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Inleiding 
 
Voor u ligt het schooljaarplan van schooljaar 2022-2023. Het schooljaarplan is voor ons een belangrijk document. Hierin staan de stappen 
beschreven die we gaan zetten in de ontwikkeling van de kwaliteit op onze school. De doelstellingen die in dit jaarplan 
beschreven zijn, zijn voortgekomen uit de analyses van de leerresultaten op basis van de methodeafhankelijke en -onafhankelijke toetsen, de 
audits van B&T en tevredenheidsmeting van ouders en medewerkers. Na een evaluatie met het team zijn deze doelen geformuleerd. De 
analyse en de geformuleerde doelen zijn voorgelegd aan de MR en ter vaststelling aan het bestuur. Om deze doelen succesvol te behalen, 
maken we per schooljaar een SMART opgesteld 
schooljaarplan. 
 
Door ontwikkeltrajecten SMART te formuleren, wordt zowel de uitvoering als de beoordeling 
van resultaten veel gemakkelijker. We weten vooraf specifiek wat we willen bereiken. We 
formuleren onze doelen realistisch. Er is draagvlak voor deze doelen bij de betrokken 
personen. We kunnen achteraf nagaan of het doel bereikt is, binnen een vooraf vastgestelde 
tijd.  
 
Aan het eind van deze schooljaarplanperiode zullen we de ontwikkelprocessen evalueren en beoordelen of we onze doelstellingen hebben 
behaald. Daarnaast bekijken we of er zich belangrijke ontwikkelingen hebben voorgedaan in de schoolomgeving wat van invloed kunnen zijn 
(geweest) op de kwaliteit en organisatie van ons onderwijs. 
 

1. Doelstelling en werkwijze  
 
Het schooljaarplan helpt ons de gestelde doelen succesvol te behalen. De onderwerpen waarvoor wij doelen hebben gesteld zijn: 
 
Doelstelling 1: Onderwijsresultaten 
Doelstelling 2: Schoolklimaat 
Doelstelling 3: Onderwijsproces 
Doelstelling 4: Kwaliteitszorg en ambitie 
Doelstelling 5: Ouderbetrokkenheid 
Doelstelling 6: Identiteit, nieuwe methode & hoogbegaafdheid 
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Per onderdeel wordt in het schooljaarplan niet alleen het onderwerp weergegeven, maar ook het specifieke doel, de route om het doel te 
bereiken, het tijdspad waarbinnen het doel bereikt 
zal worden en wie er verantwoordelijk is voor de uitvoering van taken die naar het doel 
zullen leiden. Ten slotte wordt met succescriteria aangegeven hoe uiteindelijk meetbaar is of 
het doel bereikt is. Aan het eind van het traject zal geëvalueerd worden of dit gelukt is. 
De doelen worden op deze manier vertaald in een SMART opgesteld uitvoeringsplan. 
 
 

2. Kwaliteitscyclus 
 
In het jaarplan werken we bij ieder onderdeel volgens de cyclus Plan-Do-Check-Act.  
In de eerste fase (Plan) bepalen we de kwaliteit die we willen bereiken, meten we de kwaliteiten die we nu hebben en maken we plannen hoe 
we van de huidige situatie naar de gewenste situatie kunnen komen. Deze plannen komen tot stand door de huidige situatie te vergelijken met 
de geformuleerde missie en visie van de school. Waar dagelijkse praktijk en visie op onderwijs nog niet met elkaar in overeenstemming zijn, 
worden beleidsvoornemens geformuleerd. Deze plannen worden in het jaarplan SMART opgesteld, waarbij we er goed op letten ook tussen-
tijdse evaluaties in te plannen en mogelijkheden tot eventuele bijstelling, mocht de tussentijdse evaluatie daar aanleiding toe geven.  
 
In de tweede fase (Do) voeren we de gemaakte planning uit. Tijdens dit uitvoeringsproces vindt voortdurend trajectbewaking plaats, veelal 
door de directie of het managementteam van de school. Ook de medezeggenschapsraad speelt hier een belangrijke rol in. Trajectbewaking 
betekent dat er voortdurend bewaakt wordt dat de verschillende fases van de kwaliteitsbewaking continu en cyclisch uitgevoerd worden.  
 
In de derde fase (Check) controleren we, via een tussentijdse evaluatie, of we met onze planning nog wel op de goede weg zitten. Wij evalue-
ren de voortgang van het jaarplan aan het eind van iedere maand.  
 
Bij de vierde fase (Act) volgt eventueel (afhankelijk van de uitkomst van de Check-fase) een bijstelling in de planning. Daarmee zijn we dus 
automatisch weer uitgekomen bij fase 1 (de Plan-fase) en wordt de cyclus opnieuw doorlopen. 
 

2.1 Vastlegging en borging  
 
Om ervoor te zorgen dat, ook na uitvoering van het jaarplan, de behaalde kwaliteit gewaarborgd blijft, zal elke definitief vastgestelde beleidsre-
gel worden vastgelegd in een kwaliteitsdocument en/of kwaliteitskaart. Hierin staat, na afloop van het proces, weergegeven welke werkwijzen 
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de school volgt om de onderwijskwaliteit te behalen en te behouden. Ook zullen activiteiten worden gepland die moeten bewaken dat eerder 
behaalde successen behouden blijven voor de school. 
  

2.2 Betrokkenheid van team en versteviging van de professionele leergemeenschap  
 
Het is specifiek de bedoeling dat het team in hoge mate (mede) verantwoordelijk wordt voor het behalen van de gestelde doelen. Waar moge-
lijk is daarom per onderdeel een werkgroep ingesteld die, onder begeleiding van het LMT, ervoor zorg zal dragen dat de gestelde doelen binnen 
de gestelde termijn behaald gaan worden. De werkgroep evalueert maandelijks het eigen actieplan en stelt deze indien nodig ook zelf bij. Zij 
legt deze evaluatie voor aan de directeur van de school, waarna deze de evaluatie vaststelt. Besluitvorming vindt in die gevallen ook plaats 
door de bewuste werkgroep. Elk besluit wordt ten slotte door de directie bekrachtigd. Betrokkenheid van team en ouders Ook de ouders zullen, 
middels de medezeggenschapsraad, betrokken worden. Zij zullen het jaarplan beoordelen en zo nodig verbeteringen voordragen. Uiteraard 
zullen zij steeds goed op de hoogte gehouden worden van de stand van zaken tijdens de uitvoering het jaarplan.  
 

2.3 Verantwoording  
Het jaarplan wordt maandelijks schriftelijk geëvalueerd en eventueel bijgesteld. Deze evaluatie wordt consequent gedeeld met het team, de MR 
en met het bestuur.  
 
De doelen van het jaarplan zullen wij opnemen in de schoolgids, zodat ouders op 
de hoogte zijn van de geplande schoolverbeteringen.  
In het jaarverslag leggen wij aan het eind van het jaar verantwoording af over 
het door ons gevoerde beleid en de door ons behaalde resultaten. Deze verant-
woording wordt jaarlijks opgenomen in de schoolgids.  
 

2.4 Monitoring door bestuur en Raad van Toezicht  
 
Om het bestuur (en in de toekomst de Raad van Toezicht) de kans te geven de 
voortgang van het jaarplan te monitoren, zal de directie maandelijks verslag 
doen van de tot dan toe behaalde resultaten. Ook zal weergegeven worden welke 
eventuele aanpassingen zijn gemaakt in het jaarplan (volgens het pdca-model). 
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3.  Terugblik & evaluatie schooljaar 2021-2022 
   

Wat zijn de onderwijskundige parels geweest het afgelopen schooljaar?   
 

Als Yunus Emre Van Dam kunnen wij met trots terugkijken op schooljaar 2021-2022. Een heel bijzonder jaar, waarin in december alle 
basisscholen in Nederland vanwege het coronavirus een week werden gesloten. Tijdens de Corona-crisis hebben wij ons gericht op het goed 
vormgeven van thuis-onderwijs en het bieden van (online) extra ondersteuning aan leerlingen die door Corona thuis moesten zitten. In deze 
heel speciale omstandigheden en bijzondere tijden heeft niet alleen het team, maar ook onze ouders en leerlingen een enorme kracht, 
creativiteit en doorzettingsvermogen laten zien. Wij zijn dankbaar en vooral ook tevreden over hoe wij met zijn allen aan de slag zijn gegaan 
om ook in deze lastige periode samen te zorgen voor goed onderwijs!  
 
We hebben met het team, grote stappen gezet, ‘de kracht van klein’. We hebben een aantal teamsessies gevolgd en geprobeerd samen de 
koers te varen. Zowel wij als directie, teamleden maar ook leerlingen en ouders zijn trots op het resultaat, maar wij zijn er natuurlijk nog niet. 
Binnen onze school bewandelen we samen de weg naar de toekomst. Ons doel is om leerlingen vanuit onze identiteit uitdagend te laten leren in 
een veilige omgeving, waarin we onderwijs op maat bieden.    

3.1 Onderwijsresultaten: Begrijpend Lezen  
      Doel behaald 
 
Op Vandam hebben we een taal coördinator aangesteld die de leiding heeft over de taalwerkgroep. Deze taal coördinator monitort de actiedoe-
len en werkt samen aan het taalbeleid.  
Schoolbibliotheek 
Dit schooljaar is een schoolbibliotheek gerealiseerd, waarbij boeken zijn aanschaft voor alle leerlingen in verschillende niveaus. De bibliotheek 
is ook aantrekkelijk ingericht zodat de leerlingen gestimuleerd worden om leeskilometers te maken.  
Kwaliteitskaarten 
Voor alle taalmethodes zijn kwaliteitskaarten gerealiseerd met interventies die de leerkrachten kunnen gebruiken op het moment dat een leer-
ling extra verrijking of instructie nodig heeft. 
Studiedag Close reading 
De leerkrachten hebben een studiedag gehad over begrijpend lezen en hoe dit in de praktijk ingezet kan worden. Voor het volgend schooljaar 
krijgen de leerkrachten 3 studiedagen waarbij we met dit onderwerp verder de verdieping ingaan, zodat dit in de lessen zichtbaar wordt. 
Taalbeleid 
Het taalbeleid is opgesteld met een meerjarenplan waarbij de doelen voor taal jaarlijks staan beschreven en geborgd worden. 
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Lezen 
Dit schooljaar hebben we ingezet op lezen. Er zijn ondersteuners en ouders ingezet om te voor te lezen, het schoolschrijverstraject is succesvol 
ingezet, waarbij zowel ouders als leerkrachten een studiedag interactief voorlezen hebben gevolgd en we zijn gestart met dagelijks niveaulezen 
en interactief voorlezen tijdens de eetpauzes. 
 

3.2 Verbeteren pedagogisch klimaat 
Doel behaald 
 

DVS 
De leerkrachten hebben een boost training De vreedzame school gevolgd, waarbij identiteit samenkomt met de schoolregels van de school. De 
schoolregels staan zijn zichtbaar gemaakt in de school en het gedragsprotocol wordt gehanteerd door elke leerkracht. Tevens heeft de werk-
groep identiteit Hadith van de maand uitgewerkt en staat maandelijks 1 Hadith centraal met wekelijkse opdrachten die de leerlingen uitvoeren 
met de groepsleerkrachten. De groepsleerkrachten en leerlingen nemen 2x per jaar een vragenlijst af m.b.t de sociaal emotionele ontwikkeling 
van de leerlingen. Er zijn naar aanleiding hiervan interventies ingezet. Zo hebben de groepen 5 t/m 8 hebben deelgenomen aan rots- en water-
trainingen, zijn er kindgesprekken gevoerd, zijn mediatoren aangesteld en leerlingen geselecteerd voor de leerlingenraad. 

 
TSO 
De pauzes worden uitgevoerd voor pedagogische medewerkers/docenten die ervaring hebben met basisschoolleerlingen en onze gedragsproto-
col hanteren. Er worden verschillend activiteiten ingezet vanuit de leerlijnen van de gymlessen.  

 
Schoolplein 
Momenteel zijn de hekken besteld en worden in de zomervakantie geplaatst en wordt binnenkort het schoolplein vernieuwd. 

 
3.3 Zicht op ontwikkeling 
Doel behaald  
 

Momenteel worden de taal- en rekenschaduwtoetsen vooraf aan een blok ingezet. De leerkrachten analyseren deze toetsen en bieden vervol-
gens onderwijs op maat aan middels differentiatie. Er wordt wekelijks en dagelijks geëvalueerd en dit is terug te zien in de weekplanning van 
de groep.  
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De leerlingen maken vervolgens de toetsen en deze worden wederom geanalyseerd door de 
leerkrachten. Het doel is behaald op het moment dat de leerling ten aanzien van de schaduw-
toets een vordering te zien is in de resultaten en de groepsgemiddelde op 80 % zit. De leer-
kracht stelt naar aanleiding van de analyse een aanpak op. 
 

 
 

 
 

3.4 Didactisch handelen: EDI 
Doel behaald 
 

We zijn dit schooljaar overgestapt van het DIM-model naar het EDI-model. Expliciete Directe Instructie (EDI) is een bewezen aanpak om de 
leseffectiviteit te verhogen en te zorgen voor succeservaringen en betere leerprestaties bij alle leerlingen. De leerkracht is daarbij de sleutel tot 
succes. EDI geeft de leerkracht het gereedschap om met alle leerlingen de leerdoelen te bereiken. Door kwalitatief goede instructie en leer-
lingen actief te betrekken bij de inhoud van de les, wordt er een zeer grote mate van betrok-
kenheid gerealiseerd, nemen gedragsproblemen af en neemt de leerwinst toe. 
 
De leerkracht controleert gedurende alle lesfasen steeds of alle leerlingen het begrijpen. Er 
wordt denktijd geboden, kinderen mogen overleggen en er worden willekeurige beurten gege-
ven. 
 
De leerkrachten hebben 5 bijeenkomsten gehad met tussendoor lesobservaties van de trainer 
en hebben dit met succes afgerond. 
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3.5 Professionaliseren PLG 
Doel behaald 
 

Het team is een goed functionerende professionele leergemeenschap met een hoge mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid; Het 
team werkt aan professionaliteit, vakmanschap en verbetering van het onderwijsprogramma. Een professionele leergemeenschap verwijst naar 
het permanente samen delen, onderzoeken en verbeteren van de praktijk van leerkrachten en schoolleiding, om zo het onderwijs aan de leer-
lingen te verbeteren.” 
Elke leerkracht is verantwoordelijk voor 1 taak naast het lesgeven. Deze taak wordt middels een werkgroep/professionele leergemeenschap 
uitgevoerd. De leerkrachten zorgen hiervoor dat het team Bottom-up functioneert en ten alle tijden hun eigen inbreng kan geven op belangrijke 
kwesties. De werkgroep komt met uitvoerende plannen, begrotingen en communiceert naar buiten toe.  
 
 
 

 
 

3.6  Ouderbetrokkenheid stimuleren 
Doel behaald 

 
”Ouderbetrokkenheid blijkt volgens verschillende onderzoeken zowel direct, als indirect, als op de lange termijn de schoolse ontwikkeling van 
kinderen positief te beïnvloeden.’’ Volgens Smit et al. (2012) is ouderbetrokkenheid te omschrijven als de betrokkenheid bij de opvoeding en de 
aandacht bij de schoolse ontwikkeling van het kind. De school heeft dit schooljaar ingezet op het stimuleren van ouderbetrokkenheid. De ou-
ders krijgen wekelijks een bericht van de leerkrachten middels parro, maandelijks een nieuwsbrief vanuit directie en 4x per maand een 
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koffieochtend voor vaders en moeders waar verschillende thema’s centraal staan. We hebben een ouderraad die bij activiteiten deelneemt aan 
vergaderingen en betrokken is bij de uitvoering. Het ouderportaal is dit schooljaar ook aangeschaft. Het ouderportaal is een portaal waarmee 
de ouders betrokken worden bij de ontwikkeling van hun kind naast de voortgangsgesprekken. De schoolresultaten, absenties en andere noti-
ties worden hierdoor zichtbaar. Voor het volgend schooljaar wordt er vanuit de school een projectleider ouderbetrokkenheid ingezet om de 
ouderbetrokkenheid tot een hoger niveau te tillen. 
 

 
 

 

3.7 Meer aandacht voor identiteit  
Doel behaald 
 

Identiteit is het kloppend hart van onze school en ouders kiezen bewust voor een islamitische basisschool. Het kennen van je identiteit en hoe 
deze past binnen de identiteit van de school en specifiek voor de school is daarom belangrijk om over na te denken. We leren kinderen 
ontdekken wat het leven waardevol maakt en wat ze kunnen betekenen voor de ander en voor de wereld. 
 
Het projectplan is opgesteld en geïmplementeerd. De ouders hebben een aparte activiteitenkalender ontvangen met alle activiteiten rondom 
identiteit. 
  

3.8 Nieuwe methode Engels 
      Doel behaald 
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Het is belangrijk om les te geven volgens de nieuwste inzichten. Hierdoor is besloten om schoolbreed de methode Engels in te voeren om de 
doorgaande lijn te waarborgen. Er is gekozen voor de methode ‘Stepping Stones. Deze methode is geïmplementeerd vanaf groep 1 t/m 8 en 
wordt gegeven door de groepsleerkrachten. Momenteel zijn we opzoek naar een vakdocent die deze lessen kan verzorgen. 
  

3.9 Aanpak meer- of hoogbegaafde leerlingen. 
      Doel behaald 
De afstemming is op onze school in de afgelopen jaren veelal gericht geweest op ondersteuning en minder (te weinig) op uitdaging. Vanaf 
schooljaar 2021-2022 hebben wij meer en structureel aandacht geven aan uitdaging, naast voortzetting van ondersteuning. Er is een werk-
groep opgericht die het beleid aan het ontwikkelen is. De leerkrachten hebben een toelichting gekregen van hoe de leerkrachten de plus, meer- 
of hoogbegaafde leerlingen kan voorzien van uitdaging. We richten ons hierdoor niet alleen op de hoogbegaafde kinderen, maar ook de leer-
lingen die hun krachten laten zien in 1 vak. Het kind kan hoogontwikkeld zijn in rekenen en taal nog als moeilijk ervaren. Hierdoor kan het kind 
ook voorzien worden van uitdaging in vakken waar dat nodig is. Momenteel heeft de school een plusklas en doen leerlingen vanaf het volgend 
schooljaar ook mee met een programma i.s.m. het Rijswijks lyceum om de talenten verder te ontwikkelen.  
  
Een plusklas is een klas waarin kinderen zitten met bovengemiddelde cijfers. Deze hebben dan in de middaguren andere lessen om ze vol-
doende uit te dagen in hun ontwikkeling. Afgelopen schooljaar is er een plusklas gerealiseerd voor leerlingen uit de groepen 5 t/m 8. Deze leer-
lingen volgen een eigen reken- en taalprogramma binnen de klas en gaan een keer in de week aan de slag met een project dat door De Nieuwe 
Klas wordt aangeboden. Dit schooljaar stond het project in het teken van programmeren, techniek en wetenschap. De leerlingen hebben het 
project met succes doorlopen en kijken hier met lof op terug.   
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4. Doelen en acties schooljaar 2022-2023 
 
Dit schooljaar gaan wij gebruiken om te bouwen aan een stevig fundament voor de toekomst. Het voorgaande schooljaarplan is opgesteld na 
een grondige analyse van de kwaliteit van het huidige onderwijs op Yunus Emre Van Dam.  

4.1 Doelstelling 1: Onderwijsresultaten  
 
Onderwijsresultaten 
 
Aanleiding: Uit de analyse van de eindopbrengsten in juni 2022 is gebleken dat de meeste leerlingen op het vakgebied begrijpend lezen te 
laag scoren. Deze trend zien wij ook terug op de andere scholen van ISNO Yunus Emre. Dit zal schoolbreed aangepakt worden. Door middel 
van onderstaande actiepunten willen wij de resultaten verhogen. 
 
Doel: Het team verzorgt kwalitatief hoogwaardige instructie op het gebied van begrijpend lezen & woordenschat waarbij ze de verantwoor-
delijkheid stapsgewijs overdragen aan de leerlingen. Hiermee bewerkstelligt het team dat elke leerling een goede, kritische lezer wordt, 
waardoor het zelfvertrouwen en de motivatie stijgen (persoonsvorming). Hierdoor zullen de opbrengsten stijgen.  
 
De methode WIG en Piramide worden geactualiseerd. 
 
 
Doelstelling Activiteit  Eigenaar Betrokkenen Planning 

 
Evaluatie 

Om de kwaliteit van het 
taalonderwijs te 
waarborgen wordt de 
nieuwe methode Estafette 
3 geïmplementeerd  

Er wordt een training 
geboden voor Estafette 
3. 
 
Tijdens de vergadering 
wordt er minimaal 3 
keer geëvalueerd. 
 
De coördinatoren/MT 
nemen lesbezoeken af. 

MT/Directie Leerkrachten, taalcoördinator 
en woordenschatcoördinator 

 Augustus  

Het taalonderwijs Zie acties taalbeleid voor Taalcoördinator Leerkrachten ,taalcoördinator Doorgaand doel  
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vormgeven conform de 
acties zoals beschreven in 
het meerjarenplan welke is 
opgenomen in het 
taalbeleid. 

2022-2023 en woordenschatcoördinator 

Het groepsdoorbrekend 
Estafette niveaulezen is na 
een pilot in schooljaar 
2021-2022 aangehouden.  

De leerlingen lezen een 
niveau hoger dan de 
behaalde CITO-niveau 

Taalcoördinator Leerkrachten, taal 
coördinator 

Doorgaand doel  

 
Aan het eind van 
schooljaar 2022-2023 zijn 
de leerkrachten in staat 
om de lessen begrijpend 
lezen te combineren met 
close reading ten behoeve 
van de verbetering van de 
resultaten van begrijpend 
lezen. 
 
Het team heeft kennis van 
de rol van woordenschat 
binnen alle andere vakken.  
 
 
 

Er wordt een twee 
daagse training Woorden 
in de weer aangeboden 
aan het team begin van 
het schooljaar. 
 
Er worden 3 dagdelen 
Close reading door Tony 
van Dalen aan het team 
aangeboden. 

Directeur Leerkrachten, Tony van 
Dalen, taal coördinator en 
woordenschatcoördinator  

September  

De coördinatoren 
ondersteunen het team en 
dragen zorg voor een 
doorgaande (taal-)lijn en 
implementatie 

Er wordt een 
woordenschatcoördinator 
aangesteld. 
 
De woordenschat 
coördinator en 
taalcoördinatoren 
worden opgeleid (3-
daagse training). 

Taalcoördinator Leerkrachten, taalcoördinator 
en woordenschatcoördinator 
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Aanschaf LOGO3000 voor 
de groepen 1 t/m 5 ten 
behoeve van de 
bevordering van het 
woordenschatonderwijs 

Voor de groepen 1 t/m 5 
worden de LOGO 3000 
mappen aangeschaft De 
woordenschat wordt 
uitgebreid in de 
onderbouw om goed 
voorbereid naar groep 3 
te gaan en vervolgens 
wordt er Doorlopend 
woordkennis opgebouwd 
in de middenbouw. 

Directeur/MT Leerkrachten, taalcoördinator 
en woordenschatcoördinator 

Augustus  

Inzet methode BOUW in de 
groepen 1 t/m 4 ten 
behoeve van de 
bevordering van het lezen 
en spellen in de 
onderbouw. 

Bouw wordt ingezet voor 
de zorgleerlingen. 

Taalcoördinator, het 
team/ IB 
 
 
 
 

Leerkrachten, taalcoördinator 
en woordenschatcoördinator 

Augustus  

De huidige rekenmethode 
WIG4 is geactualiseerd 
naar WIG 5 

Wig 5 wordt 
aangeschaft. Groep 8 
gaat aan de slag met de 
digitale versie.  
 
Er wordt een training 
gegeven met toelichting 
voor WIG 5, vervolgens 
wordt er tijdens de 
vergadering geëvalueerd 
door de 
rekencoördinator  

Rekencoördinator Leerkrachten, 
rekencoördinator en 
directeur 

Augustus  

De huidige kleutermethode 
piramide is geactualiseerd 
naar Piramide digitaal 

Piramide digitaal wordt 
aangeschaft. 
 

VVE-coördinator VVE-coördinator en 
kleuterleerkrachten 

Augustus  
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De kleutergroepen 
worden hierop getraind. 

 

4.2 Doelstelling 2: Schoolklimaat 
 
Pedagogische klimaat 
 
Aanleiding: De school doet gerichte investeringen in het realiseren van een schoolklimaat dat ondersteunend is voor het leren en waar 
sprake is van een sociaal veilige gemeenschap. Het verbeteren van het pedagogisch klimaat staat op de beleidsagenda en in de school 
wordt hieraan gewerkt. Yunus Emre Van Dam voldoet aan voldoende zorg voor de sociale, fysieke en psychische veiligheid van de 
leerlingen. De school is voornemens zich verder te verdiepen in de methode De Vreedzame school aankomend schooljaar. 
 
Doel: Verbeteren van een veilig prettig pedagogisch klimaat, zowel onder lestijd als tijdens het overblijven, door voortzetting van de 
methode DVS. 
 
Yunus Emre doet mee aan de professionaliserings- en cultuurveranderingsprogramma van de transformatieve school. Het doel hiervan 
is kansengelijkheid te creëren voor leerlingen en het leerrendement te maximaliseren.  
 
Kinderen, leerkrachten en partners creëren een positief klimaat waardoor kinderen minder opvallend en/of externaliserend gedrag laten 
zien 
 
 
 
Doelstelling Activiteiten Eigenaren Betrokkenen Planning Evaluatie  
Nieuw, veilig en uitdagend 
schoolplein waar alle leerlingen 
worden uitgedaagd veilig te 
spelen en hun mogelijkheden te 
verkennen en te bewegen. 
 

Het plein wordt 
voorzien van hek-
ken en betegeling 
op 20 juli 
 
3 bomen worden 
verwijderd op 4 
juli 
 

Directeur Directeur Augustus-
Juli 2023 
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Er komen uitda-
gende speeltoe-
stellen op het 
plein 
 
 

Aan het begin van het 
schooljaar zijn van is 
leerlingenraad 
geïmplementeerd en de 
mediatoren aangesteld. 

De mediatoren 
worden getraind. 
 
De leerlingenraad 
krijgt een 
toelichting op de 
activiteiten 

Stuurgroep DVS Leerlingen en 
stuurgroep 
DVS 

September 
 
 

 

Drie keer per jaar zijn de 
schoolregels aangeboden en 
herhaald d.m.v. projecten  

De schoolregels 
worden 
aangeboden 
middels projecten 
(denk aan week 
van respect etc.). 

Stuurgroep DVS Stuurgroep 
DVS en 
leerkrachten. 

September/ 
januari en 
mei 

 

De stuurgroep DVS blijft 
werken aan de 
doorontwikkeling van het 
versterken van het pedagogisch 
klimaat, het aanleren van 
sociaal gedrag, de veiligheid, 
het omgaan met gedrag en 
democratisch burgerschap 
(koppelen aan identiteit) 

Drie keer per jaar 
een 
teambijeenkomst 
voor evaluatie en 
borging van De 
Vreedzame 
school. 
 
Minimaal 1 x een 
klassenbezoek 
met 
kwaliteitskaart 
pedagogisch 
handelen en De 
Vreedzame 
school. Na het 

Stuurgroep DVS/ 
identiteitscommissie  

Stuurgroep 
DVS en 
leerkrachten. 

Augustus-
juni 
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klassenbezoek 
vindt een 
feedbackgesprek 
plaats met 
positieve punten 
en 
ontwikkelpunten. 

Yunus Emre VD is een transfor-
matieve school die heeft deel-
genomen aan de 
professionaliserings- en cultu-
urveranderingsprogramma. 

Er worden 3 
studiedagen 
ingepland en 
tussen deze 
studiedag door 
worden 
lessenbezoeken 
ingepland. 
 
 

Directie leerkrachten. September  

Gedragscoach is aangesteld en 
implementeert het 
gedragsprotocol. 

Er wordt een 
gedragscoach 
opgesteld. 
 
De gedragscoach 
kijkt mee naar 
het 
gedragsprotocol 
en past deze 
eventueel aan. 
 
Leerkrachten 
worden getraind 
en ondersteunt in 
het opbouwen 
van een relatie, 
omgaan met 
ongewenst 

Directie Leerkrachten, 
gedragscoach 
en IB 

September- 
Juni 
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gedrag, het 
gesprek met 
ouders aan te 
gaan en 
laagdrempelig 
het gesprek aan 
gaan over 
preventieve/lichte 
ondersteuning. 
In het kader van 
duurzaamheid 
loopt de IB mee 
met de 
gedragscoach om 
dit verder op te 
pakken na een 
jaar. 
 

 
 
 

4.3 Doelstelling 3: Onderwijsproces 
 
Het gaat hierbij om het primaire onderwijsproces. 
 
Primaire onderwijsproces: 
Zicht op ontwikkeling 
 
Aanleiding: Om de kwaliteit in het onderwijsproces te verstevigen, dient zicht te komen op de ontwikkeling van leerlingen en de daar-
uit volgende afstemming op de onderwijsbehoeften van (groepen van) leerlingen. Het systeem van toetsing is op orde. De leraren voe-
ren hun data in ParnasSys en signaleren de leerlingen die extra begeleiding of ondersteuning nodig hebben. De kwaliteit van de analyse 
van de data en met name de duiding daarvan is dit schooljaar opgepakt en in orde. Het maakt dat de leraren hun onderwijs voldoende 
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af kunnen stemmen op de onderwijsbehoeften van zowel groepen, als individuele leerlingen. Dit schooljaar staat het borgen van deze 
ontwikkeling centraal. 
 
Doel: Eind schooljaar 2022-2023 volgt de school de ontwikkeling van haar leerlingen zodanig dat zij een ononderbroken ontwikkeling 
kunnen doorlopen 
 
Doelstelling Actiepunten Eigenaren  Betrokkenen Planning 

 
Evaluatie 

De leerkrachten 
analyseren na afname 
schaduwtoetsen en 
methodetoetsen. Aan de 
hand van deze analyse 
worden de lessen 
voorbereid. 

Hiermee zijn de 
leerkrachten in 2020-
2021, dit wordt 
verder geborgd. 
Dit wordt gemonitord 
door de interne 
begeleiders en het 
MT. 

Intern begeleider, 
leerkrachten 
 

Intern begeleider, 
leerkrachten 
 

Augustus-juli  

Na afname midden Cito-
toets inhoudelijk 
analyseren van de 
toetsresultaten (kijkend 
naar de trend) samen met 
het team. 

De Interne 
begeleiders voeren 
groepsgesprekken 
aan het begin van het 
schooljaar, in 
november, januari, 
maart en de 
eindevaluatie in juni. 

Intern begeleider, 
leerkrachten 
 

Intern begeleider, 
leerkrachten 
 

 Januari-februari 
2022 

 

In kaart brengen waar de 
hiaten zijn, na een 
zorgvuldige analyse 

De interne 
begeleiders brengen 
4x in het jaar een 
rapportage waarin de 
groei getoond wordt 
en de interventies 
geëvalueerd.  

Intern 
begeleider/directeur 

Intern begeleider, 
leerkrachten 
 

Januari-februari 
2022 

 

De groepen 7 en 8 kunnen 
hun eigen ontwikkeling 
volgen middels portfolio’s. 

De ondersteuners van 
de groep 7 en 8 
stellen portfolio’s met 
taal- en rekendoelen. 

Leerkracht en 
ondersteuners groep 
7/8 

Leerkrachten 7/8 
en ondersteuners 

September  
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Na de toetsen 
evalueren de kinderen 
zelf hun eigen groei. 

Er is een pilot Snappet in 
de leerjaren 5 en 6 
uitgevoerd, waarbij zicht 
op ontwikkeling veel 
eerder aan bod komt 

De tablets worden 
aangeschaft. 
De leerkrachten 
worden getraind. 
 
De leerjaren 5 en 6 
voeren een pilot 
snappet uit voor 
rekenen.  
 
Dit wordt minimaal 3x 
(groepsbesprekingen) 
geëvalueerd.  
 

Directie Leerkrachten 5/6 Augustus  

 
 
 
 
 
 
 
 
Primaire onderwijsproces: 
Didactische handelen 
 
Aanleiding: In schooljaar 2021-2022 hebben de leerkrachten de studiedagen EDI bijgewoond. De leerkrachten zijn gecoacht in het 
verzorgen van lessen conform het EDI-model. Wat verbindt onze manier van lesgeven? Wat is een goede les? Wat is de toegevoegde 
waarde van combigroepen? Wat vraagt dat qua didactisch handelingsrepertoire van de leerkracht en de ondersteuning? Welke rol speelt 
de islamitische identiteit bij ons didactisch handelen? 
Doel:  
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Begin schooljaar wordt de kwaliteit van de didactische vaardigheden op schoolniveau, waaronder het stellen van lesdoelen, het 
differentiëren tijdens de les en het activeren van leerlingen (volgens het EDI-model) in herhaald. 
Doelstelling Actiepunten Eigenaren Betrokkenen Planning 

 
Evaluatie 

De leerkrachten 
geven de lessen 
volgens het EDI-
model. 

Er worden 2 
studiedagen 
EDI ingepland 
op het op te 
borgen en de 
focus op 
differentiëren 
te leggen. 

Intern 
systeembegeleider/ 
Directie 

Octo-groep, 
leerkrachten 

Oktober-april 
2023 

 

Inplannen en 
uitvoeren van 
lesobservaties bij 
alle leerkrachten 

De directie 
plant 
maandelijks 
een lesbezoek 
in. 

Directie Directie en 
leerkrachten 

Maandelijks  

Collegiale 
consultatie  
Leerkrachten 
leren door middel 
van collegiale 
consultatie van 
en met elkaar. 

De collega’s 
kijken 
minimaal bij 2 
leerkrachten 
mee naar een 
les. Daarnaast 
za de 
transformatieve 
school eerst 
lesbezoeken 
afleggen om 
dan vervolgens 
collegiale 
consultaties in 
te plannen. 

Directie Leerkrachten 
en de 
transformatieve 
school. 

Augustus-juli 
2023 
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4.4 Doelstelling 4: Kwaliteitszorg en ambitie 
 
Speerpunt: Professionaliseren van de PLG 
Aanleiding: Het versterken van een lerende houding en het stimuleren van onderzoek. 
 
Doel: De onderwijsinhoudelijke items/problemen die we bespreken en de afspraken die we maken, komen tot uitvoer in de groepen.  
Het team is een goed functionerende professionele leergemeenschap met een hoge mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid; 
Het team werkt aan professionaliteit, vakmanschap en verbetering van het onderwijsprogramma. 
 
De aanpak van de interventie beschrijven we op kwaliteitskaarten voor leraren en leerlingen. In de PLG-werkbijeenkomsten worden de 
kwaliteitskaarten besproken en geëvalueerd.  
 
Doelstelling Actiepunt Eigenaren Betrokkenen Planning 

 
Evaluatie 

Het team stelt plannen 
en begrotingen op voor 
de eigen PLG. 

Plan en begroting PLG  
 
Tussentijdse evaluatie en 

PLG Leerkrachten Oktober  
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vaststellen kaarten 
 
Eindevaluatie 

 
 
4.5 Doelstelling 5: Ouderbetrokkenheid 
 
Speerpunt: Ouderbetrokkenheid stimuleren 
Aanleiding: De ouders willen meer betrokken worden bij de school en op de hoogte zijn van ontwikkelingen 
 
Dat betrokkenheid van ouders op langere termijn gunstig is voor het schoolgaande kind, wordt ook gesuggereerd in het onderzoek van 
Smit et al. (2012): ”Ouderbetrokkenheid blijkt volgens verschillende onderzoeken zowel direct, als indirect, als op de lange termijn de 
schoolse ontwikkeling van kinderen positief te beïnvloeden.’’ Volgens Smit et al. (2012) is ouderbetrokkenheid te omschrijven als de 
betrokkenheid bij de opvoeding en de aandacht bij de schoolse ontwikkeling van het kind. 
 
Doel: Het ontwikkelen van een visie op ouderpartnerschap op basis van de aanpak van actief ouderschap en deze een plek geven in 
een ouderbeleid. 
Doelstelling Actiepunt Eigenaren Betrokkenen Planning Evaluatie 
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Er is een 
projectleider 
aangesteld die aan 
de slag gaat met de 
werkgroep 

Projectleider 
ouderpartnerschap 
aanstellen. 
 
Werkgroep 
ouderbetrokkenheid 
opzetten. 

Directeur Projectleider, 
werkgroep, 
directeur. 

September  

Er is een ouderplan 
opgesteld waarin de 
verwachtingen van 
ouders en 
leerkrachten  

Uitvoeringsplan opstellen 
 
Ouderraad meer 
betrekken binnen de 
school middels de 
werkgroepen 
 
 

Projectleider 
Ouderbetrokkenheid 

Projectleider, 
werkgroep, 
directeur. 

November  

 

 

4.6 Doelstelling 6: Identiteit, vaklessen & HBG 
 
 
Speerpunt: Meer aandacht voor identiteit 
 
Aanleiding: Identiteit is het kloppend hart van onze school en ouders kiezen bewust voor een islamitische basisschool. Het kennen van 
je identiteit en hoe deze past binnen de identiteit van de school en specifiek voor de school is daarom belangrijk om over na te denken. 
We leren kinderen ontdekken wat het leven waardevol maakt en wat ze kunnen betekenen 
voor de ander en voor de wereld. 
 
Doel: Het projectplan ‘identiteit’ is geborgd door alle personeelsleden op school. 
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Doelstelling Actiepunt  Eigenaren  Betrokkenen Planning 
 

Evaluatie 

Hadith van de 
maand is 
uitgewerkt en 
geimplementeerd 

Het verder uitwerken van 
hadith van de maand. 

PLG Identiteit PLG Identiteit en 
de leerkrachten 

Augustus 2022-mei 
2023 

 

 
 
Speerpunt: Vaklessen 
 
Aanleiding: Het is belangrijk om les te geven volgens de nieuwste inzichten. Schoolbreed invoeren van methode Engels om de 
doorgaande lijn te waarborgen. Er is gekozen voor de methode ‘Stepping Stones en voor een vakdocent die de handvaardigheidslessen 
doceert ten behoeve van de bevordering van het creatieve brein. 
 
Doel: De handvaardigheidslessen en Engelse lessen worden door een vakdocent gegeven 
 
Doelstelling Actiepunt Eigenaren  Betrokkenen Planning 

 
Evaluatie 

Er is een Engelse docent 
aangesteld. 

Er wordt een 
Engelse docent 
geworven. 

Directie Directeur Augustus  

Er is een vakdocent 
handvaardigheid 
aangesteld. 
 

Er wordt via een 
bureau een 
docent 
handvaardigheid 
aangesteld. 
 
Er komt een 
atelier voor de 
kleuters met 
voldoende 
materiaal. 

Directie Directeur Augustus  
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Speerpunt: Aanpak meer- of hoogbegaafde leerlingen 
Aanleiding: De afstemming is op onze school in de afgelopen jaren veelal gericht geweest op ondersteuning en minder (te weinig) op 
uitdaging. Vanaf schooljaar 2022-2023 willen wij nog meer en structureler aandacht geven aan uitdaging, naast voortzetting van 
ondersteuning.  
 
Doel: Door een afgestemd compact- én verrijkingsprogramma, kunnen de geïndiceerde hoogbegaafde leerlingen uit de groepen 1 t/m 8 
zich op eigen niveau ontwikkelen in het reguliere onderwijs. In de 'plusklas' kunnen zij werken en communiceren met kinderen met een 
gelijkwaardig ontwikkelingsniveau. 
 
Doelstelling Actiepunt  Eigenaren  Betrokkenen Wanneer 

 
Evaluatie 

Het plusbeleid is 
opgesteld. Hierin 
worden de 
huidige 
ontwikkelingen en 
methodes 
geëvalueerd. 

Plusbeleid wordt 
geschreven door 
de werkgroep. 
 
Een 
locatievergadering 
staat in het teken 
van de methode 
plusklas. Tijdens 
deze vergadering 
wordt het beleid 
gepresenteerd 

Werkgroep 
hoogbegaafdheid 

Leerkrachten, 
werkgroep 
hoogbegaafdheid,  

Oktober  

Het aanbod voor 
plusleerlingen is 
geïmplementeerd 
‘in’ de klas. 
Hierbij wordt 
gebruik gemaakt 
van het huidige 
WIG-
pluswerkboek, de 
methode KIEN 
voor rekenen en 
het plusboek van 

Er wordt aandacht 
besteed tijdens de 
lesobservaties 
aan het 
plusaanbod. 

Leerkrachten, 
werkgroep 
hoogbegaafdheid, 
directeur. 

Leerkrachten, 
werkgroep 
hoogbegaafdheid, 
directeur 

Oktober 
2022 t/m 
juli 2023 
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Taal Actief. 
 
 
 
 
 

5. Nawoord 
 
Het jaarplan 2022– 2023 geeft zicht op de belangrijkste ontwikkelingen waaraan we het dit schooljaar werken op Yunus Emre Van dam. Het 
voert te ver om in een jaarplan alle details te beschrijven. Als u geïnteresseerd bent in een bepaald onderwerp en u weet hier graag meer van, 
dan kunt u altijd meer informatie krijgen bij de directie. Aan het einde van het schooljaar evalueren we de beleidsvoornemens in dit jaarplan. 
Het jaarplan en de evaluatie publiceren we op onze website. 
 


