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Borging 

RI&E 

januari RI&E doornemen, acties uitzetten en afronden in Arbomeester  directie 

juni RI&E doornemen, acties uitzetten en afronden in Arbomeester  directie 

 

Opbrengsten schooljaar  

jan - mar Bespreken en evalueren middenopbrengsten Directie en MIB 

mei Bespreken en evalueren eindtoets Directie en MIB 

jun - jul Bespreken en evalueren eindopbrengsten Directie en MIB 
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Verbeteren 
Onderwijs  |  Didactisch handelen 

Didactisch handelen 

Aanleiding voor dit project 
De werkwijze op de St. Antonius geeft leerkrachten veel autonomie bij hun didactisch handelen. Dit 
is de kracht van het onderwijs op de St. Antonius.  
 
Huidige situatie 
De leerkrachten leren van en met elkaar om zo het onderwijs te verbeteren. Dit vraagt afstemming 
en overleg.  
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Leerkrachten hebben autonomie in de uitvoering van hun onderwijs waarbij de doorgaande 
ontwikkeling van kinderen is gewaarborgd.  
 
Doelen voor dit jaar 
Het didactisch handelen van de leerkrachten is op elkaar afgestemd en zorgt voor een doorgaande 
ontwikkeling van de kinderen. 
 
Meetbare resultaten 

• Aan het eind van het schooljaar is er een nieuw platform zodat er voor het rekenonderwijs 
een doorlopende leerlijn is gewaarborgd. Dit is vastgelegd in de kwaliteitskaart ‘Rekenen en 
wiskunde groep 1-8’  

• Aan het eind van het schooljaar is er voor wereldoriëntatie een doorgaande leerlijn 
ontwikkeld voor de groepen 1 t/m 8 en dat is vastgelegd in de kwaliteitskaart 
‘Wereldoriëntatie groepen 1 t/m 8’ 

• In maart 2023 zijn de resultaten voor begrijpend lezen op de cito M-toetsen hoger dan de 
resultaten van de cito M-toetsen in 2022. 

 
 
Tijdsplanning 

januari tussenevaluatie Managementteam 

juni eindevaluatie Managementteam 

Borgingsplanning 

juni jaarlijks Kwaliteitskaarten zijn up-to-date Managementteam 

Implementeren 
Onderwijs  |  Gepersonaliseerd leren 

Bieden alle scholen gepersonaliseerd leren aan in minimaal fase 4 

(zoals beschreven in de notitie ‘Gepersonaliseerd Leren’); 

Aanleiding voor dit project 
De stap naar gepersonaliseerd leren is ingezet. Op veel gebieden zitten we in fase 3 en 4. Met name 
het toets gedeelte zit nog op fase 2.  
We moeten vervolgstappen gaan zetten om op alle lagen in fase 4 te komen. 
 
Huidige situatie 
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Als we kijken naar alle facetten van het gepersonaliseerd leren, zoals aangegeven in het 5- 
fasengroeimodel, zitten we veelal in fase 3 en 4. Er zijn dus veel goede stappen gezet. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
We willen met de school in fase 4 van gepersonaliseerd leren komen. 
Zie hiervoor ook het 5-fasengroeimodel. 
 
Er is met name groei op het gebied van toetsen en het groep doorbrekend werken / het geven van 
groep doorbrekende instructies. 
 
Doelen voor dit jaar 
In januari 2023 is er een overzicht van het vijf fasen model van Primenius met de huidige situatie 
m.b.t. de voortgang naar fase 4. Dit overzicht is richting gevend voor de onderwijsontwikkelingen op 
de St. Antonius. Aan het eind van het schooljaar is de St. Antonius in fase 3. 
 
Meetbare resultaten 
In april 2023 zit 100% van de leerkrachten op de volgende onderdelen in fase 3 zichtbaar in het 
opnieuw ingevulde overzicht van het vijf fasen model van Primenius.  

• Doelen 

• Leerstof / verwerking 

• Instructie / zelfstandige (ver)werking 

• Lesmateriaal / rol ict 

• Feedback / reflectie 

• Meten voortgang 
 
Uren 
Extra begeleiding 28 uren 
 
Tijdsplanning 

februari tussenevaluatie Managementteam 

juni eindevaluatie Managementteam 

Borgingsplanning 

september jaarlijks Borging in schooljaarverslag directie 

Verbeteren 
Onderwijs  |  Onderwijs & Ontwikkeling 

Onderwijskwaliteit 

Aanleiding voor dit project 
De kwaliteit van het onderwijs voldeed jaren niet aan de gestelde normen van de onderwijsinspectie. 
De afgelopen twee schooljaren is sterk ingezet op het verbeteren van de onderwijskwaliteit. 
 
Huidige situatie 
De afgelopen twee schooljaren zijn de onderwijsresultaten sterk gestegen. Het resultaat van de cito 
eindtoets 2022 was rond de inspectienorm.  
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Verhoging van de onderwijsresultaten zodat deze boven de inspectienorm zijn.  
 
Doelen voor dit jaar 



St. Antoniusschool Schooljaarplan 2022 - 2023 6 

Dit schooljaar is er een groei richting 2F/1S op schoolniveau. Het driejaarlijks gemiddelde voldoet nog 
niet aan de inspectienorm. 
 
Meetbare resultaten 

• Aan het eind van het schooljaar haalt 85% van de kinderen van groep 2 de doelen van 
fonemisch bewustzijn en de einddoelen van het digikeuzebord voor taal en rekenen. 

• Aan het eind van het schooljaar haalt 60 % van de kinderen in de groepen 3 t/m 6 honderd 
procent leerrendement op alle vakgebieden te meten via de M en E toetsen van cito. Het 
percentage komt overeen met de schoolweging. 

• Aan het eind van het schooljaar ligt 85 % van de kinderen uit de groepen 6 en 7 op koers 
richting de 1S doelen op de E toetsen van cito. 

• Aan het eind van het schooljaar is de werkwijze voor rekenen met betrekking tot meer- en 
hoogbegaafde kinderen beschreven in de kwaliteitskaart ‘Onderwijs aan meer- en 
hoogbegaafde kinderen’  

 
Tijdsplanning 

januari tussenevaluatie  Managementteam 

juni eindevaluatie  Managementteam 

Borgingsplanning 

juli jaarlijks Kwaliteitskaarten zijn up-to-date Managementteam 

Implementeren 
Personeel  |  Ontwikkeling 

Professionele cultuur 

Aanleiding voor dit project 
Aan het eind van het schooljaar 2021-2022 zijn er op meerdere plekken in het team wisselingen 
geweest. 
 
Huidige situatie 
Het traject professionele cultuur op de St. Antonius is in het schooljaar 2021-2022 met externe 
begeleiding gestart en zal in de loop van het schooljaar 2022-2023 worden afgerond. Het traject 
zorgt voor het kennen, herkennen en erkennen van alle teamleden waardoor de professionele 
samenwerking wordt vergroot en gewaarborgd. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Op de St. Antonius werken alle teamleden op een professionele manier samen.  
 
Doelen voor dit jaar 

• Professionele cultuur waarbij de medewerkers elkaar professionele feedback kunnen geven 
en ontvangen is de standaard binnen het team van de St. Antonius. 

• Er is een meerjarig scholingsplan om de kwaliteit van de medewerkers optimaal te benutten. 

• Omgaan met positief en negatief gedrag van kinderen vraagt een team dat op dezelfde 
manier omgaat met dat gedrag. 

 

• De St. Antoniusschool is een IKC waar de openingstijden vraag gestuurd zijn. 
 
Meetbare resultaten 

• Aan het begin van het schooljaar is de professionele cultuur op de St. Antonius zichtbaar 
waarbij de medewerkers elkaar professionele feedback geven. Dit wordt middels een 
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enquête zichtbaar. De enquête (Quickscan personeel Arbomeester) wordt in november 2022 
afgenomen. 

• In november 2022 is er een meerjarig scholingsplan opgesteld waardoor er in het team 
specialisten zijn of worden opgeleid die verantwoordelijk zijn voor de voortgang en borging 
van hun specialisatie. 

• Aan het eind van het schooljaar is er de kwaliteitskaart ‘Omgaan met positief en negatief 
gedrag van kinderen’ opgesteld waarin de werkwijze en het handelen staat beschreven.  

 
 
Tijdsplanning 

november tussenevaluatie professionele cultuur Managementteam 

april eindevaluatie professionele cultuur Managementteam 

Borgingsplanning 

juni jaarlijks Borging in schooljaarverslag directie 
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NPO scan 
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