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Inleiding  
 
Voor u ligt het jaarplan 2020 – 2021. In dit jaarplan worden de doelstellingen van het komend 
schooljaar beschreven. Het jaarplan is bedoeld als externe verantwoording naar ouders, 
medezeggenschapsraad, medewerkers, het bestuur en overige externe betrokkenen bij het 
Duet. 
Aan de hand van het PDCA-model (Dewing, 1986) worden de doelstellingen verder 
uitgewerkt. Het jaarplan beschrijft aan welke doelen we gaan werken het komend schooljaar, 
zodat we na 4 jaar het schoolplan behalen. 
Interne en externe bronnen zijn gebruikt om de prioriteit binnen het jaarplan te onderbouwen. 
We gebruiken bij het schrijven van het jaarplan de 6 vastgestelde thema’s vanuit de stichting 
met de ambities van het schoolplan. 
 
Bij het opstellen van het jaarplan dient het schoolplan als basis. Het schoolplan is een plan 
geschreven voor de komende vier jaar om de focus te bepalen. In het jaarplan beschrijven 
we het hoe en het wat door middel van een duidelijke pdca-cyclus  
 
In het jaarplan is gewerkt met zwarte en blauwe letters. De blauwe doelen zijn IKC-brede 
doelen. Dat wil zeggen dat het management van het hele IKC verantwoordelijk is voor het 
behalen van deze doelen.  
 
Een posterversie van jaarplan wordt na vaststellen door de medezeggenschapsraad 
afgedrukt op A1-formaat en opgehangen in IKC het Duet.  
 
Augustus 2020 
 
Paula Bouw, directeur  Onderwijs IKC het Duet 
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Thema 1 LEREN JEZELF TE ZIJN 
 
Schoolplan 2019 – 2023 

Op het Duet wordt iedereen gezien, gewaardeerd en gehoord. We leren voor 
onszelf op te komen, onze eigen mening te ontwikkelen en bewuste keuzes te 
maken. We ontdekken dat meningen verschillen, omarmen diversiteit en leren 
onszelf en anderen daardoor nog beter kennen. We stellen vragen, vragen door en 
we spreken ons uit als dat nodig is met respect voor ieders mening. We hebben 
oog voor ieders kwaliteiten en we stimuleren zo ieders zelfvertrouwen.  
- Wij hebben hoge en realistische verwachtingen van onze leerlingen op sociaal-

emotioneel gebied. Het programma De Vreedzame School vormt de basis van 
onze “grondwet” en is de leidraad om de ontwikkeling van onze leerlingen vorm 
te geven. (Gecombineerd met het thema eigenzinnig profiel) 

- Wij brengen leerlingen plezier in leren bij en prikkelen leerlingen door de balans 
te zoeken tussen leerpijn en leergemak. 

- Wij bieden leerlingen binnen ons IKC verschillende culturele en sportieve 
activiteiten aan, waardoor zij ontdekken waar hun interesses liggen.  

 
Jaarplan 2020 – 2021 
 
Plan (Leiderschap en Strategie & Beleid) 

Meerbegaafden. Aan het einde van het schooljaar hebben we een visie en een 
beleidsstuk geformuleerd met betrekking tot de meerbegaafde leerlingen.  

Culturele vorming. Aan het einde van schooljaar hebben we conform de planning 
van de Cultuurloper diverse culturele activiteiten uitgevoerd. 

Do (management van medewerkers, management van processen, management van 
middelen) 
De specialist meerbegaafden, de intern begeleider en de remedial teacher schrijven het 
meerjarenplan meerbegaafden. Dit Plan Meerbegaafden implementeren we na 
accordering van de start met een beperkt aantal leerlingen.  
 
De cultuurspecialisten inventariseren de activiteiten en borgen het beleid. 
 
Check (medewerkers, klanten en partners, maatschappij, bestuur en financiers) 
In het schooljaar (september 2021) stellen we het Plan Meerbegaafden (inclusief 
operationalisering in materialen en middelen) vast. De ouders en externe partners kunnen 
het plan vinden op de website van het Duet. Het Plan gaat na september 2021 kleinschalig 
van start met workshops voor collega’s en met een beperkt aantal leerlingen. 
 

1. Aan het einde van het schooljaar 2020-2021 hebben de verschillende groepen 
meerdere culturele activiteiten ondernomen. 

 
 (Verbeteren en vernieuwen) 

1. Vanaf het schooljaar 2020-2021 implementeren we het Plan Meerbegaafden en 
wordt het Plan uitgevoerd. 
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Thema 2: LEREN MET DE BESTE LEERKRACHTEN 
 
Schoolplan 2019– 2023 
We staan open voor nieuwe ontwikkelingen en hebben het lef om nieuwe ideeën en 
inzichten toe te passen. We kijken kritisch naar onszelf, hebben oog voor elkaar en helpen 
elkaar ons vak nog beter uit te oefenen. Het welbevinden en de ontwikkeling van ieder 
kind staat centraal, waarbij we streven naar een sterke relatie tussen leerkracht, leerling 
en ouder. We halen het beste uit ieder kind en dagen ieder kind maximaal uit. Ook bij onze 
teamleden gaan we uit van kwaliteiten en verschillen, opdat iedereen doet waar hij of zij 
goed in is.  
 

- Wij bieden het beste onderwijs door in te zetten op de kwaliteit van onze lessen en 
te focussen op de kernvakken. 

- Wij stimuleren de eigen keuze van de leerkracht in een bepaalde expertise 
(scholing). 

- De ontwikkeling van het kind bespreken wij met ouders en kind.  
 
Jaarplan 2020 – 2021 
Plan (Leiderschap en Strategie & Beleid) 
Aan het einde van het schooljaar 2020 -2021 is de methode Blink (aardrijkskunde, 
geschiedenis en natuur) en Lijn 3 (aanvankelijk lezen) geïmplementeerd. Deze 
implementatie gebeurt in één keer door de hele school. De methode Klinkers 
(schrijfmethode) wordt het huidige schooljaar in groep 3 ingevoerd. Deze implementatie 
gaat vervolgens per jaar mee naar de volgende groep(en). 

Aan het einde van het schooljaar 2020-2021 hebben de groepen 1-2 nieuw meubilair 
passend bij de onderwijsvisie van IKC het Duet. De ontwikkelingsmaterialen van de 
groepen 1-2 zijn geactualiseerd op basis van de onderbouwscan. 

Do (management van medewerkers, management van processen, management van 
middelen) 
De implementatie gebeurt aan de hand van de begeleiding vanuit Blink en Lijn 3. De 
implementatie van de nieuwe methodes is een onderwerp in de leerteams. 
 
De criteria gebaseerd op de onderwijsvisie gaan we samen formuleren. Meubilair en 
ontwikkelingsmaterialen  zoeken we samen uit en we richten de groepen 1-2 opnieuw in 
gebaseerd op de onderwijsvisie. 
Check (medewerkers, klanten en partners, maatschappij, bestuur en financiers) 
De methodes hebben we eind schooljaar 2020-2021 volledig geïmplementeerd. 
 
De onderwijsvisie van het Duet (of: Onze onderwijsvisie) is terug te zien in de keuze van 
de ontwikkelingsmaterialen en meubilair. (van visie naar operationalisatie) 
Act (Verbeteren en vernieuwen) 
 
Nader te bepalen 
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Thema 3: LEREN IN EEN PROFESSIONELE CULTUUR 
Schoolplan 2019 – 2023 
We delen onze expertise. We leren van elkaar en inspireren elkaar om te groeien . Vanuit 
vertrouwen vragen we elkaar om hulp, staan we open voor andere inzichten en geven we 
elkaar feedback. We zoeken continu naar manieren om ons onderwijs te verbeteren, 
maken hierin keuzes en borgen ingezette ontwikkelingen. 
 

- Wij creëren een professionele leeromgeving waarin we van en met elkaar leren en 
toepasbare kennis en vaardigheden opdoen. (Gecombineerd met leren met de 
beste leerkrachten) 

- Wij vergroten de betrokkenheid bij de uitvoering van verbeteringen door met elkaar 
te spreken over de uitvoering.  

- Wij maken voorafgaand aan een gesprek, studiedag, bijeenkomst de doelen 
duidelijk voor de deelnemers. 
 

Jaarplan 2020 – 2021 
Plan (Leiderschap en Strategie & Beleid)  
Aan het einde van het schooljaar 2020-2021 werkt het onderwijsteam binnen een 
professionele leergemeenschap in leerteams. Er is sprake van gedeeld leiderschap door 
het eigenaarschap met bij de onderwijsprofessionals neer te leggen. In de leerteams wordt 
kortdurend onderzoek gedaan. Het werken in leerteams vraagt om een professionele 
houding en professionele cultuur. 

Do (management van medewerkers, management van processen, management van 
middelen) 
 Het Duet wordt hierin ondersteund door Academica in een tweejarig traject. In dit traject 
komt de organisatie van de leerteams aanbod. 
 
Naast de organisatieverandering vraagt het ook een verandering in de professionele 
cultuur. De verandering naar een professionele cultuur wordt samen met het team 
vormgegeven. De centrale studiedagen en teambijeenkomsten staan in het teken van 
professionele cultuur. We maken voor de stappen naar een professionele cultuur gebruik 
van de methode Leerkracht (Scrum) Het “Handboek voor een professionele schoolcultuur” 
( Galenkamp en Schut) wordt als bron gehanteerd. 
 
Check (medewerkers, klanten en partners, maatschappij, bestuur en financiers) 
In mei 2021 evalueren we met het gehele team het traject van Academica tot nu toe en de 
organisatievorm van werken in leerteams. 
 
In mei 2021 evalueren we het proces, wat heeft het opgeleverd, wat zijn nog leerpunten 
voor het team/ leerteams en individuen. 
 
Act (Verbeteren en vernieuwenl) 
Het borgen van de professionele leergemeenschap 
 
Verder werken aan de leerpunten van een professionele cultuur. 
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Thema 4: LEREN IN DE MAATSCHAPPIJ 
Schoolplan 2019 – 2023 
Op het Duet verbreden we de kennis over de maatschappij en leren we kinderen hiervan 
onderdeel te zijn. Op deze manier leren onze leerlingen om een volwaardige burger in de 
maatschappij te worden/te zijn.  We vinden het belangrijk normen, waarden en sociale 
vaardigheden aan te leren en iedereen te accepteren. Ouders en samenwerkingspartners 
uit de omgeving dragen bij aan ons onderwijsaanbod en de ontwikkeling van onze 
kinderen. We hebben aandacht voor wat er in de wereld gebeurt en maken dit 
bespreekbaar in onze lessen. 
 

- Wij vormen een visie op ons onderwijsaanbod in thematisch werken  
- Wij intensiveren de bestaande samenwerkingen met onze ouders en externe 

partners.  
- Samen met de buurtbewoners implementeren we het programma de Vreedzame 

Wijk. (Gecombineerd met het thema leren vanuit een eigenzinnig profiel) 
 

Jaarplan 2020 – 2021 
 
Plan (Leiderschap en Strategie & Beleid) 
Aan het einde van het schooljaar communiceren de teamleden en het management 
transparant en eenduidig met de verschillende communicatiemiddelen. Dat wil zeggen er 
is sprake van een professionele communicatie van leerkrachten en management. 
 
Do (management van medewerkers, management van processen, management van 
middelen) 
De visie komt tot stand samen met medewerkers, ouders. Input wordt opgehaald door een 
ouder- en medewerkersenquête, individuele gesprekken e.d.. Het communicatieplan wordt 
afgestemd binnen het IKC. 
 
Check (medewerkers, klanten en partners, maatschappij, bestuur en financiers) 
Het communicatieplan wordt geaccordeerd, en z.s.m. geïmplementeerd aan het einde van 
het schooljaar geëvalueerd.  
 
Act (Verbeteren en vernieuwen) 
De gesprekkencyclus met ouders en leerlingen wordt geëvalueerd door het MT en het 
team. 
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Thema 5: LEREN VANUIT EEN EIGEN(ZINNIG) PROFIEL 
IKC-plan 2019 – 2023  
We zijn een IKC met één team voor onderwijs en opvang voor kinderen van 0 tot en met 
13 jaar, met een breed palet aan naschoolse activiteiten en een antwoord op veel 
verschillende ondersteuningsbehoeften. Door deze samenwerking krijgen onze kinderen 
een stevige en passende basis op zowel cognitief als sociaal-emotioneel gebied en de 
kans om zich optimaal te ontwikkelen. We zijn bovendien een “Vreedzaam” IKC: kinderen 
leren op het Duet deel uit te maken van een democratie. 
 
 

- Wij investeren blijvend in de afstemming tussen onderwijs en opvang om ieder kind 
zo goed mogelijk te begeleiden. 

- Wij ontwikkelen ons IKC tot een oefenplaats in democratie. 
 

Jaarplan 2020 – 2021 
 
Plan (Leiderschap en Strategie & Beleid) 
Aan het einde van het schooljaar 2020- 2021 is de uitbreiding van De Vreedzame School 
intern naar De Vreedzame Wijk op het schoolplein en na schooltijd zichtbaar. (Bord op 
schoolplein, dezelfde pedagogische manier van werken en communiceren tijdens en na 
schooltijd, nieuwe mediatoren worden getraind, wijkmediatoren worden getraind) 

Do (management van medewerkers, management van processen, management van 
middelen)) 
De principes van De Vreedzame School worden geborgd door IKC-brede intervisie, een 
jaarlijkse IKC-scholing en de uitrol van De Vreedzame School naar De Vreedzame Wijk. 
Ook de leerlingenraadvergadering en de groepsvergadering worden structureel ingepland 
in de jaarkalender. De leerlingenraad wordt vertegenwoordigd door management en een 
collega van de DVS-werkgroep. 
 
Check (medewerkers, klanten en partners, maatschappij, bestuur en financiers) 
In mei/juni 2020 wordt de jaarplanning met de DVS-activiteiten geëvalueerd met opvang 
en onderwijs. 
 
Act (Verbeteren en vernieuwen) 
In 2020-2021 worden de verbeteringen en aanscherpingen in de jaarplanning 
meegenomen. De leerlingenraadbijeenkomsten zijn momenten van evaluatie en 
vooruitkijken met de leerlingen. De mogelijke acties die hieruit voortvloeien komen een 
volgende bijeenkomst van de leerlingenraad weer op de tafel. 
 

 
 
 
 


