
 

 

 

 

 

 

CBS Ds. Hasperschool 
De Stringen 3 

8491 HA Akkrum 
0566-651464 

 

hasperschool@pcboleeuwarden.nl 
  

www.hasperschool.nl  

C
B

S 
D

s.
 H

as
p

er
sc

h
o

o
l 

2
0

2
2

-2
0

2
3

  

   
  J

aa
rp

la
n

 

mailto:hasperschool@pcboleeuwarden.nl
mailto:hasperschool@pcboleeuwarden.nl
http://www.hasperschool.nl/


 

 

 2 

 

  

Naam school: CBS Ds. Hasperschool 

Brinnummer: 15 BD 

Adres: De Stringen 3, Akkrum 

Postcode: 8491 HA 

Telefoon: 0566-651464 

E-mail: hasperschool@pcboleeuwarden.nl 

Website:  www.hasperschool.nl 

Identiteit:  Protestants Christelijk 

Directeur:  Prakash Peereboom 

Bevoegd gezag: Ver. PCBO Leeuwarden en omstreken 

 
 
 
 
 
 
 

Datum vaststelling:  01-11-2022 
 
 
 
 
 
 

Directeur:   Prakash Peereboom 
 
 
 
 
 
Voorzitter 
Medezeggenschapsraad: Marjolijn Bunicich 

 
 

 
 
 
  



 

 

 3 

Inhoudsopgave  
 
 
Inleiding………………………………………………………………………………………………………………………….4 

 
Onderwijs en identiteit……………………………………………………………………………………………………5 
 
Onderwerp: Techniek en talent ……………………………………..…………………………………....………..6 
 
Onderwerp: Opbrengstgericht en handelingsgericht werken………………………………………….7 
 
Onderwerp: Bewegend leren en schrijven.……………………………………………………………..………9 
 
Personeel en organisatie………………………………………………………………………………………………...11 
 
Financiën en beheer………………………………………………………………………………………………………..11 
 
Gebouwen en materieel………………………………………………………………………………………………....11 
 
Communicatie.………………………………………………………………………………………………………………..11 
 
Maatschappelijke relevantie………………………………………………………………………….………………..11 



 

 

 4 

 

Inleiding 

 
Voor u ligt het jaarplan 2022-2023 van de CBS Ds. Hasperschool in Akkrum. 
  
Het jaarplan maakt deel uit van de kwaliteitscyclus: Schoolplan - Jaarplan - Jaarverslag. 
Het schoolplan beschrijft de voorgenomen schoolontwikkeling van 2019 – 2023.  
Met het jaarverslag willen we intern en extern verantwoording afleggen over de kwaliteit van ons 
onderwijs.  
 
Het jaarplan beschrijft steeds de ontwikkeling van één schooljaar. 
De input voor het jaarplan komt uit het schoolplan, het jaarverslag 2021-2022, de trendanalyses, de 
tevredenheidspeiling d.m.v. de PO-spiegel onder ouders, leerlingen en personeel, de signalen van 
ouders via o.a. MR en klankbordgroepen, kwaliteitskaarten en ontwikkelkaarten die met het team 
zijn opgesteld in het kader van kwaliteitszorg en de wenseninventarisatie van het team. 
Tevens wordt er gekeken naar de meerjarenplanning voor de aanschaf van methoden. 
Het jaarplan is opgesteld conform de Plan-Do-Check-Act cyclus.  
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1. Onderwijs en identiteit  

 
Motto voor dit jaar         
 
Ontwikkeling op de Ds. Hasperschool: Leren doen we samen! 
             
Om dit verder vorm te geven is er een changeteam op school, die leerteams aanstuurt. Hierin hebben alle 
leerkrachten een rol. 
 
Domein onderwijs: 
 
Leerteam Opbrengstgericht en handelingsgericht werken (HGW): 

- Handelingsgericht werken, aansturende rol in het team 

- Effectieve didactiek a.d.h.v. nieuwere inzichten, bijv. instructiemodellen als EDI onderzoeken 

- Aansturende rol in de evaluatie van de nieuwe groepsplannen en nadere uitwerking naar de weekplanning 

(extra ondersteuning) 

- Leerlijn rekenen automatiseren in samenhang met Bareka en Rekensprint Online herzien 

- Vaststellen beleidsplan hoogbegaafdheid 

 
Leerteam Techniek en talent: 

- Verder ontwikkelen/samenstellen aanbod voor brede talentontwikkeling, waaronder techniek 

- Implementatie methode Naut Meander Brandaan (met voorlichting) 

- Inzetten kennis Talentenfluisteraar 

 

Leerteam Bewegend leren en schrijven: 
- Bewegend leren onderzoeken (kennis opdoen en team meenemen) 

- Visie op technisch schrijven en gebruik schrijfmaterialen opstellen 

 

Daarnaast zijn er een aantal onderwerpen die niet onder een leerteam vallen, maar die wel ontwikkelingen zijn 
die volgend jaar worden vervolgd of in gang worden gezet. 
Dit zijn de volgende onderwerpen: 
 
Domein onderwijs: 

- Uitbreiding van ICT middelen 

- Lijn voorschoolse voorzieningen verbinden met de onderbouw 

- Het borgen van kindgesprekken, rapportfolio’s en ELO-tijd met aanspreekpunten binnen de school met 

herziening afspraken rondom rapportfolio 

- Gezonde school: borgen beleid rondom voeding/bewegen 

- Oriënteren op en kiezen van een nieuwe rekenmethode 

- Muziekonderwijs borgen 

- Groen plein ontwikkelen 

Domein personeel: 
- Ontwikkeling door leren van en met elkaar  
- Actuele beleidsplannen/ afspraken/protocollen in 1 (digitale) map 

Domein communicatie: 
- Onderzoek communicatie: wat gaat goed en wat kan beter? 

 

Op de volgende bladzijden zijn onze speerpunten/hoofddoelen voor het schooljaar 2022/2023 geformuleerd. 
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P D C A Onderdeel Techniek en talent 
P

la
n

 Aanleiding voor de 
keuze van het 
onderwerp 

Binnen de school willen we Wetenschap & Techniek een verdere impuls geven. 
We hebben in het vorige schooljaar gekozen voor een nieuwe methode 
wereldoriëntatie, namelijk Naut Meander Brandaan. Deze zal worden 
geïmplementeerd. Hierbij is het van belang om te kijken of de methode 
toereikend is en of er aanvullende activiteiten nodig zijn. Daarnaast willen we de 
talenten van de leerlingen breder ontwikkelen dan alleen cognitief. Door dit 
onderwerp als speerpunt te nemen, willen we het aanbod hierin versterken 
binnen de school. Kennis van de ‘talentenfluisteraar’ kan hierbij worden ingezet.  
SiDi PO zal verder worden geïmplementeerd. Samen met het team zal het 
aanbod op HB verder worden afgestemd. 

Opstellen  Team, Ib’er (ICT’er) en dir. 

Vaststellen Tijdens planbijeenkomst in mei 2022 

Streefdoel Het techniekonderwijs en het aanbod voor het aanspreken van verschillende 
talenten verbreden, zowel qua kennis als mogelijkheden. Zo willen we 
verschillende talenten aan bod laten komen. 

Succesindicatoren - We hebben een actuele methode waarmee aan (veel) kerndoelen 
Wetenschap & Techniek wordt voldaan, eventueel aangevuld met 
activiteiten binnen dit thema. 

- Binnen de school is een aanbod gericht op een bredere 
talentontwikkeling. 

- Het team kan werken met SiDi PO en er zijn (hernieuwde) afspraken 
over het aanbod voor HB leerlingen. 

Organisatie / 
activiteiten 

Door corona kon een voorlichting hierover niet doorgaan. Dit zal dit schooljaar 
alsnog plaatsvinden, gericht op het praktisch werken met de methode. 
SIDO PO is aangeschaft en het team is hierin geschoold. Binnen inhoudelijke 
vergaderingen/studiemomenten wordt het aanbod voor HB leerlingen opnieuw 
besproken. 
Evaluatiemomenten worden ingebouwd tijdens teambijeenkomsten gedurende 
het schooljaar. 

Tijdpad Schooljaar 2022-2023 (en daarna): 

Borgen In teambijeenkomsten en onderwijskundige vergaderingen wordt geëvalueerd 
en afspraken gemaakt over het proces.  

D
o

 Uitvoeren Zie organisatie/activiteiten. 

Aansturing Leerteam techniek en talent 

Informeren - De teamleden worden middels de teamvergaderingen en mailing geïnformeerd. 
- MR/KBG/bestuur worden geïnformeerd middels het schooljaarplan. 
 

C
h

e
ck

 Evalueren 
Moment(en) van 
evaluatie 
(tussenevaluatie) 
Hoe wordt er 
geëvalueerd  

Gedurende het schooljaar tijdens de (inhoudelijke) teamvergaderingen en 
bijeenkomsten van het leerteam techniek en talent. 
 

A
ct

  De tussenevaluatie moet voldoende zicht geven op ontwikkeling van de doelen. 
In het schooljaarverslag wordt de evaluatie opgenomen. 

 Naar aanleiding van de tussenevaluatie wordt er gekeken naar het bijstellen van 
de doelen en de organisatie. De tussenevaluatie en vervolgstappen stellen we 
vast in het schooljaarverslag.  

R
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t   
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P D C A Onderdeel Opbrengstgericht en handelingsgericht werken 
P

la
n

 

Aanleiding voor de 
keuze van het 
onderwerp 

De resultaten op de hoofdvakken zijn bij de laatste afname minder goed dan we 
in normale omstandigheden zouden verwachten. Er zijn meerdere factoren 
waardoor het beeld wellicht niet representatief is. De coronacrisis heeft ook het 
afgelopen schooljaar impact gehad op (de resultaten van) ons onderwijs. 
Daarnaast zijn er door uitval van collega’s en daardoor een anders dan beoogde 
inzet van andere collega’s, niet alle doelen van het schooljaarplan van vorig 
schooljaar voldoende aan bod gekomen. Het is daarom op dit moment niet reëel 
om de conclusie te trekken dat aanpassingen in ons onderwijs nodig zijn als 
gevolg van de resultaten. Wel willen we de lijn die vorig schooljaar is ingezet een 
vervolg geven. Het gaat hierbij om het combineren van een effectieve didactiek 
in ons onderwijs met het handelingsgericht werken (HGW).  

Opstellen  Team, Ib’er (ICT’er) en dir. 

Vaststellen Tijdens planbijeenkomst in mei 2022 

Streefdoel De opbrengsten moeten een stabiele of stijgende tendens laten zien.  
Leerkrachten beheersen een effectieve didactiek en kunnen deze voldoende 
toepassen in hun lessen.  
Het team heeft kennis van de nieuwste inzichten in HGW en kan deze omzetten 
in praktisch handelen.  

Succesindicatoren Leerkrachten zijn gemotiveerd om zich te ontwikkelen op dit gebied. 
Leerkrachten leren door scholing en van elkaar. Er is een duidelijke verbinding 
met de praktijk. Door regelmatige feedback en bijstellingen ervaren leerkrachten 
meer boven de leerstof te staan en weten zich competenter in hun vak. 

Organisatie / 
activiteiten 

HGW: met hulp van deskundigen wordt de kennis op het gebied van HGW 
vergroot. 
Het team neemt kennis van EDI als instructiemodel. 
Daarnaast zijn er inhoudelijke bijeenkomsten om met elkaar het aanbod in de 
hoofdvakken te evalueren, af te stemmen en in groepsplannen en de 
weekplanning weg te zetten. Ook wordt in overleg met het team gekeken op 
welke onderdelen het didactisch handelen nog verder kan worden versterkt en 
geborgd. Dit geldt voor alle niveaus. 
De leerlijn automatiseren in het rekenen wordt herzien en wijzigingen 
doorgevoerd. 

Tijdpad Schooljaar 2022-2023 

Borgen Wordt geïmplementeerd in het didactisch handelen in de groep. Bij 
groepsbezoeken door de Ib’ er en de directeur wordt gekeken naar de uitvoering 
van didactische principes. 

D
o

 

Uitvoeren Door middel van groepsplannen, groepsbezoeken, scholing en inhoudelijke 
bijeenkomsten, gedurende het schooljaar. Aan de hand van trendanalyses n.a.v. 
CITO resultaten wordt geëvalueerd op het gebied van resultaten. Naar aanleiding 
hiervan kunnen bijstellingen plaatsvinden. 

Aansturing Ib’er/directeur, leerteam opbrengstgericht en handelingsgericht werken 

Informeren Bovenschools IB  

C
h

e
ck

 

Evalueren 
Moment(en) van 
evaluatie 
(tussenevaluatie) 
Hoe wordt er 
geëvalueerd  

Indien van toepassing wordt dit onderwerp besproken in het wekelijks overleg 
tussen Ib’er en dir.  
Tijdens groepsbesprekingen, collegiale consultaties, bezoeken Ib’er en dir. wordt 
vastgesteld waar kwaliteiten en ontwikkelpunten liggen van individuele collega’s. 
In inhoudelijke bijeenkomsten worden HGW en belangrijke didactische principes 
besproken en geëvalueerd. 

A
ct

 

Beoordelen Intern op teamniveau, tweede lijn bovenschools, extern de inspectie 

Bijstellen Vaststellen In het overleg tussen directie en Ib’er worden stappen die gemaakt zijn 
geëvalueerd en op grond daarvan vervolgstappen gezet. 
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Realisatie doel(en) 
Opbrengsten 
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P D C A Onderdeel Bewegend leren en schrijven 

P
la

n
 Aanleiding voor de 

keuze van het 
onderwerp 

Het leerteam Bewegend leren en schrijven wordt dit schooljaar gestart om 
samen met het team te kijken of bewegend leren een positieve bijdrage kan 
leveren aan het leren van onze leerlingen. Daarnaast is er behoefte aan een 
actuele visie op (technisch) schrijven waarbij ook het gebruik van 
schrijfmaterialen helder is voor alle teamleden. We willen leerlingen goed 
kunnen begeleiden in hun (leren) schrijven. Daarnaast willen we preventief 
inzetten om problemen op dit gebied te voorkomen.  

Opstellen  Leerteam  Bewegend leren en schrijven , Ib’er, dir. 

Vaststellen Tijdens planbijeenkomst in mei 2022 

Streefdoel Er is voldoende kennis binnen het team over de kennis achter bewegend leren en 
een goede invulling hiervan binnen de groepen. 
Daarnaast hebben we als team een actuele visie op technisch schrijven en weten 
we welke materialen en interventies beschikbaar zijn om het schrijven te 
bevorderen. 
Deze kunnen worden ingezet om het leren schrijven te bevorderen.  
Daarnaast heeft het team voldoende kennis van preventieve acties die kunnen 
worden ingezet om problemen in de toekomst te voorkomen. 
Dit kan leiden tot een gerichte scholing om de kennis te vergroten en te 
actualiseren. 
Het leerteam heeft hierin een aansturende en informerende rol, o.a. binnen 
teamvergaderingen en studiemomenten. Gedurende het schooljaar zullen dan 
ook (tussen)evaluaties plaatsvinden. 

Succesindicatoren Leerkrachten zijn gemotiveerd om zich te ontwikkelen op dit gebied. 
Leerkrachten leren van elkaar. Er is een duidelijke verbinding met de praktijk.  
Er zijn deskundige teamleden die hun collega’s graag met raad en daad willen 
bijstaan. 
Ouders, leerkrachten, directie en bestuur steunen elkaar en de directie zorgt 
voor facilitering waar nodig/mogelijk. 

Organisatie / 
activiteiten 

Bijeenkomsten van het leerteam Bewegend leren en schrijven en tijdens 
inhoudelijke bijeenkomsten de terugkoppeling naar het team in het cursusjaar 
2022-2023.  

Tijdpad Schooljaar 2022-2023 (en de jaren erna) 

Borgen Wordt geïmplementeerd in het schoolbeleid en is gekoppeld aan de schoolvisie. 

D
o

 Uitvoeren Het leerteam gaat op zoek naar goede, evidence based bronnen voor kennis over 
zowel bewegend leren als schrijven en neemt het team hierin mee tijdens 
studiedagen en inhoudelijke bijeenkomsten over dit onderwerp.  
Samen met het team wordt een visie op schrijven ontwikkeld. Het leerteam 
inventariseert verdere (scholings) behoeften binnen het team en kijkt naar 
andere mogelijkheden om kennis binnen het team te vergroten rondom de 
genoemde thema’s.  

Aansturing Ib’er/directie/leerteam Bewegend leren en schrijven 

Informeren Ouders en leerlingen 

C
h

e
ck

 Evalueren 
Moment(en) van 
evaluatie 
(tussenevaluatie) 
Hoe wordt er 
geëvalueerd  

Na elke inhoudelijke bijeenkomst wordt geëvalueerd door het leerteam  
Bewegend leren en schrijven. Binnen dit overleg zal regelmatig de stand van 
zaken worden besproken en zullen vervolgacties worden voorbereid.  

A
ct

 Beoordelen Intern op teamniveau en d.m.v. regelmatig overleg Ib’er/ dir., tweede lijn 
bovenschools, extern de inspectie. 

Bijstellen Vaststellen In overleg met het team wordt het beleid besproken en vastgesteld. Binnen het 
team wordt door tussenevaluaties gekeken of bijstellingen nodig zijn. 
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Opbrengsten 
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2 Personeel en organisatie  
Teamleden ontwikkelen en professionaliseren zich d.m.v. in- en externe scholing en door het leren van elkaar.  
Er is een changeteam die op haar beurt weer de leerteams Talent en techniek, Opbrengst- en handelingsgericht 
werken en Bewegend leren en schrijven coördineert. 
Op deze gebieden zijn er teamscholingen en vormen van collegiaal en coachend leren. Teamleden delen 
ervaringen en leerpunten. 
Ze tonen in evaluaties van hun POP aan waar vaardigheden aantoonbaar zijn verbeterd. 
IB’er en directeur nemen een klassenbezoek af en geven feedback en feed forward in een afsluitend gesprek.  
Met alle personeelsleden voert de directeur minimaal 3 keer per jaar een gesprek. 
Met leerkrachten van alle groepen voert de IB’er 4 keer per jaar een gesprek over groepsplanning, 
zorgleerlingen enz.  
Het systeem IK-ZO bekwaam wordt gebruikt als middel voor ontwikkeling en gesprekkencyclus.  

3 Financiën en beheer 
Investeringen volgens meerjarenbegroting, binnen budgetten die door PCBO aan de school zijn toegewezen - 
vnl. OLP. We hebben de laatste drie jaar flinke investeringen gedaan door de aankoop van de taalmethode Staal 
en de methode Veilig Leren Lezen, waardoor van het reguliere OLP-budget meer voor afschrijving bestemd 
moet worden dan eerder. Het krimpend aantal leerlingen maakt dat de budgetten kleiner worden. Er zal dus 
nog meer dan voorheen kritisch naar de uitgaven gekeken worden. Dit jaar zal er geïnvesteerd worden in de 
nieuwe methode wereldoriëntatie Naut Meander Brandaan en het team oriënteert zich op een nieuwe 
rekenmethode.  

4 Gebouwen en materieel 
Er is goed overleg met de andere participanten van het MFA Akkrum die het gebouw bewonen. Facilitair is er 
veel op orde in ons gebouw. De klimaatbeheersing is aanzienlijk verbeterd maar blijft aanhoudende aandacht 
vragen. Ook de verlichting is en blijft een punt van aandacht. Met name het herstel van de Philips-lights vraagt 
voortdurend volhouden in het onder de aandacht brengen.   

5 Communicatie 
Het is belangrijk om herkenbaar de eigen identiteit van de Ds. Hasperschool naar buiten toe uit te stralen en uit 
te dragen. Juist doordat we het gebouw gezamenlijk met obs Akkrum gebruiken kan een eigen profiel kleur 
geven aan de school. 
We willen de rol van de ouder als partner blijven versterken en daarbij de driehoek kind – ouder – school in het 
oog houden. We organiseren ouder-kind-vertelgesprekken aan het begin van het schooljaar. 
Het is van belang om verwachtingen die kinderen en ouders hebben en die de school heeft duidelijk uit te 
spreken tijdens het intakegesprek, informatieavonden en in 10 min.-gesprekken enz. 
Blijvend investeren in (ouder)groepen zoals de MR, de klankbordgroep, de AC en op actuele onderwerpen zoals 
bijv. ICT binnen het onderwijs, verkeersveiligheid enz. is eveneens belangrijk. 
Onze website is up-to-date en via Social Schools kunnen ouders het reilen en zeilen in de groep van hun kind 
volgen. We willen de mogelijkheden van het ouderportaal van ParnasSys blijven benutten als middel om ouders 
op de hoogte te houden van o.a. toetsresultaten. 

6 Maatschappelijke relevantie 
Binnen het MFA Akkrum willen we de meerwaarde van samenwerking in kaart brengen. Onderzoek naar 
afstemming met diverse partijen op het gebied van voor- en vroegschoolse educatie met diverse partijen maakt 
hier onderdeel van uit. Er zal door de geledingen van het MFA-overleg zijn over de activiteitenplanning. De 
uitvoering van het NPO plan met subsidie van de gemeente Heerenveen zal dit jaar onderwerp van gezamenlijk 
gesprek en gezamenlijke activiteiten planning zijn. Ook zal er gekeken worden of er naschoolse activiteiten 
kunnen worden gepland voor ouders. Hier valt te denken aan gastsprekers van de GGD waarbij verschillende 
onderwerpen aan bod kunnen komen zoals gezondheid, voeding en rouwverwerking.  


