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JAARPLAN 2021 - 2022 JAARVERSLAG 2021 - 2022

School Lambertusschool School Lambertusschool

Datum Datum

Inleiding Inleiding

Streefbeelden Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1. Opbrengstgericht werken: Op onze school wordt opbrengst gericht gewerkt binnen de
vakken taal/lezen/rekenen.

2. Onderwijskundige visie: Op onze school is de onderwijskundige visie 'Zelfregulerend
leren' volledig geïntegreerd binnen de 3 bouwen en beschikken alle leerkrachten over de
over de benodigde leerkrachtvaardigheden.

3. Rekenonderwijs: Op onze school geeft iedere leerkracht passend rekenonderwijs
vanuit de leerlijnen van het rekenonderwijs waarbij gebruikt wordt gemaakt van de
methode Wereld In Getallen en de methode Met Sprongen Vooruit.

4. ICT: Op onze school beschikken we over een doorgaande leerlijn van de ICT
basisvaardigheden en de informatievaardigheden die nodig zijn om de onderzoekscylcus
te doorlopen binnen het zelfregulerend leren.

5. Cultuur: Op onze school beschikken we over een doorgaande leerlijn van een breed
cultuuraanbod die aansluit bij onze onderwijskundige visie.

6. Inrichting: De inrichting van ons gebouw sluit aan bij ons onderwijsconcept en de
hedendaagse milieu-eisen.

7. Rapportage en toetsing: Communicatie met ouders en rapportage over leerlingen sluit
aan bij behoefte van school, leerlingen en ouders.
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School & omgeving Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Formatieve inzet directie, Zorg en
begeleiding leraren

Directie: 0.8 
MT: 0.2 
IB: 0.6 
OP: 8.0 
OOP: 0.6

Groepen Groepen: 1-2A, 1-2B, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Functies [namen / taken] Directeur - 1 MT-lid - 3 bouwcoördinatoren - 1 interne
begeleider - 1 LB leerkracht 
Directeur: Corien van Casteren 
MT: Daniëlle Tausch 
IB: Charlotte Vingerhoets 
BC onderbouw: Angelique van de Wiel 
BC middenbouw: Daniëlle Tausch 
BC bovenbouw: Floor Koomen 
Basisschoolcoach: Ellen Verhagen 
LB1 : Monique de Koning

Twee sterke kanten Goed pedagogisch klimaat en goede samenwerking binnen
schoolteam 
Sterke zorg en begeleiding

Twee zwakke kanten Eindopbrengsten in stijgende lijn, borgen 
Actieve rol/houding leerlingen laag

Twee kansen Scholing zelfregulering en bijbehorende
leerkrachtvaardigheden 
Extra leerlingen en tevens nieuwe doelgroep door nieuwe
woonwijk

Twee bedreigingen Terugloop van leerlingen van leerlingen door grote
uitstroom in 2019 en 2020 
Tekort aan leerkrachten/vervanging 
Corona en bijbehorende mogelijke maatregelen en
achterstanden
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Opbrengsten [beleidsvoornemens] Visie ontwikkelen en borgen tav Opbrengst Gericht Werken
Achterstanden inhalen individuele leerlingen 
Implementeren nieuw LVS IEP en Toetsbeleid 
Doorgaande leerlijn groep 1-8 zelfregulering leerlingen
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Leerlingenaantallen per 1 oktober Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal

12 30 23 26 24 21 22 20 178

Opmerkingen en consequenties n.a.v. de leerlingenaantallen:

Binnen Stichting Scala wordt de formatie toegekend op basis van het aantal leerlingen
op peildatum 01-10-2020 ingeschreven staat. De formatie is toegekend voor 181
leerlingen, uitgaande van 25 leerlingen per groep.

Het aantal leerlingen in de groepen 3 t/m 7 ligt rond het gemiddeld aantal leerlingen per
groep (25) waarop de formatie wordt toegekend. 
Er is gekozen voor jaargroepen (3 t/m 8). Dit is mogelijk doordat er extra subsidie
werkdrukgelden is toegekend aan de scholen. Deze extra subsidie is ingezet tbv een
extra leerkracht toe te voegen in de OB zodat er ruimte is voor instroom 4 jarigen die niet
bekostigd worden, aan extra formatie OP (leerkracht voor ondersteuning aan groepen 4-
8 en zorgleerlingen), de Pallasgroep. De OOP (onderwijs assistent) is ingezet voor extra
ondersteuning aan groepjes leerlingen en activiteiten coördinatie. 
Er starten vanaf september 3 leerlingen in groep 1 en 10 nieuwe leerlingen in de
groepen 2-3-4-5. 
Daarnaast komen er 14 leerlingen die gedurende het schooljaar 4 jaar worden. De 2
kleutergroepen stromen vol tot een totaal van 58 leerlingen.

Kwantitatieve gegevens personeel Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Aantal medewerkers OP 11 (1 man en 10 vrouwen)

Aantal medewerkers OOP 2 (0 mannen en 2 vrouwen)

Aantal nieuwkomers 1

Aantal BHV-ers 5

Aantal geplande BG's 0 Aantal uitgevoerde BG's

Aantal geplande POP's 14 Aantal uitgevoerde POP's
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Gekozen aandachtspunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Aandachtspunt Omvang

GD1 Streefbeeld Opbrengstgericht werken: Op onze school wordt opbrengst gericht gewerkt binnen de vakken taal/lezen/rekenen. groot

GD2 Streefbeeld Onderwijskundige visie: Op onze school is de onderwijskundige visie 'Zelfregulerend leren' volledig geïntegreerd
binnen de 3 bouwen en beschikken alle leerkrachten over de over de benodigde leerkrachtvaardigheden.

groot

GD3 Streefbeeld Rapportage en toetsing: Communicatie met ouders en rapportage over leerlingen sluit aan bij behoefte van school,
leerlingen en ouders.

groot

GD4 PCA
Onderwijskundig
beleid

swPBS wordt geborgd en de Gouden Weken worden hierin geïntegreerd. groot

KD1 Streefbeeld ICT: Op onze school beschikken we over een doorgaande leerlijn van de ICT basisvaardigheden en de
informatievaardigheden die nodig zijn om de onderzoekscylcus te doorlopen binnen het zelfregulerend leren.

klein

KD2 Streefbeeld Cultuur: Op onze school beschikken we over een doorgaande leerlijn van een breed cultuuraanbod die aansluit bij
onze onderwijskundige visie.

klein

KD3 PCA
Onderwijskundig
beleid

Er is een passend aanbod begrijpend lezen. klein

KD4 PCA
Onderwijskundig
beleid

Er is een passend aanbod schrijfonderwijs. klein
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Uitwerking GD1: Opbrengstgericht werken: Op onze school wordt opbrengst gericht gewerkt binnen de vakken taal/lezen/rekenen.

Hoofdstuk / paragraaf Streefbeeld

Resultaatgebied Opbrengstgericht werken

Huidige situatie + aanleiding De resultaten van de Eindtoets van de laatste 2 jaar op rij zijn voldoende. De jaren daarvoor 2 maal onvoldoende. De
schoolontwikkelingen van de afgelopen 2 jaar hebben positief effect. Deze lijn willen we doorzetten. Het Opbrengst
Gericht werken zetten we door en de focus ligt vooral op de instrumentele vakken taal/lezen voor de groepen 1-8.

Gewenste situatie (doel) De leerkrachten werken over 4 jaar allemaal opbrengstgericht voor de vakken taal/lezen en rekenen. 2021-2022 1. Het
onderzoek dat de Lio-stagiaire uit gaat voeren laat zien welke effecten het beleid Leesmotivatie/Leesplezier heeft op de
leesresultaten van groep 5 t/m 8 (AVI-DMT). 2. De leerkrachtvaardigheden vergroten t.a.v. data analyseren en
interpreteren t.b.v. passend onderwijsaanbod op 3 niveaus. 3. Eenduidige visie ontwikkelen voor Begrijpend Leesaanbod.

Activiteiten (hoe) Jaarlijks 3x Groot overleg t.b.v. evalueren resulaten methode gebonden toetsen en daar waar nodig aanpassen
onderwijsaanbod en/of extra zorg/interventies (lkr) Trendanalyses maken van de resultaten en passende interventies (IB-
er en LIO-onderzoek)). Borgen OGW voor instrumentele vakken. Borgen Rekenen door IB-DI. Voortzetting
scholing/begeleidingstraject (implementatie S en F doelen op groepsniveau voor instrumentele vakken). Onderzoek Lio-
stagiaire Studiedagen

Consequenties organisatie Commissiegroep OGW Voorzittersoverleg 4x per jaar

Consequenties scholing Teamscholing Begrijpend luisteren/lezen Implementatie S en F doelen op groepsniveau. Extra faciliteren opvang groepen

Betrokkenen (wie) commissiegroep ogw, team, intern begeleider en omjs-groep

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Voorzitter commissiegroep

Omschrijving kosten Offerte nog aan te vragen.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) 5x per jaar tijdens voorzittersoverleg

Borging (hoe) Beleidsplan OGW

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD2: Onderwijskundige visie: Op onze school is de onderwijskundige visie 'Zelfregulerend leren' volledig geïntegreerd binnen de 3 bouwen en beschikken
alle leerkrachten over de over de benodigde leerkrachtvaardigheden.

Hoofdstuk / paragraaf Streefbeeld

Gerelateerde verbeterpunten

Resultaatgebied Onderwijskundige visie

Huidige situatie + aanleiding Uit de onderzoeken van LIO stagiaires bleek dat de leerlingen op de Lambertusschool te leerkracht afhankelijk
leergedrag lieten zien. Om dit te verbeteren is een nieuwe onderwijskundige visie ontwikkeld. Hierbij is zelfregulering het
uitgangspunt. De leerkrachten en leerlingen worden hier nu in geschoold.

Gewenste situatie (doel) Het team draagt de onderwijskundige visie actief uit en laat dit zien in de leerkrachtvaardigheden. De onderwijskundige
visie is zichtbaar in de school.

Activiteiten (hoe) 1. Borgen en optimaliseren leerkrachtvaardigheden zelfregulerend leren dmv lesson study (team)
2. Scholingstraject (BCO) -Begeleiden commissie -Supervisie traject op zichtbaar leerkracht vaardigheden en gedrag

(team) -Doorgaande lijn zelfregulering -Scholing: Hoe voer je het goede Kindgesprek

Consequenties organisatie Voortzetten commissiegroep teamscholingsmomenten Voorzittersoverleg 4x per jaar

Consequenties scholing Scholingstraject BCO-groep

Betrokkenen (wie) team, commissiegroep onderwijskundige visie en bco-groep

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Voorzitter commissie Onderwijskundige Visie

Omschrijving kosten Offerte nog aan te vragen.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD3: Rapportage en toetsing: Communicatie met ouders en rapportage over leerlingen sluit aan bij behoefte van school, leerlingen en ouders.

Hoofdstuk / paragraaf Streefbeeld

Resultaatgebied Leerling Volg Systeem Iep

Huidige situatie + aanleiding Afgelopen schooljaar is gekozen voor een nieuw Leerling Volgsysteem, Iep. De afname van de Iep-toetsen is nieuw voor
het schoolteam en de leerlingen.

Gewenste situatie (doel) Optimaal gebruik van LVS Iep voor de groepen 3-8.

Activiteiten (hoe) E-learning schoolteam Pilot begin schooljaar groep 7-8 Begeleiding afname digitale afname invulling papieren rapport;
rapportmaphoes, vulling huidige rapport en aanvullen met Iep-rapport

Consequenties organisatie Extra faciliteren tijd

Consequenties scholing E-learning LVS-Iep

Betrokkenen (wie) directie, ib, schoolteam en contactpersoon iep

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD4: swPBS wordt geborgd en de Gouden Weken worden hierin geïntegreerd.

Hoofdstuk / paragraaf PCA Onderwijskundig beleid

Resultaatgebied Pedagogisch klimaat

Huidige situatie + aanleiding De Lambertusschool geeft sinds een aantal jaar vorm aan het pedagogisch klimaat door middel van swpbs. Dit blijft
echter een onderdeel dat binnen het team levendig moet worden gehouden, anders zakt het weg en wordt het door het
team niet onderhouden. Het vormgeven van groepsvorming aan het begin van het schooljaar was een gemis binnen
swPBS en behoefde een gerichtere aanpak. De methode 'De gouden weken' is uitgeprobeerd in 2019-2020 en wordt
definitief geïmplementeerd omdat de resultaten erg goed zijn. Beleidsnotitie pedagogisch klimaat is vastgesteld. Deze
commissie blijft prioriteit van de Lambertusschool omdat we willen dat onze leerlingen zich prettig en veilig voelen op
school.

Gewenste situatie (doel) swPBS leeft in de school. Alle leerkrachten dragen het gedachtegoed en zijn actief in waarderen en belonen. De
groepsvorming aan het begin van het schooljaar en na iedere vakantie is structureel vormgegeven met de Gouden
Weken aanpak. Veilig schoolklimaat voor leerlingen en leerkrachten

Activiteiten (hoe) 1. Gouden Weken aan het begin van het schooljaar en na iedere vakantie.
2. Meerdere keren per jaar data verzamelen, analyseren en bespreken tijden klassenvergadering, teamvergadering.
3. Verbeterpunten zichtbaar in de school.

Consequenties organisatie Voortzetting commissie swPBS. Bijeenkomst commissie swPBS 5x per jaar.

Consequenties scholing startende leerkrachten scholen

Betrokkenen (wie) commissie swpbs, directie en team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Directie

Omschrijving kosten -

Meetbaar resultaat Tevredenheidsonderzoek leerlingen, ouders, medewerkers Klimaatschaal

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) 2x per jaar data swPBS Jaarlijks opbrengsten bespreken in groepsbesprekingen IB-team.

Borging (hoe) Kwaliteitskaart pedagogisch Klimaat m.b.t. het gebruik van de methoden swPBS en Gouden weken, 2x per jaar data
verzamelen, analyseren en verbeterpunten opstellen. Per kwartaal bespreken hoe e.e.a. loopt in de groepen Koppelen
aan de groepsbezoeken

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking KD1: ICT: Op onze school beschikken we over een doorgaande leerlijn van de ICT basisvaardigheden en de informatievaardigheden die nodig zijn om de
onderzoekscylcus te doorlopen binnen het zelfregulerend leren.

Hoofdstuk / paragraaf Streefbeeld

Resultaatgebied ICT

Gewenste situatie (doel) De Lambertusschool draagt zorg voor een doorgaande leerlijn digitale geletterdheid (inclusief typcursus groep 6)voor de
groepen 5-8.

Activiteiten (hoe) Een externe partner (Typ4Fun) verzorgt een passend aanbod (DIGIT-leerlijn) in de groepen 5-8 aanbod. Groep 6 krijgt
een opleiding Typen sept-jan en leggen een type-examen af.

Betrokkenen (wie) team, werkgroep ict (intern en bovenschools) en externe partner

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Voorzitter werkgroep, externe partner

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Uitwerking KD2: Cultuur: Op onze school beschikken we over een doorgaande leerlijn van een breed cultuuraanbod die aansluit bij onze onderwijskundige visie.

Hoofdstuk / paragraaf Streefbeeld

Resultaatgebied Cultuuronderwijs

Gewenste situatie (doel) De Lambertusschool beschikt over een leerlijn cultuureducatie en heeft de praktische invulling hiervan geïntegreerd in het
thematisch onderwijs zoals vormgegeven met de methode Blink.

Activiteiten (hoe) 1. Implementeren methode 'Laat maar zien (Theatex)
2. Pilot Eigenwijs (dans, drama, zang/muziek); pilot-selectie en keuze)
3. Commissiegroep ontwikkelt eerste half jaar leerlijn Tekenen groep 1-8 (laat maar zien).
4. Commissiegroep ontwikkelt tweede half jaar leerlijn handvaardigheid 1-8 (laat maar zien)

Betrokkenen (wie) commissie cultuur en team.

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Voorzitter Commissie

Omschrijving kosten Licentiekosten Externe parnters betrekken Bekostiging NPO-gelden

Lambertusschool
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Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Uitwerking KD3: Er is een passend aanbod begrijpend lezen.

Hoofdstuk / paragraaf PCA Onderwijskundig beleid

Resultaatgebied Begrijpend lezen

Gewenste situatie (doel) De Lambertusschool heeft een visie ontwikkeld voor een passend aanbod Begrijpend luisteren/lezen voor de groepen 1-
8. begrijpend lezen.

Activiteiten (hoe) 1. Keuze maken inzake inrichting van Begrijpend lezen onderwijs adhv de ontwikkelde visie.
2. Traject voor scholing en begeleiding voor het vormgeven aan de visie op begrijpend lezen.

Betrokkenen (wie) commissie begrijpend lezen, team en omjs-groep

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Voorzitter werkgroep

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Uitwerking KD4: Er is een passend aanbod schrijfonderwijs.

Hoofdstuk / paragraaf PCA Onderwijskundig beleid

Resultaatgebied Schrijfonderwijs

Gewenste situatie (doel) De Lambertusschool beschikt over een visie en doorgaande leerlijn handschriftontwikkeling

Activiteiten (hoe) 1. Commissiegroep verzorgt en deelt visie handschriftontwikkeling met team.
2. Evalueren beleid en aanbod okt-jan in januari en juni
3. Vaststellen beleid schrijven/handschriftontwikkeling in juni 2022

Betrokkenen (wie) team, commissiegroep schrijven en lio-stagiaire

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Voorzitter commissie

Omschrijving kosten -
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Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Te volgen scholing Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Aanbieder Kosten

Opbrengst Gericht
Werken
Taal/lezen/rekenen

Team OB en BB 2021-2022
eerste
helft

OMJS 2500

Zelfregulerend
leren

Team OB en BB Januari
2022

BCO
onderwijsadvies
en
ondersteuning

€3000,-

Beeldbegeleiding Intern begeleider 2021 Fontys Hoge
scholen

Is reeds in
2020 betaald.

Werken in Teams
verdieping

Team OB en BB September
2021

Bovenschoolse
ICT-specialisten

-

BHV-trainingen BHV-ers
Lambertusschool

2021-2022
eerste
helft

Bovenschools
partner

-

ICT-vaardigheden Team OB en BB 2021-2022
eerste
helft

Schoolupdate Bovenschools
budget

Leerling
Volgsysteem IEP
(e-learning)

Team 2021-2022
eerste
helft

IEP -

Toekomstgericht
Onderwijs

Directeur
(professionalisering
tbv herregistratie)

2021-2022
eerste
helft

AVS (in
company
directeuren
Scala)

€1800.-

Met Sprongen
Vooruit (Methode
Rekenen)

Diverse Teamleden 2021-2022 Menne Instituut €1500,- (+/-)

Gymopleiding Startende
leerkrachten

2021-2022 Fontys Hoge
scholen

lerarenbeurs?
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Algemene werkzaamheden Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten

Maken schoolgids Directeur mei-juni 2021 -

Borging verbeterplannen en aansturen
Commissiegroepen

Directie-MT 2021-2022 5x per
jaar

-

Bewaken onderwijskwaliteit Directie-IB minimaal 2x per
jaar
klassenbezoek,
4x
Groepsbespreking

-

Formatie Directie-MT februari-juni 2022 -

Vaststellen urentelling/vakantierooster Directie-MT Februari-juni 2022 -

Opstellen jaarverslag 2021-
2022/opstellen jaarplannen 2021-2022

Directie-MT-
voorzitters
commissiegroepen

April-juni 2022 -

Opstellen overlegstructuur Team-
MT/BC 2022-2023

Directie-MT April-juni 2022 -

Opstellen jaarrooster activiteiten 2022-
2023

Directie-MT April-mei 2022 -

Vaststellen jaarkalender 2022-2023 Directie-MT juni 2022 -

Werkverdelingsplan: Bespreken
formatie/klassenindeling/personele
bezetting, overlegstructuur,
scholingsplan en jaarplanning
activiteiten

Directie-MT-
Schoolteam

Maart-april-mei-
juni 2022

-

Medezeggensschaps Raad Directie 5x per jaar MR-
budget
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Overige zaken Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Huisvesting De Lambertusschool heeft sinds 1 1/2 jaar een nieuwe
inrichting/rijke leeromgeving middels nieuw meubilair en
een nieuw schoolplein dat beiden aansluit bij de
onderwijskundige visie. De School krijgt in het najaar van
2021 een upgrade qua binnenklimaat/verlichting etc.
Huisvesting van de Peuterspeelzaal Huisvesting Voor
Schoolse Opvang sinds mei 2021

TSO-BSO De TSO en BSO wordt verzorgd door KDV Dikkertje Dap en
het Speelveld. Sinds mei2021 wordt ook de VSO verzorgd
in de school door Er is 5x per jaar overleg met directeur
Lambertusschool en directeur & coördinator Dikkertje Dap

Sponsoring De Lambertusschool heeft sponsorbeleid en geeft dit vorm
middels 'De Vrienden van de Lambertusschool'. Hier wordt
nieuw leven in geblazen door de Leerlingenraad en directie.
Door de Corona is dit tijdelijk on hold gezet.

MR De MR heeft een vergaderschema opgesteld en zal 5 x per
jaar in vergadering bijeen komen. De MR heeft een
vergaderplanning en een werkplan gemaakt waarbij is
vastgesteld wanneer welke gespreksonderwerpen
geagendeerd dienen te worden. De MR maakt een
jaarverslag.

Overig De school zal zich naar de directeur bestuurder
verantwoorden m.b.t. de resultaten en de verbeterdoelen.
Het Lambertusteam laat zich inspireren tav de
werkprocessen met als doel de werkdruk binnen het
schoolteam te verlagen en/of anders te verdelen over een
schooljaar.
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