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Ter voorbereiding 

Voor u ligt het jaarplan 2022-2023 van CBS De Duif. Een jaar waar we erg naar uitkijken! 

Na een jaar werken met een nieuw organisatiemodel in het leiding geven kunnen we zeggen dat we 

de basis op de De Duif op orde hebben. Er is rust in de groep door heldere gedragsverwachtingen en 

het acteren rondom het sociale veiligheidsbeleid. Daarnaast hebben we op alle vlakken de regie in 

handen en kunnen we meer sturen op zaken die op ons afkomen. De voorwaarden zijn zo dat we 

kunnen bouwen. In dit jaarplan zullen we onze doelen voor komend jaar delen. Elke dag maken we 

keuzes die we leggen naast onze visie en onze uitgangspunten: 

Richtinggevende uitspraken passend bij CBS De Duif zijn: 

• De Duif wil een veilige school zijn en hanteert een actief veiligheidsbeleid 

• De Duif wil een school zijn waar rust, regelmaat heerst. We maken hierin keuzes in 

activiteiten en aanbod. We zeggen dus nee tegen activiteiten die niet passen binnen ons 

curriculum en onze visie. 

• De basisvakken staan centraal op De Duif. 

• We ontwikkelen ons door op het gebied van EDI 

• De ontwikkeling van leerlingen volgen we individueel: ontwikkelt een kind zich ten opzichte 

van zichzelf 

• Brede talentontwikkeling zien we als een mooie aanvulling binnen ons onderwijs. 

• We zien ouders/ verzorgers als ervaringsdeskundigen en volgen naast elkaar de ontwikkeling 

van hun kind. 

De NPO gelden brengen een hele nieuwe werkelijkheid met zich mee en biedt scholen ruimte en 

mogelijkheden om hierin keuzes te maken. Deze keuzes zijn veelal ook een onderdeel van het 

jaarplan en ik heb ervoor gekozen om deze niet dubbel uit te werken, maar in dit jaarplan te 

verwijzen naar het NPO plan en deze als onderlegger te gebruiken in het lezen van het jaarplan. 

We realiseren ons dan ook dat er een ambitieus jaarplan ligt met hoge doelen. Hoge verwachtingen 

hebben is ook ons uitgangspunt naar onze leerlingen en het zou niet passen bij onze organisatie om 

ons te laten overspoelen door zieke collega’s en veel lesuitval. Binnen onze grenzen bekijken we 

steeds hoe we met deze werkelijkheid omgaan, maken we gerichte keuzes in onze aanpak (verwijzing 

werkverdelingsplan) en blijven we steeds vooruit kijken  

Onze visie – Onze “ Why” 

CBS De Duif is een startend the leader in me school en dat betekent dat we elke dag in ons onderwijs 

deze visie met ons meenemen.  De manier waarop we naar onszelf kijken en naar de wereld om ons 

heen draagt bij aan ons succes.  

Na een jaar TLIM achter de schermen maken we dit jaar de stap richting de leerlingen. Het team 

heeft verschillende scholingsmomenten gehad en heeft daarbij een eerste 8 weken plan gemaakt 

waarbij de leerkrachten de 7 gewoonten hebben vertaald naar de verschillende groepen. Ook is er 

een leerkracht inspiratieteam wat achter de schermen werkt aan de implementatie van TLIM zodat 

we lopende het jaar een mooie start met team, leerlingen en ouders kunnen maken, 
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Van koers naar praktijk 

“Kwaliteitszorg kan omschreven worden als het aansturen van een continu verbeterproces om 

zodoende aan de kwaliteitseisen te voldoen. Het gaat daarbij steeds om de relatie tussen de eigen 

doelen en ambities, de borging daarvan in beleid, management en processen en de vraag hoe de 

resultaten zich verhouden tot de gestelde doelen” 

Om deze zorg voor de kwaliteit niet afhankelijk te laten zijn van de waan van dag, eigen stokpaardjes 

of blinde vlekken richten we een kwaliteitsstelsel in dat ons helpt om structureel en planmatige stil 

staan bij de kwaliteit die wij – met elkaar- van belang vinden voor het onderwijs binnen De Duif. 

Uitgangspunt 

Binnen het kwaliteitsdenken zijn een aantal uitgangspunten cruciaal, voor ons is onderstaand 

uitgangspunt één waar we dagelijks naar handelen: 

- Cyclisch denken en handelen. Om zicht te houden in hoeverre we alle aspecten (analyseren, 

interpreteren, realiseren, resulteren) in de organisatie in beeld houden, hanteren we binnen de 

Nissewijs en dus De Duif onderstaande lemniscaat. Deze lemniscaat laat zien dat een gezonde 

organisatie de gehele lemniscaat bestrijkt.  

 

 

De vertaling naar de praktijk 

Door met het einddoel voor ogen plannen te maken willen we duurzaam en met elkaar ons 

onderwijs versterken. In de praktijk en concreet betekent dit op CBS De Duif: 

• Ons onderwijs willen wij vanuit de visie van de 7 gewoonten van Covey gaan vormgeven. 

• Persoonlijk leiderschap staat centraal; ieder heeft eigen verantwoordelijkheden 

• Binnen de school zijn een afgebakend aantal veranderingsonderwerpen 

• Individuele professionalisering en teamprofessionalisering hebben een duidelijke plek binnen 

onze organisatie’ 

• Vergaderingen worden effectief ingezet.  

• Communicatie op alle lagen heeft onze aandacht. 

• In ons onderwijs zijn ouders/ verzorgers serieuze partners die samen met ons op weg zijn.  
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• Samen is beter, samenwerking met partners om ons heen zien wij als kans en hierbij is win- 

win altijd ons uitgangspunt 

• Ieder kind is welkom bij ons mits het kind en de ouders/ verzorgers onze identiteit en onze 

visie respecteren. Daarnaast kijken wij zeer secuur of wij een leerling de zorg kunnen bieden 

die het nodig heeft. 

Waar zetten wij op in, in het schooljaar 2022-2023 

De volgende thema’s staan dit jaar centraal op De Duif 

 The leader in me 

Aan het eind van dit schooljaar 2022-2023 

- Is er zichtbaar binnen de school dat wij een TLIM school zijn, hangen de 7 gewoonten 

zichtbaar in de klas en hangt ons school- missie statuut in een centrale ruimte 

- Hebben de leerlingen met het 8 weken plan kennis gemaakt met de 7 gewoonten aan de 

hand van verhalen, filmpjes, en andere passende werkvormen 

- Heeft elke groep leiderschapstaken afgestemd die door de leerlingen uitgevoerd worden 

- Is er een missie statuut op schoolniveau afgestemd. 

- Is er een officiele opening geweest De Duif als TLIM school 

- Hebben we minimaal 1 oudermoment gehad waarbij de gewoonte "samen is beter" centraal 

staat en waarbij we gebruik maken van de denkkracht van ouders. 

- Heeft het leerkrachtinspiratieteam in beeld wat onze vervolgstappen gaan zijn lopende dit 

schooljaar en komend schooljaar. 

Burgerschapsvorming 

• Is er in beeld wat the leader in me dekt op het gebied van burgerschapsvorming 

• Is er jaarlijks een schoolbreed thema waarbij de verschillende facetten van 

burgerschapsvorming aan bod komen uitgevoerd 

• Is er in beeld hoe we de lijn met de gemeente al hebben staan en waar we deze nog kunnen 

versterken: armoedebeleid, subsidies, kindergemeenteraad, inzet Kleine ambassade -> 

gelijke kansen alliantie 

• IS er een visie op De Duif n.a.v. de visie van Nissewijs over burgerschapsvorming gebaseerd 

op "de negen ijkpunten van goed burgerschap" 

ICT op De Duif – leren met toekomst 

Aan het eind van het schooljaar 2022-2023 

• Is alles rondom het onderwijs op afstand geborgd en op een duidelijk vindbare plaats binnen 
SharePoint gehangen.  

• Zijn alle wachtwoorden actueel, gedeeld met kinderen en is er twee keer per jaar geoefend met 
inloggen. 

• Is er een visie en leerlijn digitale geletterdheid afgestemd voor De Duif 
 

Sociale veiligheid 
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Aan het eind van het schooljaar 2021-2022 

• Werkt iedereen volgens het beleidsplan sociale veiligheid 

• Hebben alle leerlingen van groep 5 t/m 8 twee keer de veiligheidsmonitor ingevuld en zijn de 

bevindingen gedeeld met het team’ 

• Hebben we de groepsvorming flinke aandacht gegeven en wordt elke groep t/m oktober 

2022 op dit vlak gevolgd met als afsluiting groepsbespreking rondom je groep door Driestar 

educatief en zijn de groepen in beeld wat betreft groepsvorming (ZIEN in combi met de 7 

gewoonten) 

• Hebben we interventies onderzocht en uitgeprobeert bij groepen waarbij de groepsvorming 

moeilijk op gang komt  

• Wordt het werken met Breinhelden versterkt en geintegreerd met The leader in me. 

 

Professioneel kapitaal 

Aan het eind van het schooljaar 2022-2023 

• Werkt het  onderwijskundig team effectief. De why, how en what zijn bekend binnen alle 

lagen van de organisatie. 

• Zijn de taken binnen het OT. naar tevredenheid verdeeld en wordt ernaar gewerkt: heldere 

kaders, verantwoordelijkheden en mandaad is toegevoegd. 

• Is de intern begeleider een vertrouwd gezicht op De Duif met een duidelijke positie en een 

duidelijk taakbeleid passend binnen de bestaande zorgstructuur. 

• Heeft het leren van en met elkaar meer inhoud gekregen door groepsdoorbrekend, 

locatiedoorbrekend en schooldoorbrekend deelthema’s op te pakken. 

• Starten we dit jaar met vitaliteitsgesprekken met elke leerkracht minimaal één keer per jaar. 

Zij- instromers volgen een ander traject. 

• IS er bij 25% van het team een beoordelingsproces doorlopen 

• Is er een duidelijk beeld van welke expertise we in huis hebben, hoe we dit willen inzetten en 

willen faciliteren.  

• Heeft de begeleiding van startende leerkrachten en zij- instromers prioriteit gehad en hopen 

we ze beter te binden aan onze school 

• IS er maatwerk in begeleiding bij leerkrachten met specifieke hulpvragen. 

• Hebben we een mooie werk- en leerplek neergezet voor stagiaires van verschillende 

opleidingen 

• Starten een aantal leerkrachten een professionaliseringstraject op het gebied van 

leiderschap (orientatie op leiderschap) 

 

• Sturen op onderwijskwaliteit 

Aan het eind van het schooljaar 2022-2023 

• Zijn alle leerkrachten in staat (met evt hulp van IB) om hun resultaten te analyseren en op 

basis daarvan hun aanbod, instructie behoefte en effectieve leertijd af te stemmen  
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• Kunnen alle leerkrachten een EDI les geven en hebben ze zich geprofessionaliseerd op het 

gebied van instructie geven. Dit start in september 

• Is er een rijke leeromgeving gecreeerd in de groepen ½ waar het lerend spelen een 

uitgangspunt van is. 

• Is BOUW volledig ingezet bij risico leerlingen op het gebied van lezen en ligt er een 

dyslexieprotocol 

Doelen naar aanleiding van het missen van onderwijs in Corona tijd 

• Heeft CBS De Duif de subsidie vanuit het rijk om achterstanden te verkleinen effectief ingezet 

• Heeft CBS De Duif een doordacht plan rondom de NPO gelden en is dit leidend in de keuzes  

• Werken alle combigroepen  dagelijks met een enkele rekengroep 

Samenwerken 

Aan het eind van schooljaar 2022-2023 

• Heeft ROK 5 een duidelijke plek in de organisatie van De Duif in de samenwerking in de 

wijk Waterland. 

• Is een warme samenwerking tussen Partou en De Duif: peutergym, peuters spelen op 

school en hebben we een peuteropvang in het gebouw Snoekenveen 

• IS er op het gebied van Talentontwikkeling een samenwerking gestart met veel 

stakeholders uit Nissewaard: Penta De Oude Maas, Centrum van de  

kunsten, Richard de Bijl, schaakvereniging, Kookcursus en Madscience wat niet lokaal is. 

• Hebben wij een actieve samenwerking met verschillende zorgpartners die ons 

ondersteunen binnen ons onderwijs: Onderwijscollectief, Auris, SMW, gemeente 

• Hebben we de samenwerking met het jeugdeducatiefonds versterkt en zijn de eerste 

initiatieven in gang gezet. 

 

 

 


