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Voorwoord

Dit Jaarplan maakt onderdeel uit van de kwaliteitscyclus Schoolplan – Schoolgids – Jaarplan –
Schooljaarverslag.
In dit plan beschrijven we de personele zaken, onze beleidsvoornemens, de te volgen
scholing van de leerkrachten, het cultuuraanbod en overige zaken die komend jaar op de
Prins Willem-Alexanderschool gaan spelen.
Natuurlijk zal de dagelijkse onderwijspraktijk, de omgang tussen kinderen, leerkrachten,
overige medewerkers, ouders en directie steeds centraal staan op de Prins WillemAlexanderschool. Want uiteindelijk doen we het om de kinderen een heerlijke, leerzame en
creatieve schooltijd te bezorgen. Een tijd waarin veel geleerd wordt, een tijd waarin we de
kinderen uitdagen om altijd net iets meer te doen, gekoppeld aan nieuwe ervaringen en
creatieve uitingen.

Frans Pronk

1. Personele zaken
De verwachte daling van het aantal leerlingen op stichtingsniveau en de daarbij
behorende formatieterugloop is vorig jaar aan ons voorbijgegaan. Wij beginnen het
schooljaar 2017-2018 met 73 leerlingen, t.w. 29 jongen en 44 meisjes. Daarnaast is er
een leerling met de status ‘aangemeld’.
We zullen ook dit schooljaar met drie combinatiegroepen gaan werken, t.w. groep 1-2
(juf Ingrid Kiesenberg), 3-4-5 (juf Margriet Knetemann en juf Esther Elings en 6-7-8
(meester Maarten Pronk en juf Esther Elings).
Naast deze leerkrachten zal er dit schooljaar ook drie dagen een onderwijsassistent op
school aanwezig zijn in de persoon van meester Hans de Vries die de wegens ziekte
afwezige juf Andrea Louter vervangt.
Leerlingen met een intensief arrangement zullen begeleid worden door juf Susanna Vos.
Zij vervangt juf Sanne Laseur gedurende haar zwangerschapsverlof.
Daarnaast is juf Tanja IJsseldijk sinds 1 maart 2016 onze Intern begeleider. Zij is een dag
per week aanwezig op de Prins Willem-Alexanderschool , een dag op De Bellefleur in
Dodewaard en een dag op de Houtkoperschool in Ochten.

Dit jaar biedt onze school stageplaatsen voor studenten van de opleidingsschool en/of
het ROC (Maaike Aalbers).

2. Onze beleidsvoornemens

Ter verdere verbetering van ons
beleidsvoornemens geformuleerd:

onderwijs

hebben

we

de

onderstaande

Dit schooljaar zal m.n. in het teken staan van:










Onze visie en missie heroverwegen en vaststellen
Het implementeren van ons strategisch beleidsplan leespromotie
Verbeteren van het woordenschatonderwijs (Samen Taal Versterken)
Verbeteren van de resultaten voor begrijpend lezen. (Samen Taal Versterken)
Actualiseren van het Schoolondersteuningsprofiel
Oriëntatie op de invoering van een nieuwe methode aanvankelijk lezen i.p.v. Veilig
Leren Lezen m.i.v. het schooljaar 2018-2019
Oriëntatie op de invoering van een nieuwe methode schrijven i.p.v. Pennenstreken
m.i.v. het schooljaar 2018-2019
Oriëntatie op de invoering van een nieuwe methode taal / spelling i.p.v.
Taal/Spelling in beeld m.i.v. het schooljaar 2018-2019
Oriëntatie op de invoering van een nieuwe methode voor het kleuteronderwijs i.p.v.
Kleuterplein m.i.v. het schooljaar 2018-2019

3. Scholing
Als team willen wij komende jaar de resultaten van het woordenschat- en begrijpend
lezenonderwijs verder verbeteren. Een eerste aanzet daartoe is gegeven op de studiedag
van 2 juni 2016. In voorkomende gevallen kunnen wij een beroep doen op de begeleiding
van Marant ED.

Alle teamleden zullen de herhalingsbijeenkomsten van de BHV volgen (voorjaar 2018).
Alle leerkrachten bezoeken de gezamenlijke Spoenk-Fluvium Studiedag op 22 mei 2018.
Alle leerkrachten volgen twee studiedagen in het kader van Reizen in de Tijd.
Ingrid Kiesenberg gaan naar het congres Het jonge kind (07-11-2017).
Esther Elings volgt twee studiedagen van de Fluviumacademie
Frans Pronk bezoekt het AVS congres, de scholing Financieel management (CABO), de
scholing Invoering 40-urige werkweek (CABO) en de bijeenkomst Meerscholendirecteur
van AVS.
Daarnaast zullen gedurende het schooljaar diverse relevante informatie-, scholings- en
studie(mid)dagen worden bijgewoond.

4. Cultuureducatie
Ook dit schooljaar zal stichtingsbreed gewerkt gaan worden met het project Reizen in de Tijd
(RidT).
In deze digitale leerlijn is erfgoedonderwijs de drager. Door de schooljaren heen maken de
leerlingen een reis door de tijd. Dit doen ze door lessen die worden aangeboden via
www.reizenindetijd.nl. Op deze website is al het materiaal te vinden dat de leerlingen nodig
hebben om deze reis te maken: het is de virtuele gereedschapskist voor leerlingen en
leerkrachten. Er zijn opdrachten, verhalen, achtergrondinformatie, presentaties, handleidingen
en games te vinden.
In elk leerjaar werken de leerlingen aan één of twee lessenseries die rondom een bepaald thema
handelen. Deze lessen kunnen zowel op school als op locatie plaatsvinden. Resultaten worden
bewaard in een persoonlijk digitaal portfolio.
In het schooljaar 2017-2018 staat het thema Muziek centraal.

De leesmediacoach verzorgt de boekpromotie op de Prins Willem-Alexanderschool (poëzie,
interactief voorlezen) en de lessen mediawijsheid aan groep 5 t/m 8

In oktober zal weer ruim aandacht worden besteed aan het Kinderboekenweekthema Griezelen.
Afhankelijk van de uit te voeren projecten zullen bezoeken worden gebracht aan musea in de
omgeving.

5. Overige zaken

De Lees-media-coach van Bibliotheek Rivierenland zal regelmatig op school aanwezig
zijn. Zij leest voor aan de kleuters, behandelt boeken in de midden- en bovenbouw en
verzorgt lessen mediawijsheid in de groepen 5 t/m 8
In september start weer de opleiding tot ‘bibliothecaris’ voor leerlingen van groep 7 en
8. Zij leiden het uitlenen en inleveren van boeken uit onze schoolbibliotheek in goede
banen.
Bij voldoende begeleiding zullen we ook dit jaar weer meedoen met de diverse sporttoernooien in de directe omgeving.
De Prins Willem-Alexanderschool is weer ingeloot voor het EU-Schoolfruitprogramma.
Samen met de andere scholen die onder BRIN-nummer 18DS vallen (Prins WillemAlexanderschool, Houtkoperschool en Isandraschool) werken we met de nieuwe al met
een nieuwe Medezeggenschapsraadstructuur.
Externe organisaties die, in het kader van kortdurende projecten, dit jaar onze school
bezoeken zijn o.a. Bureau Halt, Ik eet het beter, EPJO (Het Educatief Programma
Jongeren – EPJO – is een interactief schoolprogramma gericht op misdaadpreventie en
het tegengaan van radicalisering onder leerlingen van groep 8 (11-12 jaar) van de
basisschool)
Het verkeersexamen zal 1x per twee jaar worden afgenomen. Dit schooljaar is een
‘rustjaar’.
Theoretisch verkeersonderwijs wordt minimaal twee keer vervangen door praktische
verkeerslessen: Verkeerskunsten.
B-Fit zorgt er voor dat de leerlingen voldoende en afwisselende spelgelegenheid hebben
tijdens de pauzes. Twee maal per haar houden we een fittest.
De week van 6 november is weer een Lekker fit!! week
Wij doen ook weer mee met het Nationaal Schoolontbijt in de week van 6 t/m 10
november en Trek aan de bel (Lilianefonds) op 21 maart 2018.
Eind juni 2018 zal het dorpshuis weer dienst doen als thuishaven van de musical .
Regelmatig krijgt het onderwijs verzoeken om mee te werken aan bepaalde projecten. Wij
zullen deze aanbiedingen kritisch bekijken op de meerwaarde voor en inpasbaarheid in ons
onderwijs.

