
Schoolontwikkelplan Egbertusschool 2017 - 2022 
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● Kindgesprekken 2 x 
per jaar 

● Vooraf toets 
afnemen bij plus 
leerlingen 

● Instructie o.b.v. 
keuzes 

● Leerdoelen 
benoemen 

 
 
 
 
 
 
 

● Kindgesprekken 2x 
per jaar 

● Vooraf toetsen 
afnemen (rek 10) bij 
aanpak II en III 

● Instructie o.b.v. 
keuzes 

● Leren Zichtbaar 
Maken (LZM) 
Rekenen doelen en 
succescriteria 

● Portfolio rekenen 
starten 

● Scholing leerkrachten 
en hulp 
schoolbegeleidings- 
dienst en kijken 
andere scholen 

● Rots en Water verder 
implementeren 
 

● Oriënteren nieuwe 
methode taal/ 
spelling/Naut 
Meander en Brandaan 

● Vergadering over 
identiteit/oriëntatie 
op nieuwe methode 
Katechese 

● Kindgesprekken 2x 
per jaar 

● Vooraf toetsen (rek 
10) aanpak II en III 

● Instructiemodel 
evalueren: 
groepsdoorbrekend? 

● LZM : kiezen 
onderdeel Taal doelen 
en succescriteria 

 
 
 

 
● Scholing en borging 

leerkrachten o.l.v. 
schoolbegeleidings- 
dienst (LZM - Taal) 

● Rots en Water 
teamscholing en 
implementatie 

● Implementatie 
nieuwe methode voor 
Taal + Trefwoord 
 

● Oriëntatie op nieuwe 
methode voor VLL en 
schrijven 

● Kindgesprekken 
uitbreiden? 

● Vooraf toetsen 
evalueren en bespre- 
ken aanpak II en III 

● Instructiemodel 
evalueren 
groepsdoorbrekend? 

● LZM rekenen en taal 
borgen én nieuw 
onderdeel Taal kiezen 
doelen én succescrit.  

● Portfolio taal 
uitbreiden 

● Scholing en borging 
leerkrachten o.l.v. 
schoolbegeleidings- 
dienst 
 

● Rots en Water 
teamscholing en 
borging 

● Aanschaf methode 
Veilig Leren Lezen en 
schrijven 

 
 

● Kindgesprekken 
uitbreiden? 

● Vooraf toetsen 
evalueren en bespre- 
ken aanpak II en III 

● Instructiemodel 
evalueren 
groepsdoorbrekend? 

● LZM rekenen en taal 
borgen én nieuw 
onderdeel toevoegen 
schrijven  doelen én 
succescrit. 

● Portfolio uitbreiden 
● Scholing en borging 

leerkrachten o.l.v. 
schoolbegeleidings- 
dienst 
 

● Rots en Water 
teamscholing en 
borging 

 

 
Groen is gerealiseerd. Blauw is op basis van voortschrijdend inzicht toegevoegd. Rood is op basis van voortschrijdend inzicht geskipt. 
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● 2x per jaar 
Schoolbrede 
projecten 

● Thematisch werken in 
de eigen groep 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 2x per jaar 
Schoolbrede 
projecten o.b.v. 
evaluatie vorig jaar 

● 1 of 2 disciplines 
centraal stellen, bijv. 
muziek 

● leerkracht geeft les in 
andere groep 
 

● Oriëntatie op 
Portfolio Kunst en 
Cultuur uitbreiden 

● Kunst & Cultuurdag 
verzorgd door 
externen 

● 2x per jaar 
Schoolbrede 
projecten o.b.v. 
evaluatie vorig jaar 

● 1  discipline centraal 
stellen: Beeldend 
 

● Borgen discipline 
Muziek  
 

● Talenten zichtbaar 
maken via Mijn 
portfolio: starten met 
Muziek 

● Portfolio verder 
uitbreiden: Beeldend 
 

● Kunst & Cultuurdag 
deels verzorgd door 
externen 

● 2x per jaar 
Schoolbrede 
projecten o.b.v. 
evaluatie vorig jaar 

● 1 of 2 disciplines 
centraal stellen, met 
elkaar een keuze 
maken 

● Borgen discipline jaar 
ervoor 

● Talenten zichtbaar 
maken via portfolio of 
andere wijze. Ook 
leerkrachten 

● Portfolio verder 
uitbreiden 

● Kunst & Cultuurdag 
deels verzorgd door 
externen 

● 2x per jaar 
Schoolbrede 
projecten o.b.v. 
evaluatie vorig jaar 

● 1 of 2 disciplines 
centraal stellen, met 
elkaar een keuze 
maken 

● Borgen discipline jaar 
ervoor 

● Talenten zichtbaar 
maken via portfolio of 
andere wijze. Ook 
leerkrachten 

● Portfolio verder 
uitbreiden 

● 1 dag groepsdoor- 
brekende Kunst & 
Cultuurdag zelf 
georganiseerd vanuit 
talenten leerkrachten  

Groen is gerealiseerd. Blauw is op basis van voortschrijdend inzicht toegevoegd. Rood is op basis van voortschrijdend inzicht geskipt. 
  



Evaluatie Schoolontwikkelplan Egbertusschool 2018 - 2019 
 

● Je kunt in het plan zien wat er gerealiseerd is (groen). 
● Je kunt zien wat we lopende het schooljaar op basis van voortschrijdend inzicht hebben toegevoegd (blauw): 

- De oriëntatie op Mijn Rapportfolio heeft tot het inzicht geleid, dat het Rapportdeel door ons niét gekozen gaat worden. 
Mijn Rapportfolio is (nog) niet te koppelen aan ParnasSys. Dit heeft tot gevolg dat we óf voor ParnasSys moeten kiezen óf 
voor Mijn Rapportfolio óf voor beide. Voor beide is dubbel werk. Doen we dus niet. ParnasSys loslaten betekent dat we 
stichtingsbreed niet meer te volgen zijn. Willen we ook niet. Dus kiezen we niet voor het rapportdeel van Mijn 
Rapportfolio. We hebben ons echter wél georiënteerd op het Portfolio-deel van Mijn Portfolio en zullen begin schooljaar 
2019 - 2020 een definitief besluit nemen over invoering ervan. 

- Om de hierboven genoemde reden zijn de Rapportfolio onderdelen ‘Rekenen’ en ‘Taal’ geskipt. Deze onderdelen blijven we 
via ParnasSys volgen. 

- Gaandeweg het schooljaar hebben  we het besluit genomen om afscheid te nemen van de oude methode ‘Naut, Meander en 
Brandaan’ om over te gaan op diens nieuwste versie. De lesboeken vielen uit elkaar van ellende. Van oud naar nieuw is 
verhoudingsgewijze een eenvoudig te nemen stap. De daarmee gepaard gaande kosten zijn keurig voor 2019 begroot. De 
nieuwste versie van Naut, Meander en Brandaan kon met een gerust hart worden aangeschaft. We gaan er komend 
schooljaar mee aan de slag. 

● Het traject rondom ‘Rots en Water’ kwam in een zodanige versnelling, dat we de oriëntatie op ‘Rots en Water’ naar voren hebben 
kunnen halen. Op basis daarvan hebben we besloten de teamscholing óók een jaar naar voren te halen. We liggen dus vóór op het 
schema.  

● Hetzelfde geldt voor de oriëntatie op ‘Hemel en Aarde’ een methode voor catechese. De vergadering(en) over identiteit 
heeft/hebben geleid tot de keuze van een nieuwe catechesemethode ‘Trefwoord’.  

● Voortschrijdend inzicht heeft er ook toe geleid, dat we het onderdeel ‘Schrijven’ koppelen aan VLL en dus naar voren halen. 
● De rode onderdelen zijn de onderdelen die we op basis van voortschrijdend inzicht hebben geskipt. Een aantal daarvan is 

hierboven al toegelicht. Nadere toelichting behoeft: 
- In het kader van ‘Leren zichtbaar maken’ was de oorspronkelijke opzet om dit te gaan toepassen op het onderdeel 

‘Rekenen’ waarbij we specifiek wilden inzoomen op doelen en succescriteria. De actualiteit heeft ons echter ingehaald. We 
vernamen dat met de rekenmethode ‘Rekenrijk’ op niet al te lange termijn wordt gestopt. Dat maakt dat we ons dan mogen 
gaan oriënteren op een nieuwe methode voor rekenen. Het ligt voor de hand om ook dán te kijken naar doelen en 
succescriteria. 

- Daarnaast leek het logischer om éérst volop in te zetten op de gedragslijn ‘Leren leren’ om pas daarná de koppeling te 
maken met een vakgebied. 

- Dit vakgebied werd ‘Taal’. Met de keuze van de nieuwe methode ‘Staal’ ligt het voor de hand om bij deze methode in te 
zoomen op doelen en succescriteria. 

 



Tot zover de evaluatie van het schoolontwikkelplan 2018 - 2019. De volgende stap is om op basis van deze evaluatie de 
schoolontwikkeling voor de komende schooljaren vast te gaan stellen. 
 
Ben van der Werf, 
juli 2019 
 
 


