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                     Jaarplan EC ‘t Sparrenbos Schooljaar 2021/2022       
 
 

1. Toelichting Jaarplan 21/22 
Auteur Hans van Zoggel 
Versienummer 20-07-21 
Datum bespreking MT 01-07-21 
Datum Bespreking MR 01-07-21 
Datum Bespreking team 12-07-21 - 17-07-21 
Status Def.  20 juli 2021 

 

Het strategisch beleidsplan van Signum onderscheidt een negental wicked problems(WP) in drie 
impactgebieden. Voor resp. de ontwikkeling van kinderen, ontwikkeling van personeel en 
samenwerking zijn vraagstukken geformuleerd waarop de Signumscholen een ontwikkeling willen 
maken; in beweging willen komen. In het strategische beleid zijn de vraagstukken geconcretiseerd in 
ontwikkelfasen in zgn. rubrics. In het kindcentrumplan dat op 1 mei 2020 is vastgesteld, wordt de 
voorgenomen beweging van EC ‘t Sparrenbos per rubric beschreven.   

De structuur van dit jaarplan volgt dezelfde opbouw met impactgebieden en wicked problems uit het 
strategische beleid en het kindcentrumplan. In dit jaarplan geeft de school met behulp van de fasen 
van het model van SOL; Sociaal-ontwerpend leren (Oosterhuis, 2010) aan op welke wijze en in welke 
acties schoolontwikkeling concreet wordt vormgegeven. Naast het bovengenoemde schoolplan en 
gesprekken met ouders, medewerkers en kinderen hebben onderstaande documenten/opbrengsten 
de input geleverd voor de voorgenomen acties uit het jaarplan.  

- Output Studiedagen 2020/2021 
- KCM 2021 gr 6/7/8, Edudat 
- Stadsfoto 2020, CompasNul13 
- Analyse leerresultaten Cube Consultancy aug.2020 
- Overige input vanuit leerteams, MT, MR, KBG en OV 

 
 
 
 



Jaarplan Educatief Centrum ‘t Sparrenbos 2021/2022

 2  

Inhoudsopgave 
Jaarplan ............................................................................................................................................... 1 

1. Toelichting Jaarplan 21/22 ......................................................................................................... 1 

2. Ontwikkeling van kinderen ........................................................................................................ 3 

WP1: Onderwijs passend ................................................................................................................. 3 

WP2: Leerwinst................................................................................................................................ 3 

WP3: Eigenzinnig onderwijsconcept ............................................................................................... 4 

WP4: Ontwikkeling in beeld ............................................................................................................ 4 

3. Ontwikkeling van Personeel ........................................................................................................... 5 

WP5: Professioneel potentieel ........................................................................................................ 5 

WP6: Teamcultuur ........................................................................................................................... 5 

4. Ontwikkeling van Samenwerken ................................................................................................... 6 

WP7: Werken vanuit de bedoeling.................................................................................................. 6 

WP8: Maatschappelijke meerwaarde ............................................................................................. 6 

WP9: Ouders .................................................................................................................................... 6 

5. NPO verantwoording (Nationaal Programma Onderwijs Corona Vertraging) ............................. 7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jaarplan Educatief Centrum ‘t Sparrenbos 2021/2022

 3  

2. Ontwikkeling van kinderen 
WP1: Onderwijs passend 

Ambitie 

Verkennen Idee-ontwikkeling Plannen, 
organiseren, 
volbrengen 

Presenteren, 
vieren, evalueren 

Inclusiviteit  SOP 2021 is op 1-7-21 
vastgesteld   

  Evalueren en 
bijstellen in 
team/mt/mr Jan-juli 
22 

Differentiatie  -Elk kind op ECS volgt 
nu nog veelal 
dezelfde instructie. 
-Verwerking deels 
hetzelfde, deels op 3 
niveaus  

-Gevarieerde activerende 
werkvormen binnen profiel 
Frank/Stijn verder 
uitproberen 
-Alle klassen gegroepeerd 
in flexibele setting, groeps 
overstijgend, afhankelijk 
van leerdoel en individueel 
niveau. -Leerlingen werken 
steeds meer via eigen 
leerdoelen(Via Snappet). 

-Op studiedagen huidige 
onderwijsvisie 
aanscherpen mmv Cube. 
-Leerteams A1-8 werken 
vanuit doelen 
kwaliteitskaart 

-Januari 2022 
tussenevaluatie 
-In 2023/2024 
werken alle groepen 
volgens nieuwe visie. 

Nieuwe 
schooltijden 

Evaluatie besluit 
schooltijden 2018 

Enquête ouders en team Okt/nov 2021 uitzetten 
enquête  
Besluit nemen voorjaar 
2022 

Wordt gepubliceerd 
mei/juni 2022 en 
start per schooljaar 
22/23 

 
WP2: Leerwinst 

Ambitie 

Verkennen Idee-ontwikkeling Plannen, 
organiseren, 
volbrengen 

Presenteren, 
vieren, evalueren 

Beredeneerd 
aanbod  
Leerlijnen 
taal/lezen/ 
rekenen 

-Groepsplannen ter 
discussie stellen 
-Werken met  
methodes of 
leerdoelen? 
-Opbrengsten 
rekenen /spelling 
onvoldoende 

-Goed werkbaar en 
opbrengstgericht 
alternatief voor groepsplan 
bedenken. 
-Pilot Mevolution  
Kindportfolio Marieke B 
-Werken aan eigen 
leerdoelen 
-Snappet 
 

 

MT komt met 
aanbevelingen op basis 
van onderzoek/analyses 
vanuit leerteams 
taal/lezen/rekenen 
 

Realisatie/ 
presentatie 
studiedag 
2021/2022 

Spelend 
handelend 
leren/rekenen  

Met Sprongen 
Vooruit heeft 
toegevoegde waarde 
binnen 
onze rekenvisie 

Zie kwaliteitskaart 
leerteam A4.  
Verbeterplan rekenen en 
spelling  

Zie kwaliteitskaart 
leerteam A4 

Zie kwaliteitskaart 
leerteam A4 

Pedagogisch 
klimaat en 
basisbehoeften 
van kinderen 
vergroten 

-Vreedzame School 
weer in de genen 
krijgen van iedereen 
-Groepsdynamiek 
Beppy de Groot in alle 
klassen 

-Anti-pest programma in 
praktijk brengen.  
-Preventieve lessen in 
iedere groep.  
-Vernieuwde versie 
Vreedzame school 
implementeren.  
-Duidelijke visie op 
pedagogisch gebied, 
gedragen door team. 
-Evaluatie WISH groep 6 
 

Zie kwaliteitskaart 
leerteam A8 

Zie kwaliteitskaart 
leerteam A8 
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WP3: Eigenzinnig onderwijsconcept 

Ambitie 

Verkennen Idee-ontwikkeling Plannen, 
organiseren, 
volbrengen 

Presenteren, 
vieren, evalueren 

Geïntegreerd 
aanbod 
 

Wereldoriëntatie 
scoorde slecht op 
eindcito 8 
 
 
 
 
 
Meer muziek in de 
klas(NSMV) 

Welke methodiek/didactiek 
past bij onze huidige en 
toekomstige manier van 
werken op het 
Sparrenbos? Balans 
kennisoverdracht en leren 
andere vaardigheden  
 
Met Huis73 en leerteam A6 
tijdlijn uitzetten 

Leerkrachten zijn 
vaardig in 
onderzoekend/ 
ontwerpend leren en 
hogere orde denken en 
passen dit toe in hun 
lessen.   
 
Ambitiegesprek Cultuur 
en teamtraining Huis 73 

Leerteam A6 

Sterker 
differentiëren/ 
Beter kunnen 
aansluiten bij 
onderwijsbe 
hoeften van 
onze leerlingen. 
 
 

Op welke onderwijs 
organisatievorm gaat 
ECS zich richten? 
 
 
 
 

Komend schooljaar valt 
besluit over de 
onderwijsvorm passend bij 
de behoefte van onze 
populatie kinderen 
 
 

-Studiedag 22/10/21 
Kim de Jong 
-Pilot gr 3/4/5 
groepsoverstijgend 
werken 
-Studiedag 31/1/22 
 
 
 

Ieder teamlid 
committeert zich aan 
gekozen 
organisatievorm. 
Agenderen in 
Bouw/team, MT, MR 
 

Invloed 
leerlingen  

Leerkracht 
bepaalt/stuurt nog 
teveel  

Meer invloed van 
leerlingen op didactisch 
handelen en eigen 
leerproces. 

Meer afwisseling in 
didactische leervormen 

Leerteam A1  

Levensecht 
betekenisvol 
leren 

Voortzetten 
spelend/bewegend/ 
handelend leren 

-Ideeën uitwisselen via 
scrummen met de bouw. 
-Spelend leren in 
betekenisvolle hoeken 0-6 

Om de week in 
bouwvergadering eerste 
15 min. scrumsessie. 
Borging scrumsessies! 

Leerteam A1-8 

Technologie  Techniek nog niet 
ingebed in het 
curriculum  

W&T onderzoekend, 
ontwerpend en 
ondernemend gaan 
inzetten 

- Checken/updaten 
techniekkasten en 
zorgen voor afwisselend 
techniek aanbod 

Aanbevelingen 
leerteam C4 

WP4: Ontwikkeling in beeld 
 

Ambitie 

Verkennen Idee-ontwikkeling Plannen, 
organiseren, 
volbrengen 

Presenteren, 
vieren, evalueren 

Beleidsrijk 
toetsen 

Welke toetsen 
(Bossche 
toetskalender) zijn 
aan vervanging toe? 

Van formatief naar 
summatief valide 
toetssysteem 

Ib-er/Directie komt met 
voorstel aan MT/Team 

In juni 2022 zijn de 
toetsen 
(beredeneerd) 
afgestemd op onze 
nieuwe visie 

Input kinderen 
en ouders 

Startgesprekken 
kind/ouder/lk  

Ouder/kind meer inbreng 
geven op ontwikkeldoelen 
bij startgesprekken. 
 

Aanpassen/verder 
ontwikkelen formulier 
Juli 21 -nov 21: Enquête 
ouders afnemen en 
conclusies verwerken in 
nieuwe formulier 

Tijdens 
startgesprekken 
14/19 oktober 2021 
formulieren inzetten  
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3. Ontwikkeling van Personeel 
WP5: Professioneel potentieel 
 

Ambitie 

Verkennen Idee-ontwikkeling Plannen, 
organiseren, 
volbrengen 

Presenteren, vieren, 
evalueren 

Voldoende expertise 
opbouwen. 
Aansluiten bij Signum 
academy 

Hoogbegaafdheid 
SSPOH 

Expertise leerpunten 
Hoogbegaafdheid  

Kwaliteitskaart 
Leerteam A 7 

Kwaliteitskaart 
Leerteam A 7 

Uitdaging 
Professionalisering team 

Flitsbezoek directie is 
door Corona op 
achtergrond geraakt 

-Elk teamlid brengt 
eigen ontwikkeling in 
beeld via Mevolution  
-Flitsbezoeken 
directie 
- Teamcursus 
Mevolution 

-Persoonlijk 
ontwikkeldoel 
uitwerken in 
mevolution in 21/22  
-Elk teamlid plant zelf in 
2021/2022 een 
ontwikkelgesprek met 
directie  

Presentatie persoonlijk 
ontwikkel 
doel via Mevolution in 
ontwikkelgesprek met 
directie 21-22 

AOS/Samen opleiden 
   

Als Academische  
opleidingsschool 
(AOS) hebben we een 
verantwoordelijkheid 
voor het opleiden van 
nieuw personeel; 
onderwijzend en 
ondersteunend. 

Onderzoeksgroep 
start weer in 
21/22(Anne, Renske, 
Demi, Christa). 

Onderzoeksvraag: 
Hoe/Waarom 
differentiëren we 
binnen spelend- en 
bewegend leren 
passend bij de visie van 
EC ’t Sparrenbos? 
 

Juni 2022 presentatie 
onderzoeksgroep 

WP6: Teamcultuur 
 

Ambitie 

Verkennen Idee-ontwikkeling Plannen, 
organiseren, 
volbrengen 

Presenteren, vieren, 
evalueren 

Reflectie op inhoud. 
Spreek aan, uit en af! 

Aanspreken en 
feedback 
vragen/geven. 
Is er veiligheid voor 
iedereen?  
Hoe kunnen we de 
professionele cultuur 
nog meer 
verbeteren? 
 

-Samen leren van en 
met elkaar 
-Scrumsessies, 
procesevaluatie na 
ieder leerteam 
overleg. 
-Van familiecultuur 
naar professionele 
cultuur 
-Weghalen ruis/ 
wandelgangencircuit 

Kartrekkers leerteams 
krijgen 
beslissingsbevoegdheid
(autonomie) en worden 
vrij geroosterd vanuit 
NPO gelden  

In MT/team 

Nieuwsgierigheid/ 
onderzoekende houding 
vergroten 

Kernwaarde innovatie    
zichtbaarder maken 
in de 3 PLG’s 

De 3 PLG’s bestaan 
uit diverse leerteams 
waarbij nieuwsgierig 
heid creëren het 
uitgangspunt is. 

-In het ontwikkeldoel 
van een leerteam moet 
een nieuwsgierig 
innovatief element 
zitten  
-Ook MT en alle 
kartrekkers focussen 
zich op innovatie en zijn 
de early adapters 

Beschreven in de kwaliteits 
kaart van elk leerteam 
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4. Ontwikkeling van Samenwerken  
WP7: Werken vanuit de bedoeling 
 

Ambitie 

Verkennen Idee-ontwikkeling Plannen, 
organiseren, 
volbrengen 

Presenteren, 
vieren, evalueren 

Werken vanuit de 
bedoeling 

Stadsfoto en KCM 
2021 

Vanuit gedeelde 
waarde en normen 
samenwerken met 
Kanteel Kinderopvang 
Starten 3+ groep 
Peuters/kleuters 
(NPO) 

Meer focus op samen 
doen van activiteiten 
opvang en 
onderwijs(Doorgaande 
lijn 0-13) 

Bijeenkomsten 
leerteam C1 
Maandelijks overleg 
Dir/LM 

Reikwijdte  Versterken 
samenwerking opvang 
en onderwijs 

-Meer integrale  
samenwerking 
peuters en kleuters  
(3+groep) 
-Dialoog met Kanteel 
over inrichting 
optimale 
ontwikkelomgeving in 
nieuwbouw KC 
Sparrenbos 
-Visie op spel 
leerteam C1 

In leerteam C1 werken 
onderwijs en opvang 
samen aan een 
doorgaande visie op 
spelen bij het jonge 
kind  
-Scholing breinleren 
en visie op spel door 
de Rolfgroep 

-Afstemming met 
leerteam A1 
-Maandelijks overleg 
Dir/LM 
 

     

WP8: Maatschappelijke meerwaarde 
 

Ambitie 

Verkennen Idee-ontwikkeling Plannen, 
organiseren, 
volbrengen 

Presenteren, 
vieren, evalueren 

Betekenisvoller zijn in 
Wijk Rosmalen (SWV de 
Meierij)   

Opzetten Dubbelklik 
light door directies en 
HB specialisten 

Meer concretere 
samenwerking 4 
scholen op HB(Ven, 
Masten, Troubadour 
en ECS) 

Kunnen we samen 
meer van elkaar 
profiteren op HB? 

Zit nog in 
voorbereidende fase  

Nieuwbouw ECS 
2024/2025 

Op weg van 2 
gedateerde gebouwen 
in 2020 naar 
nieuw/verbouw in 
2024/2025 

Signum, ouders, 
team, MR en wijkraad 
Sparrenburg 
meenemen in proces 
en samen optrekken. 
-In 21/22 
duidelijkheid over 
locatie  

Hans/Tamara lid van 
wijktafel 
Kindvriendelijk 
Sparrenburg 
-Wensen nieuwbouw 
team/ouders 
meenemen  

Visie/wensen op 1 A4 
t.b.v. architect in 
maart 2022!! 

WP9: Ouders 
 

Ambitie 

Verkennen Idee-ontwikkeling Plannen, 
organiseren, 
volbrengen 

Presenteren, 
vieren, evalueren 

Educatief partnerschap  
versterken  

-Ouders na 
Coronatijd…. 
-Klankbordgroep 
ouders 
-Voortzetting  
samenwerking MR, 
MT en KBG 

-Hoe kunnen we 
ouders na Coronatijd 
weer optimaal aan 
ons binden? 
-Team meer binding 
met MR/Rol directie 
in MR 

Inspraak ouders via 
OV, MR en 
Klankbordgroep 0-13 

Kind/Oudergesprekken 
evalueren via SS juli 21 
-Pedagogisch 
partnerschap 
eigentijds vorm geven 
Investeren in relatie! 
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5. NPO verantwoording (Nationaal Programma Onderwijs Corona Vertraging) 
Er zijn landelijk enkele hiaten ontstaan in Coronatijden. Dit kan zijn op sociaal emotionele thematiek, 
bij verschillende doelgroepen of bij een of meer vak-/vormingsgebieden. Gelukkig vallen de hiaten op 
ECS mee; er zijn zelfs verbeteringen geconstateerd bij technisch lezen groep 3 en rekenen groep 4.  

N.a.v. een schoolscan hebben we aanvullende keuzes (uit de menukaart) gemaakt, die worden 
beschreven in deze aparte paragraaf in het jaarplan. De interventies in de menukaart zijn ingedeeld 
in 6 doelgebieden A t/m F en gelden voor max. 2 komende schooljaren:  

A meer onderwijs, 

B effectievere inzet van onderwijs, 

C sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling, 

D executieve functies, 

E inzet van personeel en ondersteuning  

F faciliteiten/randvoorwaarden. 

 

Vetgedrukt ligt vast! (20 juli 21) 

Wat? (Contactpersoon) Waarom ? Wie? Doelgebied 
    
Vervolg Visieontwikkeling (Hans) Vervolg met A1 en onderlegger 

voor alle andere interventies  
Leerteam A1  
Kim de Jong Cube 

A t/m F 

Versterking samenwerking 
peuters en kleuters (Tamara) 

Integrale 3+ groep die 
doorgaande ontwikkelingslijn 
en samenwerking bevordert. 

Hans/Tamara 
Wietske Coster 0.2 
fte(Schaal 6) 
Naomi(Onderwijs) 

A,B 

• Uitbreiding Newton kids 
halve dag per week  

• Executieve functies 
• Mindsettraining lln. 
• Mevolution for kids 
• Anna/Sem gr 7 rekenen 
• Romein/Timo gr 7 

spelling 
• Meer verdieping in het 

begeleiden van kinderen 
(Hans)   

NK  5/6 splitsen in 2 
afzonderlijke groepen. Door 
kleinere groepen is er in de 
beperkte lestijd meer 
begeleiding mogelijk 

Marieke 0.1 fte 
uitbreiding op woe of 
vr 

A,B,D 

Ondersteuning in 
3/4/5(Daniëlle)  
 

Extra handen in de groepen Marieke v 
Dooren(0.4)  16u p/w 
of 4 uur per dag 
(schaal 7) 2 jaar 
DI Angela/vervanger 
OSV 0.2fte 

A,B,E 

    
10 dagen ½ Pamela(kikkers)  Agnes Verhoeven D/E 

https://www.nponderwijs.nl/po-en-vo/menukaart/interventies-kiezen
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Directie, MT, team en MR  EC ’t Sparrenbos 

20 juli 2021 

Traject visie op spel met De 
Rolf(Heleen/leerteam C1) 

Logisch vervolg van 20/21 Leerteam C1 B 

• Alle Coördinatoren vrij 
roosteren 

• 10 dagen ½ Giraffen 
Agnes  (Heleen) 

• Ruimte geven om 
leerdoel uit leerteams 
te realiseren 

Marian Rutten 
Arieke Visser 1-5  
0.4 per week 
2 jaar 

B, E 

    
Opfristraject Vreedzame school 
Jos Roemer(Hans/Daphne B) 

VS weer onder de genen van 
het team brengen en aanschaf 
update methode 2020 
Per groep aanschaffen  

Hans/Jos/leerteam 
A8 
Pascal maakt 
inventarisatie  

C 

Gedrag in de groepen Vraag gestuurde interventies 
doen en doorgaande lijn 
neerzetten en borgen 
Groepsdynamiek  

Beppy de 
Groot/Heleen/ 
Leerteam A8 

C 

Ondersteuning Jane 2 jaar(Hans) Werkt nu als vrijwilliger  Hans C,E 
Extra inzet Marian Rutten 
(ma/di 13 uur per week) 
(Maudy) 

Individuele lln. en kleine 
groepjes begeleiden gr 6/7/8 

Hans/Heleen 
Marian: 13x15x65 
2 jaar 

E 

• 100 Chromebooks vanaf 
3-8 en ecstra en NK en 
45 Ipads 

• Digibord olifantengroep 
bestellen 

• Doorgaande lijn ICT 
vaardigheden (Hans) 

Bevorderen 
ZW/samenwerken/digitalisering 
versnellen 
 
 
Taak Leerteam ICT 

Hans 
 
 
 
 
Leerteam C2 

F 
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