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In dit Jaarplan leest u hoe we  
in het schooljaar 2019-2020 gaan werken 
aan de ambities uit het Schoolplan 2019-
2023. 
 
In het schoolplan leest u meer over onze 
ambities hier werken we ze concreter uit en 
geven een vooruitblik over de rest van de 
planperiode. 
 
Met de wisseling van schoolleider is er 
binnen het MT samen met de 
zorgcoördinatoren hard gewerkt aan visie 
en koers voor de komende jaren. Maar ook 
als team moesten wij op één lijn komen. Ik 
wil bij deze alle leden van het MT bedanken 
voor hun inzet hiervoor! We hebben binnen 
een beperkte periode en in een hectische 
tijd binnen de school, een mooie basis 
gelegd, die we komend schooljaar in de 
praktijk gaan brengen. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

De schoolleiding ziet dat de huidige 
maatschappelijke context vraagt om tijd, 
rust, ruimte, focus, koers en 
professionaliteit.  
Dat betekent anders werken in een andere 
structuur, en ook dat we anders met onze 
tijd zullen moeten omgaan. 
 
Tegelijkertijd koesteren we onze dynamiek, 
onze drang tot innoveren en 
kwaliteitsverbetering en de echt Kraal-sfeer! 
 
Cissy Merison, directeur 
kunstmagneetschool De Kraal 
 
 

Inleiding  
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De Kraal werkt aan een brede ontwikkeling 
voor de leerlingen van de toekomst. Wat 
dat betekent en wat dat van onze school 
vraagt, verandert met de tijd. Onze nieuwe 
omstandigheden en de nieuwe 
maatschappelijke vragen die op ons 
afkomen, vertalen zich in de volgende 
ambities voor de komende vier jaar: 
 
1. Elk kind telt  
De Kraal wil dat haar leerlingen (ongeacht 
achtergrond of talenten) de kans krijgen het 
beste uit zichzelf te halen en te laten zien. 
Wij realiseren rijk en breed onderwijs. De 
Kraal wil inzichtelijk maken waar zij kan 
werken aan kansengelijkheid.  
 
2. Kwalitatief goed onderwijs 
De Kraal wil kwalitatief goed onderwijs 
bieden met een duidelijke structuur en 
doorgaande lijnen door de school heen. 
Belangrijk hierbij is behoud van eigenheid 
en kleur van de leerkracht. De Kraal wil 
zorgen voor een professionele cultuur, 
kaders en borging.  
 
3. Een veilige leefgemeenschap  
De Kraal wil een veilige leefgemeenschap 
zijn waarin iedereen zich gehoord en gezien 
voelt en een stem krijgt. Belangrijk hierbij is 
het versterken van de sociale, emotionele 
en burgerschapscompetenties van 
leerlingen, leerkrachten en ouders. De Kraal 
wil deze leefgemeenschap ook uitstralen in 
de wijk: in de buurt, voor de buurt, met de 
buurt.  

4. Ouders in de school  
De Kraal wil dat ouders betrokken zijn bij de 
ontwikkeling en het welbevinden van het 
kind. De Kraal wil de driehoek (ouder, kind, 
leerkracht) sterk houden en vanuit haar 
professionele domein samen met ouders 
werken aan de educatieve ontwikkeling van 
leerlingen.  
 
5. Naar geïntegreerd en betekenisvol 

onderwijs 
De Kraal wil werken aan meer geïntegreerd 
onderwijs, waarbij kunstvakken integraal 
onderdeel worden van het aanbod. De 
Kraal wil duidelijkheid creëren over de 
werkwijze en de kundigheid van de 
vakdocent centraal zetten.  
 
6. Aandacht voor eigenaarschap 
De Kraal wil een combinatie creëren tussen 
leerling- en leerkrachtgestuurd werken. De 
Kraal wil haar leerlingen zó begeleiden dat 
zij hun talenten en ontwikkeldoelen in kaart 
kunnen brengen en inzien waar ze aan 
moeten werken.  
 
7. Leren en lesgeven in een “Kraal-

omgeving” 
De Kraal wil een leeromgeving creëren 
passend bij het onderwijsconcept (een 
‘Kraaluitstraling’), zowel aan de binnen- als 
aan de buitenkant van het schoolgebouw.  
 
 

 
 

Ambities Schoolplan 
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Prioritering en uitwerking van de 7 Kraal-ambities 
 
In onderstaand overzicht staan de ambities uitgezet over de planperiode van vier jaar. Daarna wordt per ambitie de uitwerking voor het jaar 2019 – 2020 uitgewerkt. 
 

 
 
 

 
2019 - 2020 

 
2020 - 2021 

 
2021 - 2022 

 
2022 – 2023 

Ambities 1e helft  2e helft 1e helft  2e helft 1e helft  2e helft 1e helft  2e helft 
 
1. 

        

 
2. 

        

 
3. 

        

 
4. 

        

 
5. 

        

 
6. 

        

 
7. 

        

 
Legenda 

 Prioriteit waar inzet van hele team gevraagd wordt, waar een werkgroep aan werkt, extra (studie-)bijeenkomsten nodig zijn e.d. 
 Prioriteit voor een deel van het team (werkgroep, ZC, directie) en/of minder intensief qua inzet  
 Aandachtspunt, borging, evaluaties 
 Reguliere situatie 
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Ambitie 1: elk kind telt  
De Kraal wil dat haar leerlingen (ongeacht achtergrond of talenten) de kans krijgen het beste uit zichzelf te halen en te laten zien. Wij realiseren rijk en breed onderwijs. De 
Kraal wil inzichtelijk maken waar zij kan werken aan kansengelijkheid.  
 

 
 2019 – 2020 2020 – 2021 2021 – 2022 2022 – 2023 

 1e helft 2e helft 1e helft 2e helft 1e helft 2e helft 1e helft 2e helft 

1.1 Onderzoek naar 
leerlingpopulatie 

        

1.2 Onderzoek naar passend 
didactisch-organisatorisch 
aanbod 

 
 

       

1.3 Vernieuwd 
Schoolondersteuningsplan 

         

1.4  Implementeren soepel 
functionerende 
zorgstructuur 

         

1.5 Inzetten Leerlabs         

1.6 Vernieuwde iznet 
onderwijsassistenten 

        



Jaarplan Kraal | 2019-2020 7 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitwerking ambitie 1 2019-2020 
1.1  
In samenwerking met in- en externe experts 
zullen we kijken naar de kenmerken van 
onze leerlingpopulatie, zoals voortgang 
opbrengsten, doorlopen schoolloopbaan, 
in- en uitstroomcijfers e.d. Trends en 
bijzonderheden worden geïnventariseerd 
en verklaard. De resultaten hiervan worden 
meegenomen naar 1.2 
Regie: directie 
 
1.2 
Op basis van onderzoek naar vergelijkbare 
scholen gaan we de eerste contouren van 
een efficiënt en effectief didactisch en 
organisatorisch model schetsen. Dit model 
nemen we mee naar de werkgroep die aan 
de slag is met ambitie 5. 
Regie: directie 
 
1.3  
Om elk kind op maat te bedienen en tijdig 
te signaleren, arrangeren en (mogelijk) 
verwijzen is een soepel werkende 
zorgstuctuur (beschreven in het 
Schoolondersteuningsplan) noodzakelijk. 
Daarin beschrijven we hoe we de basis op 
orde houden en hoe de zorgstructuur eruit 
gaat zien. 
Regie: zorgcoördinatoren en directie 
 
 
 
 
 

1.4 
Planning maken voor de implementatie; 
uitvoeren van dat plan. 
Regie: ZC en bouwcoördinatoren 
 
1.5 
Plan van aanpak leerlabs, eventueel in 
overleg met de Linnaeus 
Regie: adjunct-directeur 
 
1.6 
Vernieuwde inzet onderwijsassistenten 
Visie en planning van de inzet samen met 
MT, opstellen kwaliteitskaart 
Implementatie o.b.v. kwaliteitskaart: 
bouwcoördinatoren met ZC 
Regie: bouwcoördinatoren in 
samenwerking met ZC 
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Ambitie 2: Kwalitatief goed onderwijs  
De Kraal wil kwalitatief goed onderwijs bieden met een duidelijke structuur en doorgaande lijnen door de school heen. Belangrijk hierbij is behoud van eigenheid en kleur 
van de leerkracht. De Kraal wil zorgen voor een professionele cultuur, kaders en borging 
 

 
 2019 – 2020 2020 – 2021 2021 – 2022 2022 - 2023 

 1e helft 2e helft 1e helft 2e helft 1e helft 2e helft 1e helft 2e helft 
2.1 Optimaliseren cyclisch 

werken 
        

2.2 Implementeren Schatkist 
 

 
 

       

2.3 Implementeren nieuwe 
taalmethode 

 

        

2.4 Vaststellen en 
implementeren ICT-beleid 

 

        

2.5 Vaststellen en 
implementeren  

       W&T-beleid 
 

        
 

 

2.6 Afronden implementatie 
EDI-model 
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Uitwerking ambitie 2 2019-2020 
2.1  
Er wordt gewerkt volgens de kwaliteitscirkel 
van Deming (plan-do-study/check-act).  
Aandachtspunt: directie 
 
De cyclus van het handelings- en 
opbrengstgerichtwerken komt meer in 
handen van de leerkrachten en loopt soepel 
Regie: ZC/bouwcoördinatoren/directie 
 
Het digitale kwaliteitshandboek wordt actief 
onder de aandacht gebracht en door de 
cyclische werkwijze telkens bijgewerkt en 
aangevuld 
Regie: directie en alle betrokkenen 
 
2.2 
Onder begeleiding van externe experts van 
OinO wordt de methode ingevoerd 
Regie: bouwcoördinatoren 
 
2.3 
Onder begeleiding van externe 
taalspecialist van Expertis wordt de 
methode ingevoerd 
Regie: taalcoördinator 
 
 

2.4 
In samenwerking met bestuur Staij wordt 
vormgegeven aan ICT-beleid en -
implementatie.  
De investeringsbegroting wordt hierop 
aangepast. 
Regie: directie, ICT-specialist 
 
2.5 
Er wordt een W&T-specialist 
opgeleid/ingezet om een plan te maken 
voor invoering in 2020. 
Regie: directie 
 
2.6 
Na de presentatie van het EDI-model in 
2018 – 2019 zullen er komend schooljaar op 
onderdelen hieruit gerichte 
klassenbezoeken worden gepland. Ook 
collegiale consultatie kan deel uitmaken van 
dit traject. 
Regie: directie/ZC 
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Ambitie 3: Een veilige leefgemeenschap  
De Kraal wil een veilige leefgemeenschap zijn waarin iedereen zich gehoord en gezien voelt en een stem krijgt. Belangrijk hierbij is het versterken van de sociale, 
emotionele en burgerschapscompetenties van leerlingen, leerkrachten en ouders. De Kraal wil deze leefgemeenschap ook uitstralen in de wijk: in de buurt, voor de buurt, 
met de buurt.  
 

 
 2019 – 2020 2020 – 2021 2021 – 2022 2022 - 2023 

 1e helft 2e helft 1e helft 2e helft 1e helft 2e helft 1e helft 2e helft 
3.1 Opleiden/inzetten 

coördinator Vreedzame 
School 

 

        

3.2 Plan van aanpak VS op De 
Kraal vaststellen en 
implementeren 

 
 

       

 
 
 
 
  

Uitwerking ambitie 3 2019-2020 
3.1 
Voor de start van het schooljaar 2019-2020 
bepalen we wie de taak als coördinator 
Vreedzame School op zich neemt. Waar 
opleiding of coaching nodig is wordt die 
ingezet 
Regie: directie 
 
3.2  
De VS-coördinator zorgt na analyse van de 
huidige situatie voor een plan van aanpak 
en werkt aan de regie daarvan (volgens de 
Deming cirkel) 
Regie: VS-coördinator en 
bouwcoördinatoren 
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Ambitie 4: ouders in de school  
De Kraal wil dat ouders betrokken zijn bij de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. De Kraal wil de driehoek (ouder, kind, leerkracht) sterk houden en vanuit haar 
professionele domein samen met ouders werken aan de educatieve ontwikkeling van leerlingen.  
 
 

 
 2019 – 2020 2020 – 2021 2021 – 2022 2022 - 2023 

 1e helft 2e helft 1e helft 2e helft 1e helft 2e helft 1e helft 2e helft 
4.1 Opstellen en 

implementeren van een 
ouderbeleidsplan 

 

        

 
 
 
 
 
  

Uitwerking ambitie 4 2019-2020 
Vanuit de directie wordt een ouder-
beleidsplan opgesteld met daarin visie en 
praktische implicaties op het gebied van 
ouderparticipatie, -betrokkenheid en een 
communicatiebeleidsplan. 
Het plan wordt in samenspraak met ouders 
(via klankbordgroepen en OR/MR) 
opgesteld.  
Vanaf de tweede helft van 2019 – 2020 
wordt het plan van aanpak stapsgewijs 
ingevoerd.  
Regie: directie  
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Ambitie 5: naar geïntegreerd en betekenisvol onderwijs & ambitie 6: aandacht voor eigenaarschap  
 
De Kraal wil werken aan meer geïntegreerd onderwijs, waarbij kunstvakken integraal onderdeel worden van het aanbod. De Kraal wil duidelijkheid creëren over de 
werkwijze en de kundigheid van de vakdocent centraal zetten.  
De Kraal wil een combinatie creëren tussen leerling- en leerkrachtgestuurd werken. De Kraal wil haar leerlingen zó begeleiden dat zij hun talenten en ontwikkeldoelen in 
kaart kunnen brengen en inzien waar ze aan moeten werken.  
 

 
 2019 – 2020 2020 – 2021 2021 – 2022 2022 - 2023 

 1e helft 2e helft 1e helft 2e helft 1e helft 2e helft 1e helft 2e helft 
1. Samenstellen 

werkgroep, opdracht, 
tijdspad 

        

2. Werkgroep 
didactisch- 
organisatorisch 
model 

  
 

 

      

3. Implementatie model         

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Uitwerking ambitie 5 en 6 2019-2020 
Er wordt een brede werkgroep 
samengesteld die een schoolbreed model 
gaat ontwikkelen, waarin onze 
onderwijskundige ambities een plaats 
krijgen en waarin de organisatorische 
voorwaarden doordacht en benoemd zijn. 

Het MB/HB-beleid krijgt hierin een plek. De 
werkgroep krijgt input vanuit de 
onderzoeksresultaten genoemd in ambitie 
1. Daarnaast verzamelt zij in- en extern alle 
expertise die nodig is om tot een passend 
model te komen. 
Regie: directie 
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Ambitie 7: leren en lesgeven in een “Kraal-omgeving” 
De Kraal wil een leeromgeving creëren passend bij het onderwijsconcept (een ‘Kraaluitstraling’), zowel aan de binnen- als aan de buitenkant van het schoolgebouw.  
 

 
 2019 – 2020 2020 – 2021 2021 – 2022 2022 - 2023 

 1e helft 2e helft 1e helft 2e helft 1e helft 2e helft 1e helft 2e helft 
7.1 Werkgroep uitstraling     

 
 

    

 
 
 
 
 
 

Uitwerking ambitie 7 2019-2020 
De huidige werkgroep uitstraling zal 
doorgaan met haar opdracht, en daarbij 
met alle betrokkenen in en om de school in 
gesprek gaan.  
Regie: directie  
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Tot slot 
Randvoorwaarden 
De afgelopen maanden hebben we in het 
MT uitgebreid gesproken over de 
voorwaarden die noodzakelijk zijn om de 
geformuleerde 7 ambities te kunnen 
realiseren. 
Daar horen bij: een fit en energiek team, 
voldoende inhoudelijke expertise, een taak- 
en rolverdeling op basis van competenties 
en ambities, en een organisatiestructuur 
met communicatielijnen die innovatie en 
borging mogelijk maken en ondersteunen. 
In het Schoolplan 2019 – 2023 staan die 
uitgebreider beschreven. 
 
Het invoeren van deze randvoorwaarden zal 
stap voor stap in samenspraak met het team 
plaatsvinden. Dit proces staat onder regie 
van directie en MT.  

 


