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Ambities schoolplan Uitgangssituatie 
 

Doelen  Acties Borging en evaluatie Evaluatie 

 
1. Onderwijskwaliteit 

 

 

Visie 
 
 
 

 
 
 
 

In schooljaar 2021-2022 
is met het team een 
visie opgesteld en deze 
is vertaald naar een 
visietekening.  

• Aan het einde van schooljaar 22-
23 zijn de huidige activiteiten die 
passen bij onze visieonderdelen 
vastgelegd in een 
beleidsdocument.  

• In ons volgende schoolplan zal 
deze visie leidend zijn.  

• In het team worden gesprekken 
gevoerd middels werkvormen 
over de invulling van de 
visieonderdelen.  

• Het presenteren van onze 
visie aan de MR, ouder en 
kinderen wordt voorbereid 
en in het najaar van ‘22 
gedeeld/gepresenteerd. 

• In de school is onze 
visieplaat zichtbaar in de 
groepen en op de gangen. 
Dit vormt ook een 
onderdeel van de 
rondleidingen.  

• De onderdelen vanuit de 
visieplaat krijgen een plaats 
binnen de vergaderingen. 
De agenda’s worden 
ondersteund door de 
afbeeldingen uit de 
visieplaat. 

 

• Marloes is aangesteld 
als projectleider visie. Zij 
zal, met ondersteuning 
vanuit directie en MT de 
coördinatie op zich 
nemen.  

• Tijdens bouw- en 
teamvergaderingen zal 
de visieplaat steeds 
gebruikt worden om aan 
te geven waar de 
besproken onderdelen 
onder vallen.  

Januari 2023: 
 
 
 
 
Juni 2023: 
 
 
 

Praktijklessen 
 
 

En worden 
praktijklessen 
(Techniek, Koken en 
tuinieren) aan het SBO 
groep 5 t/m 8, groep 7  
van de MLK en aan de 
leerlingen van de MLK 
die extra behoeften 

• De kwaliteit van de 
praktijklessen verhogen door te 
koppelen aan leerlijnen en te 
integreren met overige vakken 
en dit te borgen in een 
beleidsdocument. 

• Onderzoeken hoe de 
praktijklessen aan kunnen 

• Voorbeelden van andere 
Spaarnesantscholen 
bekijken en scholen 
bezoeken/contacten leggen 

• Input vragen bij het team in 
bouw/teamvergaderingen 
zodat dit beleid draagvlak 

• Begeleiding door 
Marloes om de doelen 
uit het jaarplan te 
halen. 

• De terugkoppeling 
vindt plaats naar MT. 

• Terugkoppeling naar 
het team via 

Januari 2023: 
 
 
 
 
Juni 2023: 
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hebben aan 
praktijkvakken. 

sluiten bij de talenten van 
kinderen en hun 
onderwijsbehoeften 
(experimenteren met 
gemengde groepen). 
 

 

krijgt en iedereen mee kan 
denken.  

 

bouwvergaderingen 
en 
teamvergaderingen. 

 

Formatief werken 
 
 
 

Schooljaar 21-22 heeft 
het MT een congres 
over formatief werken 
bezocht, een deel van 
het team de 
bijeenkomst van Karin 
Heij gevolgd en is de 
formatieve markt 
vanuit de Academy 
bezocht. Er is een start 
gemaakt met kennis 
ophalen rondom dit 
onderwerp. Deze 
kennis is gedeeld in het 
team.  
 
 
 
 
 
 
 

• Als team hebben we voldoende 
kennis over wat formatief 
werken is en hebben we met 
het team de koers bepaald hoe 
formatief werken een plaats 
heeft in ons 
onderwijscurriculum. 

• We hebben onderzocht hoe wij 
leerlingen voldoende kunnen 
volgen en wat hiervoor nog 
nodig is om de keuze te kunnen 
maken om te stoppen met de 
eindtoets. Dit wordt inzichtelijk 
gemaakt, teruggekoppeld en 
een plan van aanpak opgesteld 
door het MT. 

 

• Teamvergaderingen wordt 
gepland waarin dit 
onderwerp centraal staat. 
Met werkvormen bereidt 
het MT deze vergadering 
voor.  

• In IB-gesprekken heeft 
formatief werken een 
plaats gekregen en worden 
leerkrachten gecoacht in de 
vertaling naar de praktijk.  

• Teamvergaderingen 
• MT 
• IB --> MT en directie 
• Klassenbezoeken 
• Collegiale consultatie 

Januari 2023: 
 
 
 
 
Juni 2023: 

 

Rekenen 
 
 
 
 

Schooljaar 2021-2022 is 
geïnvesteerd in een 
teamtraining ERWD, 
hebben er 
klassenbezoeken 
plaatsgevonden en is er 

• Twee leerkrachten van de HB 
en MLK zijn opgeleid tot 
rekencoördinator.  

• De rekencoördinatoren 
analyseren wat er binnen het 

• Training Reken 
coördinator vanuit SPS. 

• Bijeenkomst Teach Today 
wordt georganiseerd voor 
het hele team 

• Terugkoppeling vanuit 
rekencoördinatoren 
naar het MT. 

Januari 2023: 
 
 
 
 
Juni 2023: 
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een beleidsdocument 
opgesteld voor 
rekenen.  

team nog nodig is aan kennis 
over het werken vanuit 
leerdoelen en coachen waar 
nodig (in samenwerking met IB) 

• De leerlingen van groep 3 t/m 8 
hebben een programma op 
maat. In groep 7-8 hebben alle 
leerlingen een persoonlijk 
rekenplan waarbij gewerkt 
wordt vanuit leerdoelen.  

• Het werken met Teach Today 
wordt onderzocht. Hierbij 
wordt gekeken of er draagvlak 
is in het team en welke 
bouw(en) hiermee zouden 
willen experimenteren. De 
verwachting is dat groep 7-8 
hiermee gaat starten.   

• Voor geselecteerde kinderen 
(Rekenco-IB) wordt een 
wekelijks extra rekenuur 
gecreëerd waarbij de hiaten in 
het rekenonderwijs vanuit 
leerdoelen worden aangepakt 
en deze bevindingen 
meegenomen worden in een 
persoonlijk ontwikkelingsplan 
voor de leerling.  

• In de teammemo wordt 
het team extra 
geïnformeerd over 
cursussen over dit 
onderwerp bij de 
Academy. 

• De IB-ers hebben overleg 
met Wouter over het 
werken vanuit 
leerdoelen. 

• De opgestelde 
rekenplannen vanuit 
leerdoelen worden 
binnen het team gedeeld 
in teamvergaderingen. 

• Presentatie plan van 
aanpak naar het team 
via teamvergadering. 

• Bijeenkomst Teach 
Today aan het begin 
van het schooljaar 
voor het hele team. 

• Klassenbezoeken 
IB/directie 

• Afstemming binnen 
pilot BB 

• Audit in nov. 2022 
 

 

 
2. Innovatie en omgeving 

 
Pilot bovenbouw 
 

In de bovenbouw is in 
schooljaar 21-22 
geëxperimenteerd met 

• Het groepsdoorbroken werken 
wordt verder onderzocht en 
uitgewerkt binnen de 

• Binnen het 
bovenbouwoverleg wordt 
de samenwerking 

• Wekelijks overleg 
binnen de bovenbouw. 

Januari 2023: 
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groepsdoorbroken 
werken met Blink en 
ateliers.  
 
 
 
 
 
 

basisvakken. Aan het einde van 
schooljaar 22-23 is in beleid 
opgenomen op welke 
vakgebieden er in de bovenbouw 
groepsdoorbroken gewerkt 
wordt. 

• In groep 8 wordt er gewerkt met 
een CoWo 
(CompetentieWoensdag). De 
kinderen hebben geen leerkracht 
(uitvoering noodplan), maar 
werken met een persoonlijk 
rooster en werken aan 
executieve functies. Deze vorm 
van ‘anders organiseren’ wordt 
nauwlettend gevolgd en 
geëvalueerd. De opbrengsten en 
aandachtspunten worden 
genoteerd en bijgesteld.  

• Daar waar mogelijk 
experimenteren met 
gezamenlijke activiteiten 
(praktijkvakken, Blink, 
ateliers…..) 

• De ervaringen in de bovenbouw 
worden gedeeld met de andere 
bouwen. De teamleiders 
faciliteren gesprekken over 

intensiever met elkaar door 
gezamenlijke keuzes. Dit 
vraagt afstemming binnen 
de bouw, coördinatie ligt 
bij de teamleider.  

• Terugkoppeling in MT 
over voortgang.  

• Terugkoppeling in team 
via teamvergaderingen. 

 
 
Juni 2023:  
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kansen binnen de andere 
bouwen.  

Opgaan van de 
Hildebrandschool in de 
Martin Luther 
Kingschool 
 
 

In schooljaar 2021-2022 
is het voorgenomen 
besluit genomen om de 
HB op te laten gaan in 
de MLK. 

• Met de MR van de Hildebrand en 
de MLK zijn de formele stappen 
doorlopen zoals opgesteld. 

• Er zijn geen nieuwe leerlingen 
meer aangenomen op de 
Hildebrandschool waardoor er 
sprake zal zijn van uitfasering. De 
komende jaren zullen de huidige 
kinderen op de Hildebrandschool 
hun basisschooltijd afmaken in 
een M-groep. 

 
 

• September ‘22: gesprek 
MR, directie (mogelijk SWV 
en bestuur) over de vragen 
die er nog zijn vanuit de 
MR over het ‘opgaan van 
de Hildebrand in de MLK’ 

• De formele stappen zoals 
zijn opgenomen worden 
doorlopen.  

• Overleg MR-directie 
• Overleg directie-

bestuur. 
• Overleg met andere 

partners waar nodig. 
• Terugkoppeling in 

teamvergadering. 
• Terugkoppeling naar 

ouders waar nodig.  

Januari 2023: 
 
 
 
 
Juni 2023: 

 

Ouderbetrokkenheid/PR 
 

Ouderbetrokkenheid 
versterken en 
vergroten.  
Positieve reclame door 
PR 
 

• We hebben zicht op de huidige 
leerlingpopulatie. 

• De (nieuwe) ouders in de wijk 
worden betrokken bij de school 
en onze visie waardoor er meer 
ouders zullen kiezen voor de 
MLK en de leerlingaantallen 
stijgen.  

• De informatie vanuit de MR en 
de OR wordt zichtbaarder voor 
ouders door in de communicatie 
meer helderheid te geven over 
het belang van de rol van ouders 
in de school.   

• De ouders van de kleuters 
worden betrokken bij de 
taalontwikkeling van hun kind 

• Er wordt een werkgroep 
ouderbetrokkenheid/PR 
opgericht o.l.v. directie, 
waarin doelen staan 
beschreven voor schooljaar 
2021-2022. 

• Twee collega’s volgen de 
cursus  Train de trainer, het 
Ei van Columbus.  
Dit is een taalcursus voor 
ouders, waarbij ouders de 
woorden leren die hun 
kinderen op school ook 
leren en beter. Ouders leren 
hoe ze hun kind kunnen 
ondersteunen bij het leren 
op school en thuis.  

• De nieuwsbrief 
maandelijks versturen. 

• De activiteiten van de 
OR en MR zijn 
inzichtelijker (Social-
schools) 

• De website wordt 
geoptimaliseerd 

• Team wordt betrokken 
bij activiteiten vanuit 
PR-werkgroep 

Januari 2023: 
 
 
 
 
Juni 2023: 
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door ouder-thema 
bijeenkomsten (1x per 6 wk) 

 
 
 
 
 

• De zichtbaarheid van de 
school wordt vergroot door 
belettering op het gebouw 

 

 
3. Personeel 

 
Professionele 
schoolcultuur 
 
 

Om de talenten van 
medewerkers optimaal 
te benutten wordt er in 
een vastgestelde cyclus  
ontwikkelgesprekken 
gevoerd door de 
directie.  
We maken daardoor 
gebruik van ieders 
kwaliteiten. 
 
 
 
 
In schooljaar 2021-2022 
Is gekozen voor een 
aanpassing in de 
schoolorganisatie. Van 
een aparte SBO-bouw, 
werken we nu met 
bouwen waar de 
groepen van de 
Hildebrand met 

• Leerkrachten leren constructief 
ervaringen uitwisselen om zo 
leerlingen beter in hun 
onderwijsbehoefte te kunnen 
voorzien.  

• De onderwijsinhoudelijke doelen 
uit het jaarplan worden 
uitgewerkt in werkgroepen.  

• De teamleiders zijn zich bewust 
van hun rol en taak in de school.  

• De leerkrachten geven op een 
professionele manier feedback 
aan elkaar.  

 
  
 

• Op 24 augustus 2022 zullen 
we met het hele team een 
training volgen van 5D. 
Deze dag zal in het teken 
staan van de samenwerking 
in het team en de daarbij 
behorende communicatie. 
Aan de hand van deze dag 
zal verder gekeken worden 
naar wat er eventueel 
nodig is.  

• Tijdens de startvergadering 
komen de werkgroepen 
samen om de doelen te 
formuleren voor het 
schooljaar (passend bij het 
schoolplan/jaarplan).  

• De taken binnen de 
werkgroep worden 
verdeeld. De voorzitter 
monitort het proces en 
brengt de directie op de 
hoogte van het verloop.  

• Evaluatie met 5D na 24 
aug. ‘22 

• De doelen voor de 
werkgroepen worden in 
januari en juni 
geëvalueerd en mogelijk 
bijgesteld na overleg in 
MT. 

• Tijdens de 
ontwikkelgesprekken 
wordt de voortgang 
besproken/aangepast.  
 

Januari 2023: 
 
 
 
 
Juni 2023: 
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jaargroepen van de 
MLK een bouw vormen.  
 

• De werkgroepen krijgen 
een budget om de plannen 
gedurende het jaar te 
kunnen uitwerken  

• Om efficiënter te kunnen 
werken wordt er vanaf 
schooljaar 2022-2023 
gewerkt met:  
Teamleider groep 1-2 
Teamleider groep 3-4 
Teamleider groep 5-6 
Teamleider groep 7-8 
IB-er groep 1 t/m 4  
IB-er groep 5 t/m 8 + SBO 

• De verantwoordelijkheden 
van de teamleiders zijn 
vastgelegd in een 
taakomschrijving van een 
teamleider. Dit wordt 
gezamenlijk in het MT 
gedaan 

 
 

4. Bedrijfsvoering 
 

 

Gebouw 
 

We hebben een 
teamkamer die een 
upgrade goed kan 
gebruiken. Ook de 
directie-kantoor en IB-
kantoor sluiten niet aan 
bij de wensen.  

• We hebben inzicht in welk 
meubilair passend is bij onze 
visie en hier een plan op 
gemaakt (ook schoolbreed, voor 
de lokalen, gangen etc.) 

• We hebben een teamkamer 
waar we prettig met elkaar 
kunnen lunchen/overleggen etc. 

• Werkgroep inrichting 
teamkamer opgericht 

• Gesprek(ken) met Eromes 
over inrichting plannen 

• Team wordt om input 
gevraagd voor de 
herinrichting van de 
teamkamer 

• Update vanuit de 
werkgroep. 

Januari 2023: 
 
 
 
Juni 2023: 
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• In het directiekantoor en IB-
kantoor hebben we meubilair 
wat aansluit bij de visie en geen 
lichamelijke klachten meer geeft.  

 
 
 


