit de analyse van KIJK het praktisch ontwerpen van betekenisvol en beredeneerd aanbod 
gekoppeld aan themaplanning (Kleuterplein) en groepsrapport KIJK! 

ib  

Resultaat • In groep 3-8 wordt bij de reken-, lezen en spelling lessen EDI toegepast bij het aanbieden van nieuwe leerstof. 

• In groep 1-2 wordt bij de reken-, en taalactiviteiten in de kleine kring EDI toegepast volgens het EDI model. 

• In elke groep wordt het leren zichtbaar gemaakt volgens de schoollijn EDI . 

• Elk kind kan aan het eind van de EDI-lessen aangeven d.m.v. de leerkuil waar hij of zij staat t.o.v. het leerdoel. 

• In de loop van het jaar worden er kindontwikkelgesprekken gevoerd en zijn kinderen aanwezig bij het rapportgesprekken (vanaf welke groep wordt nog bepaald). 

• In elke groep 1-2 wordt gewerkt vanuit een themaplanning waarbij beredeneerd aanbod in kleine kring en hoeken is gepland op grond van ondersteuningsbehoeften. 

• Aan het eind van het schooljaar heeft er in elk leerjaar minimaal 1 ronde collegiale consultatie plaatsgevonden waarvan de verbeterpunten zijn vastgelegd.  

• De stappen van zicht op ontwikkeling worden uitgevoerd. 

 
 

Vakgebieden 
Passend bij visie uitspraken:  

• Elk kind zien 

• Het lerende kind centraal 
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• Brede ontwikkeling 

• Professionele cultuur 

 
Taal 

doel  Verhogen opbrengsten 

Specifiek  A  Optimaliseren  leesonderwijs  

B Optimaliseren spellingonderwijs  
 kartrekker planning 

Acties A: Borging van gemaakte afspraken bij Nieuwsbegrip XL d.m.v. klassenbezoeken a.d.h.v. een kijkwijzer.  LB taal  

 A: start keuzetraject nieuwe leesmethode groep 4-8. LB taal  

 
A: Borging van gemaakte afspraken bij begrijpend luisteren (groep 1-4) d.m.v. klassenbezoeken. LB taal  

B: Uitzoeken wat we uit het zinnendictee willen halen, hoe het zinnendictee een meerwaarde kan zijn en 
hoe het ons doel bereikt. 

LB taal  

Resultaat  • In de groepen 4-8 worden de basislessen en XLlessen Nieuwsbegrip volgens de kijkwijzer /schoollijn uitgevoerd. 

• In de groepen 1-4 wordt begrijpend luisteren volgens de schoollijn uitgevoerd.  

• Doelen en afspraken van het zinnendictee zijn helder geformuleerd in de leerlijn spelling. 

 

Rekenen 

doel Verhogen opbrengsten 

 A Optimaliseren rekenonderwijs 

 kartrekker planning 

 

A: Keuzetraject nieuwe rekenmethode. LB  rekenen,   

A: Onderzoeken aanbod plusleerlingen bij keuzetraject rekenmethode LB plus  

A: Borgen gemaakte afspraken rondom het aanleren van de (deel)tafels). LB rekenen  

Resultaat • Aan het eind van het schooljaar is er in de groepen 3 t/m 8 een nieuwe rekenmethode gekozen. Schooljaar 2022-2023 starten we met de nieuwe methode. 

• In de groepen 4 t/m 7 worden de tafels aangeleerd volgens de schoollijn. 

 
Plusleerlingen 

doel Het vergroten van de kennis en vaardigheden van de leerkrachten bij het begeleiden van de plusleerlingen en leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong. Begeleiden van 
plusleerlingen: leren leren en leren samen denken. 

specifiek A Verbreden en verdiepen van kennis en vaardigheden bij het signaleren van leerlingen in groep 1-2 met een ontwikkelingsvoorsprong. 

 kartrekker planning 
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acties B: Implementeren Levelspel in groep 1-2 voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong. 
Hieruit voortvloeiend wordt de schoollijn Plusleerlingen aangevuld met afspraken rond het signaleren en 
begeleiden van kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong (tevens wordt dit verwerkt in de schoollijn 
groep 1-2). 

LB plus  

Resultaat • Binnen de groepen 1-2 wordt Levelspel aangeboden voor de leerlingen met een ontwikkelvoorsprong. Dit is zichtbaar in het groepsoverzicht en themaplanning.  

 
Toekomstgericht onderwijs 

doel Optimaliseren lesprogramma door inzet van ICT-devices en leermiddelen en ontwikkeling van de 21e eeuwse vaardigheden.  
  

specifiek 
 

A Verhogen kennis en vaardigheden van leerkrachtenen leerlingen op het gebied van eigen vaardigheden, organisatie inzet leerlingsoftware en devices en digitale 
leermiddelen in het lesprogramma. 

B Inzet 21e eeuwse vaardigheden als onderdeel van het lesprogramma.  

C Optimaliseren onderzoekend leren bij werelddorëntatie 

  kartrekker planning 

acties A: Organiseren van scholingsaanbod ICT vaardigheden d.m.v. workshops en coaching op maat voor het 
online lesgeven, Teams en Prowise. 

digi-coach  

A: Oprichten werkgroep waarbij doelen en taakverdeling binnen werkgroep worden geformuleerd directie   

B: Implementeren schoollijn sociale media en programma 21e eeuwse vaardigheden als vast item op het 
rooster. 

digi-coach  

C: Implementeren gebruik beoordeling presentaties bij de schoollijn onderzoekend leren bij 
wereldoriëntatie in groep 7-8. 

directie  

C: Oriëntatie op nieuwe methode wereldoriëntatie gericht op onderzoekend leren en de 21e eeuwse 
vaardigheden. 

directie  

Resultaat • Er wordt elke maand een ICT workshop georganiseerd, waaraan collega’s vrijwillig of vanuit hun persoonlijk scholingsplan aan deelnemen.  

• Er wordt gewerkt volgens de schoollijn onderzoekend leren in de groepen 7-8. 

• Er is een duidelijk beeld welke mogelijkheden er zijn op het gebied van wereldoriëntatie en welke methodes het best bij onze visie passen.  

• De werkgroep ICT is opgericht en zij werken aan duidelijke doelen en middels een taakverdeling. 

 

Kunstzinnige oriëntatie 

Doel: Ontwikkelen van een doorgaande lijn voor de creatieve vakken in samenhang met cultuureducatie. 

Specifiek A De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om ermee te communiceren.   
B De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren. 

C De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed. Uitgangspunt is het ervaren en beleven van sporen uit het 
verleden in de eigen omgeving van de leerlingen. 

 kartrekker planning 
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Acties A+B: Concept leerplankader en leerlijn kunstzinnige oriëntatie (beeldende vorming, muziek en cultureel erfgoed). LB cultuur Zomer 2021 

A+B: Introductie leerplankader en leerlijn kunstzinnige oriëntatie bij het team. LB cultuur Eerste helft schooljaar 2021-2022 

C: Invulling leerlijn cultureel erfgoed op basis van het hierboven genoemde kerndoel i.c.m. de doelen voor 21e 
eeuwse vaardigheden als pilot. Aansluiting bij het aanbod van de leerlijnen uit de Haagse Ladekast van 
Cultuuronderwijs op zijn Haags. Aansluiting bij het curriculum van de zaakvakken en ontwikkeling van 21e eeuwse 
vaardigheden. 

LB cultuur   

A+B: Organiseren schoolbrede project rondom Kinderboekenweek. adjunct  

A+B: Organiseren van 4 brede ontwikkelingsmiddagen. LB cultuur + 
eventmanager 

 

Resultaat • De school beschikt over een helder geformuleerd leerplankader kunstzinnige oriëntatie, dat als leidraad  fungeert voor het ontwikkelen van de bij dit onderdeel van het 
curriculum behorende competenties. 

• Het team is geïnformeerd en heeft de vaardigheden om invulling te geven aan de in het leerplankader aangestipte doelen en competenties. 

• Samenstelling lesprogramma cultureel erfgoed i.c.m. de Haagse Ladekast 

• Er is een projectweek en er zijn 4 Brede Ontwikkelingsmiddagen georganiseerd waarbij verschillende disciplines en technieken aan bod zijn gekomen.  

 
 

 

 


