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Voorwoord 
 
 
Dit jaarplan maakt onderdeel uit van de kwaliteitscyclus Schoolplan – Schoolgids – Jaarplan – Schooljaarverslag.  
 
In dit plan beschrijven we de plannen die we hebben op het gebied van de kwaliteit van het onderwijs, het strategisch (personeels)beleid en pr                        
& marketing  voorzien van doelen en indicatoren.  
Daarnaast worden de personele zaken, scholing en inzet van de werkdruk gelden beschreven.  
 
In de dagelijkse onderwijspraktijk zal de omgang tussen kinderen, leerkrachten, overige medewerkers, ouders en directie steeds centraal staan                  
op de Prins Willem-Alexanderschool. Want uiteindelijk doen we het om de kinderen een fijne en leerzame 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. 
 
 
Ellen Weel 
 
 
 
  



1. Personele zaken 
 

De verwachte daling van het aantal leerlingen op stichtingsniveau en de daarbij behorende formatie terugloop is vorig jaar niet aan ons                     
voorbijgegaan. Wij beginnen het schooljaar 2019-2020 met 60 leerlingen uit 38 gezinnen. Daarnaast is er één leerling met de status                    
‘aangemeld’. 

 
We werken dit schooljaar met drie combinatiegroepen, te weten groep 1-2-3 (juf Ingrid Kiesenberg), groep 4-5 (juf Margriet Knetemann en                    
Helen Zwartkruis) , groep 6 (juf Dorien Versteeg) en groep 7-8 (meester Maarten Pronk en juf Esther Elings). Op woensdag en vrijdag                      
worden de groepen 6 en 7-8 samengevoegd (meester Maarten pronk) 
Naast deze leerkrachten doet Dick van Hattum conciërge taken iedere dinsdag en donderdagochtend om de week.  
Ellen Weel is sinds 1 augustus 2019 de directeur van de Prins Willem-Alexanderschool. Zij is aanwezig op dinsdag en donderdag. Margriet                     
Knetemann is onze Intern begeleider. Zij  is op dinsdag vrij geroosterd van lesgevende taken om het werk van de IB vorm te geven. 

 
 

Als de mogelijkheid zich voordoet biedt onze school stageplaatsen voor studenten  van de PABO en/of het ROC.  
 
 
2. Werkdruk gelden 

 
De gelden voor werkdrukverlichting worden dit jaar ingezet voor klassenverkleining en zijn opgenomen in de formatie.  

 
 
 
 
 
 
  



3. Onze beleidsvoornemens 
 
 

Voor de verdere verbetering van ons onderwijs hebben we de onderstaande beleidsvoornemens geformuleerd. Deze zijn onderverdeeld in                 
de drie thema’s:  
 
1. Kwaliteit van het onderwijs 
2. Strategisch (personeels)beleid 
3. PR & marketing 

 
Hieronder staan de plannen voor dit schooljaar, in hoofdstuk 5 zijn deze uitgewerkt met doel, resultaat en indicatoren. 
 
Kwaliteit van het onderwijs: 
● Vervolg van de implementatie van Teach like a champion, waarbij dit jaar een combinatie wordt gemaakt met het Doordacht Passend                    

Lesmodel(DPL). Het DPL is een aanpak die tot effectief lesgeven leidt. DPL is een geïntegreerd model waarin effectiviteit voorop staat.                    
Het bevat elementen van: 
• De vijf meest succesvolle interventies in het onderwijs van John Hattie. 
• Doeltreffende technieken van Teach Like a Champion. Deze zijn gekoppeld aan de fases van het directe instructiemodel. 
• Effectieve elementen van EDI (controle van begrip). 
• Ruimte voor de onderwijsbehoeften van leerlingen. 
• Inzichten uit de neuropsychologie (Breinsleutels). 
• Activerende en coöperatieve werkvormen. 

● Optimaliseren van de inzet van Snappet. 
● Het orienteren op en uitzoeken van een nieuwe methode wereldoriëntatie. 
● Het orienteren op en verkennen van een nieuwe methode technisch lezen. 
● Het orienteren op en het verkennen van een nieuwe rekenmethode voor groep 1-2-3. 
● Het observatieprogramma ZIEN! eigen maken en borgen. 
● Implementatie Veilig leren lezen KIM. 

 
 
 



Strategisch (personeels)beleid: 
● Het formuleren en uitdragen van een nieuwe missie en visie op het onderwijs op de PWA. 
● Het maken van een schoolplan 2021-2025. 
● Het borgen van ons strategisch beleidsplan leespromotie. 

  
PR & marketing 

● Het lanceren van de nieuwe website. 
● Onderzoeken van en indien wenselijk het invoeren van een continurooster. 
● Onderzoeken hoe we het leerlingaantal kunnen laten stijgen. 
● De mogelijkheid onderzoeken om kinderopvang inpandig te gaan organiseren. 
● Inrichting van de hal functioneel aan visie maken. 
●  

 
4. Scholing 

 
Het team van de Prins Willem Alexanderschool wil zich graag professionaliseren. Hiervoor zijn een aantal teamtrainingen gepland dit                  
schooljaar en een aantal individuele trainingen (zie ook professionaliseringsplan).  
 
De volgende teamtrainingen staan voor schooljaar 2019-2020 op de planning:  
 
● Teach like a champion, verdieping van de teamtraining die afgelopen schooljaar is gedaan in combinatie met DPL 
● Missie en Visie traject. 
● BHV (alle teamleden) 
● Autisme belevingscircuit 
● Werken met een meldcode 

 
Daarnaast zullen er inspiratiedagen zijn in verband met het oriënteren en verkennen van nieuwe methodes.  
 
Vanuit Stichting Fluvium zijn er kennissessies door het jaar heen, die ook door de teamleden worden bezocht. Uiteraard professionaliseert                   
het team zich ook verder door diverse boeken en literatuur te lezen en het volgen van individuele scholing die passend is bij hun eigen                        
persoonlijke ontwikkeling 



5. Uitgewerkte thema’s 
 
Op de volgende pagina’s zijn de thema’s schematisch uitgewerkt. Hierbij beschrijven we de het onderwerp, het belangrijkste resultaat, met                   
welk doel we iets doen, wie erbij betrokken zijn, hoe het resultaat zichtbaar is (indicator), het tijdspad, de middelen en de door ons gestelde                        
norm.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Kwaliteit van het onderwijs 
De kwaliteit van het onderwijs en met name opbrengstgericht werken op de basisvaardigheden heeft een meer nadrukkelijke 
plaats binnen het basisonderwijs. Binnen de PWA is de “Focus op basisvaardigheden” één van de speerpunten. Dit heeft de in 
het afgelopen jaren veel aandacht gekregen, hierbij kijken we ook naar de resultaten. Wij streven er jaarlijks naar om zowel de 
tussen- als eindresultaten boven de landelijke gemiddelden en boven de inspectienormen te laten uitkomen. Om deze resultaten 
te behouden is het borgen van gemaakte afspraken om in alle groepen goed en effectief onderwijs te geven van groot belang.  

Deelonder- 
werp (wat 
gaan we 
doen?) 

Belangrijkste 
resultaten 
(met welk 
doel) 

Betrokkenen Indicatoren 
(hoe wordt 
dit 
zichtbaar? 

Tijdpad Middelen Norm Evaluatie 

Doordacht 
passend 
lesmodel in 
combinatie 
met Teach 
like a 
champion en 
cooperatief 
leren 

Het team 
weet hoe het 
DPL wordt 
ingezet en 
hoe de 
technieken 
van Teach 
hierbij 
helpend zijn. 
Als middel om 
dit te bereiken 
kunnen 
coöperatieve 
activiteiten 
worden 
gebruikt 

Team De opgedane 
kennis is 
zichtbaar in 
de groepen 
en het 
lesgeven 

Gedurende 
het hele jaar 

Trainingen op 
studiedagen 
en 
observaties 
vanuit CED 

100% van de 
leerkrachten  

 



Snappet Snappet 
wordt 
optimaal 
ingezet in de 
groepen 

Team  De leerlingen 
en teamleden 
weten hoe zij 
Snappet 
moeten 
gebruiken 
zodat het 
hoogst 
haalbare 
resultaat 
passend bij 
de leerlingen 
wordt bereikt.  

Gedurende 
het jaar 

Chroome- 
books en 
informele 
onderlinge 
scholing van 
de 
leerkrachten 

100% van de 
leerkrachten 

 

Nieuwe 
methode 
wereldoriënta- 
tie 

Aan het einde 
van het jaar is 
er een 
methode 
gekozen die 
past bij de 
nieuwe visie 
en missie van 
de PWA 

Team Met ingang 
van het 
schooljaar 
2020-2021 zal 
de nieuwe 
methode 
worden 
ingezet 

gedurende 
het hele 
schooljaar 

zichtzendin- 
gen en 
informatiebij- 
eenkomsten 
van de 
methode 
aanbieders.  

100% van de 
leerkrachten 
staat achter 
het gebruik 
van de 
nieuwe 
methode  

 

Nieuwe 
methode 
technisch 
lezen 

Aan het einde 
van het jaar is 
er een 
methode 
gekozen die 
past bij de 
nieuwe visie 

Team Met ingang 
van het 
schooljaar 
2020-2021 zal 
de nieuwe 
methode 
worden 

gedurende 
het hele 
schooljaar 

zichtzendin- 
gen en 
informatiebij- 
eenkomsten 
van de 
methode 
aanbieders.  

100% van de 
leerkrachten 
staat achter 
het gebruik 
van de 
nieuwe 
methode  

 



en missie van 
de PWA 

ingezet 

Rekenmetho-
de 

Aan het einde 
van het jaar is 
er meer 
kennis over 
een mogelijke 
overstap naar 
een nieuwe 
methode. De 
conclusie kan 
ook zijn dat 
de huidige 
methode 
wordt 
voortgezet 

leerkracht 
groep 1-2-3,  
IB en directie 

Met ingang 
van het 
schooljaar 
2020-2021 zal 
duidelijk zijn 
of er wel of 
niet een 
nieuwe 
methode 
wordt 
aangeschaft. 

gedurende 
het hele 
schooljaar 

zichtzendin- 
gen en 
informatiebij- 
eenkomsten 
van de 
methode 
aanbieders.  

de leerkracht 
van groep 
1-2-3 staat 
achter het 
gebruik van 
de nieuwe 
methode  

 

Veilig leren 
lezen (KIM 
versie) 

De methode 
VLL is ingezet 
en 
geëvalueerd  

leerkracht 
1-2-3 
IB en directie 

Aan het einde 
van het 
schooljaar is 
de methode 
VLL 
geïmplemen- 
teerd  

gedurende 
het hele 
schooljaar 

methode VLL  leerkracht van 
groep 1-2-3  

 

ZIEN! observatiepro
gramma 
ZIEN! wordt 
door het team 
gebruikt en 

Team, IB en 
directie 

Aan het einde 
van het 
schooljaar 
weten alle 
leerkrachten 

gedurende 
het hele 
schooljaar 

ZIEN! 
observatiesys
teem 

100% van de 
leerkrachten 

 



ingezet om de 
sociaal 
emotionele 
ontwikkeling 
van de 
kinderen te 
volgen en 
interventies 
hierop te 
plegen.  

hoe ZIEN! 
ingevuld moet 
worden en 
hoe hier 
resultaten en 
interventies 
uitgehaald en 
ingezet 
kunnen 
worden 

 
 
Strategisch (personeels)beleid 
 
Het strategisch(personeels) beleid is richtinggevend voor de ontwikkeling van de PWA en tevens vertrekpunt voor de concrete 
planning van activiteiten. het strategisch beleid dient als kader om onze visie en ontwikkeling verder vorm te geven. De door de 
PWA gestelde doelen worden steeds getoetst aan de vraag of de realisatie van het doel bijdraagt aan de verhoging van de 
kwaliteit van het onderwijs. 

Deelonder- werp 
(wat gaan we 
doen?) 

Belangrijkste 
resultaten (met 
welk doel) 

Betrokken
en 

Indicatoren (hoe 
wordt dit 
zichtbaar? 

Tijdpad Middelen Norm Evaluatie 

We ontwikkelen een 
nieuw schoolplan 
voor 2021-2025 

We hebben een 
schoolplan waar 
we met zijn 
allen achter 
staan en dat 
richting geeft 
voor de 

Directie, 
team 

Aan het eind van 
het schooljaar is 
er een schoolplan 
voor de jaren 
2021-2025 

Gedurende 
het jaar 

Input 
vanuit de 
stichting 
(Kompas), 
input 
vanuit het 
team. 

100% 
van de 
het 
team 
kan zich 
vinden 
in de het 

 



komende 4 jaar. Scholing 
voor het 
schrijven 
van dit 
plan. 

plan 

Het formuleren van 
een nieuwe missie 
en visie 

We hebben een 
missie en visie 
waar we allen 
achter staan en 
die we kunnen 
uitdragen 

Directie, 
team 

Aan het einde van 
het schooljaar is 
er een gedragen 
nieuwe missie en 
visie die zichtbaar 
is ons onderwijs 

Gedurende 
het jaar 

Studiedage
n met het 
gehele 
team.  

100% 
van het 
team 
kan zich 
vinden 
in de 
nieuwe 
visie en 
missie 
en 
draagt 
deze uit. 

 

Strategisch leesplan Het leesplan is 
een onderdeel 
van ons 
dagelijks 
lesgeven. Dit 
plan is geborgd.  

Team Het leesplan is 
eigen gemaakt 
door de 
leerkrachten en 
de leerlingen 
doen zichtbaar 
passende 
activiteiten vanuit 
dit leesplan. 

Gedurende 
het 
schooljaar 

Het 
strategisch 
leesplan 
Inzet van 
de 
leesmedia-
coach 

100% 
van de 
leerkrac
hten 
voert 
het plan 
uit. 

 

 
 
 



 
 
 
PR en marketing 
In een kleine gemeenschap waar de school gevestigd is en met geen groeiende leerlingprognose zullen we de komende jaren 
hard moeten werken om ons onderwijs kwalitatief op een steeds hoger plan te brengen om daarmee het verschil te maken en 
gezien te worden. De PWA neemt een belangrijke plek in het dorp in. Er moet nauw worden samengewerkt met partners uit de 
omgeving. 

Deelonder- 
werp (wat 
gaan we 
doen?) 

Belangrijkste 
resultaten 
(met welk 
doel) 

Betrokkenen Indicatoren 
(hoe wordt 
dit 
zichtbaar? 

Tijdpad Middelen Norm Evaluatie 

Website de nieuwe 
website staat 
online 

team, bestuur 
en directie 

De website is 
up to date en 
staat online 
en is 
zichtbaar voor 
het publiek 

november 
2019 moet dit 
klaar zijn 

externe 
organisatie 
die ons helpt.  

website 100% 
klaar 

 

Onderzoek 
naar de 
mogelijkhe- 
den voor een 
continurooster 

een afgerond 
onderzoek 
met een 
sluitende 
conclusie 
over wel dan 
niet met een 
continurooster 
gaan werken 

team, ouders, 
directie, mr 

Na het 
onderzoek 
wordt een 
definitieve 
conclusie 
gedeeld met 
ouders en 
team 

gedurende 
het schooljaar 

enquête 
 

50% van de 
ouders 
reageert 

 



onderzoek 
naar stijging 
leerlingaantal 

stijging van 
leerlingaantal 

team, 
bestuur, 
directie, 
ouders, mr 

Wanneer er 
aan de start 
van 
schooljaar 
2020-2021 
meer 
leerlingen 
naar de PWA 
gaan dan van 
te voren 
geprognotisee
rd.  

gedurende 
het schooljaar 

SWOT, 
mogelijke een 
externe 
organisatie, 
studiedag 

stijging van 
leerlingen 
boven de 
prognose. 

 

onderzoek 
naar 
kinderopvang 
inpandig 

een afgerond 
onderzoek of 
het haalbaar 
is om 
kinderopvang 
inpandig te 
organiseren 

team, 
bestuur, 
kinderopvang 
partner, 
directie, mr 

een afgerond 
onderzoek 
met een 
conclusie die 
passend is bij 
de 
verwachting 
vanuit het 
onderzoek 

gedurende 
het schooljaar 

enquête, 
kinderopvang
organisatie,  
team 

  

 


