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Voorwoord 
 

Het onderwijs op de Pius X is continu in ontwikkeling. Wij streven naar onderwijs dat zo optimaal mogelijk is. Om dit te bereiken willen wij ons 
onderwijs steeds weer verbeteren. Daartoe stellen wij jaarlijks een plan op met concrete doelen.  
 
Voor de periode 2019-2023 is een schoolplan voor de Pius X opgesteld. Daarnaast is er een jaarplan van de Stichting Keender, gekoppeld aan het 
strategisch beleidsplan van de stichting. Vanuit het schoolplan, het jaarplan Keender en de evaluaties van het jaarplan van vorig jaar (het jaarverslag) 
zijn hoofddoelen voor dit schooljaar vastgesteld. 
 
Onze hoofddoelen staan genoemd in dit jaarplan. Ieder doel is voorzien van indicatoren om goed te kunnen bepalen of de doelstellingen gehaald 
zijn.  
Het jaarplan is besproken in het team en met de MR.  
 
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit jaarplan, dan kunt u deze op school stellen. 
 
Bianca Kiffen 
Directeur Pius X  
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Inleiding 
 
Om kwalitatief goed onderwijs te verzorgen is het belangrijk om gezamenlijk doelen te stellen. Dit zijn doelen voor de lange termijn, zoals 
beschreven in het schoolplan en doelen voor de korte termijn. De op schoolontwikkeling gerichte doelen staan voor het schooljaar 2022-2023 
uitgewerkt in dit jaarplan.  
Doelen die gericht zijn op ontwikkeling van individuele teamleden staan niet beschreven in dit schoolbrede jaarplan, maar in hun persoonlijk 
ontwikkelingsplan.  
 

Onze missie en visie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Missie 
De Pius X wil: 

• kwalitatief goed basisonderwijs verzorgen vanuit een gestructureerde, veilige en 
uitdagende leer- en werkomgeving, waarbinnen alle leerlingen zich optimaal kunnen 
ontwikkelen;  

• een goed pedagogisch klimaat creëren waarbij de ontwikkeling van iedere leerling 
centraal staat;  

• leerlingen opvoeden naar gelukkige, zelfstandige, creatieve en kritisch denkende 
kinderen in een steeds veranderende maatschappij;  

• leerlingen ontwikkelen tot ondernemende kinderen die sociaal en digitaal vaardig zijn 
en goed kunnen samenwerken;  

• een lerende organisatie zijn. 
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Visie 
 

Kernwaarden voor het onderwijs op de Pius X zijn:  
vertrouwen, rust, duidelijkheid, veiligheid en kwaliteit. 
 
Het vormgeven aan een goed pedagogisch klimaat is een eerste vereiste om 
tot goed leren te komen. 
Binnen de Pius X hebben leerkrachten en leerlingen ieder hun eigen 
verantwoordelijkheden om aan de gestructureerde, veilige en uitdagende 
leer- en werkomgeving vorm en inhoud te geven.  
Binnen die veilige leer- en werkomgeving gelden drie belangrijke regels:  

1. Wij hebben vertrouwen in elkaar 
2. Wij hebben respect voor elkaar  
3. Wij helpen elkaar.  

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen op 
leer-, gedrags- en sociaal-emotioneel gebied. 
 
 
 
 
Een uitgebreide beschrijving van de visie staat beschreven op onze site. 
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De betekenis van Eigenaarschap, vakmanschap en partnerschap voor ons onderwijs 
 
Binnen stichting Keender werken we vanuit eigenaarschap, vakmanschap en partnerschap aan de onderstaande domeinen:  
• Onderwijs en begeleiding  
• Medewerkers en Cultuur  
• Kwaliteitszorg  
• Facilitair en Financiën  
 
 
 
 

Eigenaarschap 
Iedereen in onze organisatie neemt zijn of haar verantwoordelijkheid en levert een constructieve bijdrage om de 
individuele, groeps-, school- en stichtingsdoelen te bereiken. 
 
De Pius X wil kwalitatief goed basisonderwijs verzorgen vanuit een gestructureerde, veilige en uitdagende leer- en 
werkomgeving, waarbinnen alle leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. 
 
In het schoolplan staan de volgende ambities: 
- stimuleren van initiatieven van leerkrachten -> collega’s ruimte en tijd geven om innovatieve ideeën uit werken in het  
kader van het bevorderen van het werkplezier en het verminderen van de werkdruk 
- stimuleren van eigenaarschap bij leerlingen vanuit de theorie van de groeiende mindset 
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Vakmanschap: 
Iedereen in onze organisatie zet zich in om zich blijvend te ontwikkelen om het beste uit zichzelf en de ander naar 
boven te halen. 
 
Wij willen de leerlingen voorbereiden op de toekomst (zie visie). Daarvoor is het belangrijk dat zij de juiste vaardigheden 
beheersen om in de toekomst zelfstandig aan de maatschappij en samenleving deel te nemen.  
 
In het schooljaar 2019-2020 zijn wij gestart met studiedagen rondom Growth Mindset, wat in het schooljaar 2020-2021 
een breder vervolg heeft gekregen met Formatieve evaluatie. De thema's leercultuur, werken met doelen en 
succescriteria, pre-assessment, time-outs en feedback tussen lr-ll, ll-lr en ll-ll stonden hierin centraal. 
  
Als we kijken naar het onderwijs van de toekomst, dan zijn onderzoekende en ontwerpende vaardigheden belangrijk. De 
kinderen worden in de kleutergroepen reeds voorbereid op deze vaardigheden.  
 
In het schoolplan staan de volgende ambities: 
- transitie naar groeiende mindset 
- spelend leren en zelf ontdekkend leren vorm geven binnen de school 
- onderwijsvernieuwingen doorvoeren met behoud van kwaliteit 
- leerkracht als coach 
- verbindend leiderschap en ontwikkelen tot integraal schoolleider 
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Partnerschap: 
Iedereen in onze organisatie zoekt doelbewust de samenwerking met de ander op om daarmee tot synergie te komen. 
 
Educatief partnerschap komt op de Pius X tot uiting door het samen (leerling, ouders/verzorgers en school) verantwoordelijk 
zijn voor de ontwikkeling van de leerling. Ons motto is dan ook: “Samen school zijn!”. 
Maar ook de externe partners zijn van groot belang voor de kwaliteit van ons onderwijs. Zij beschikken over expertise en 
talenten die niet in die mate aanwezig zijn binnen ons team. Door het inzetten van en samen te werken met deze partners 
creëren we optimale werkomstandigheden voor de school. 
 
In het schoolplan staan de volgende ambities: 
- duurzaamheid bevorderen middels technische aanpassingen en bewustwording bij kinderen, collega’s en omgeving 
stimuleren 
- het muziekonderwijs een impuls geven middels een traject met een externe deskundige 
- contacten met bedrijven -> techniek opzoeken 
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Het Nationaal Onderwijsprogramma 

 

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is door de overheid in het leven geroepen voor het herstel en de ontwikkeling van het onderwijs tijdens 
en na corona. Vanuit het NPO krijgt iedere school middelen voor een eigen schoolprogramma. Het gaat om een bedrag van 700 euro per leerling 
voor de schooljaren 2021-2022 en 500 euro per leerling voor het schooljaar 2022-2023. Een belangrijke voorwaarde voor het ontvangen van de 
gelden is het maken van een ‘schoolscan’ waarbij in beeld wordt gebracht waar extra groei van de cognitieve, executieve en sociale vaardigheden 
van leerlingen nodig is.  
Verder wordt geadviseerd de inzet van de gelden aan te laten sluiten bij de reguliere processen in de school, ondersteuning te bieden aan 
leerkrachten, schoolleiders en ondersteuners om hun leerlingen goed te kunnen helpen en te investeren in de basiskwaliteit van de school op 
duurzame wijze. Op basis van onze schoolscan hebben wij de onderstaande doelstellingen geformuleerd: 

• Verkleinen van klassen en extra ondersteuning van leerlingen middels tijdelijk uitbreiden van de formatie  

• Scholing m.b.t het implementeren van onderwijskundige ontwikkelingen (onderwijs van de toekomst). 

 

Voor de gedetailleerde uitwerking verwijs ik naar de ontwikkelpunten in dit jaarplan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderwerpen voor schooljaar 2022-2023 

 
Op de hierna volgende pagina’s staan de ambities, voorzien van doelen en indicatoren beschreven. Door gebruik te maken van indicatoren is voor 
iedereen inzichtelijk wat er aan het einde van het schooljaar binnen het onderwijs op de Pius X zichtbaar zal zijn.  
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Onderwijs& 
Begeleiding 
 
Thema 

Doel 
 
Wat wil je bereiken? 

Personeel 
 
Wat betekent dit voor het 
personeel? 

Kwaliteitszorg 
 
Indicator/ hoe meten we 
dat? 

Facilitair/ Financiën 
 
Wat moet er aan faciliteiten 
geregeld worden en hoeveel 
neem je hiervoor op in je 
begroting om je doel te 
realiseren? 

Planning 
 
Wie doet wat/ wanneer? 

Effectief eigenaarschap 
Vorig schooljaar heeft het 
team een scholing 
gevolgd met als doel het 
eigenaarschap van 
leerlingen te vergroten. 
Onderstaande 
onderwerpen zullen 
tijdens de 
bouwgaderingen 
geëvalueerd en, indien 
nodig, bijgesteld worden. 

Middels het stellen van 
uitdagende en 
persoonlijke doelen 
wordt het zelf lerende 
vermogen van de leerling 
gestimuleerd wat leidt tot 
hogere leerresultaten 

De leerkrachten werken 
dagelijks eraan dat zij 
leerlingen 
verantwoordelijk maken 
voor hun eigen 
leerproces m.b.v. 
Snappet en het creëren 
van een doorgaande lijn 
binnen de school. 

Bespreekpunten 
bouwvergaderingen: 
-Zelfstandig werken 
tijdens de les 
-Klaarzetten van 
zelfstandig werk voor je 
klas en individuele 
leerlingen 
-Betrekken van leerlingen 
bij hun eigen 
ontwikkeling 
-Maken van afspraken 
met leerlingen over het 
zelfstandig werken 
-Volgen en analyseren 
van het zelfstandig werk 
-Evalueren van het 
zelfstandig werk als 
leerkracht en met de 
leerling 

NVT Hele schooljaar 
 

Evaluatie en herzien van 
borgdocument 

Juni 2023 
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Implementatie en borging 
growth mindset en 
formatieve evaluatie; 
 

De volgende doelen 
willen wij behalen:  
- De stuurgroep is op de 
hoogte van de stand van 
zaken van de 
ontwikkelingen rondom 
formatieve evaluatie bij 
de teamleden en krijgt 
ideeën om de volgende 
stap te zetten.  
- De stuurgroep krijgt 
antwoorden op 
inhoudelijke, vooraf 
ingestuurde, vragen die 
leven in het team.  
- De stuurgroep 
organiseert werksessies 
met het team.  
- De stuurgroep krijgt 
feedback op het 
borgingsdocument. 

Er is een stuurgroep 
geformeerd die bestaat 
uit de directeur en twee 
leerkrachten uit 
verschillende bouwen. 
De stuurgroep zal het 
team begeleiding bieden, 
zodat wij op schoolniveau 
verdere stappen kunnen 
gaan zetten in de 
implementatie en 
borging. 

Tijdens de eerste 
teamvergadering 
organiseert de 
stuurgroep een 
werksessie met als doel 
van de stand van zaken 
van de ontwikkelingen 
rondom succescriteria bij 
de teamleden en krijgt 
ideeën om de volgende 
stap te zetten.  

NVT 25-08-2022 

De stuurgroep gaat met 
het team aan de slag en 
het geleerde wordt 
zoveel mogelijk toegepast 
in de praktijk en zichtbaar 
gemaakt in de klassen 

September 2022– januari 
2023 

Elke teamvergadering 
wordt een subdoel 
centraal gesteld, 
geëvalueerd en als 
afspraak opgenomen in 
het borgdocument 

September 2022– januari 
2023 

Tijdens de  
teamvergadering 
organiseert de 
stuurgroep een 
werksessie met als doel 
van de stand van zaken 
van de ontwikkelingen 
rondom feedback bij de 
teamleden en krijgt 
ideeën om de volgende 
stap te zetten.  

26-01-2023 

De stuurgroep gaat met 
het team aan de slag en 

Januari 2023 – juni 2023 
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het geleerde wordt 
zoveel mogelijk toegepast 
in de praktijk en zichtbaar 
gemaakt in de klassen 

Elke teamvergadering 
wordt een subdoel 
centraal gesteld, 
geëvalueerd en als 
afspraak opgenomen in 
het borgdocument 

Januari 2023 – juni 2023 

Evaluatie en borgen van 
afspraken 

Juni 2023 

Wetenschap en 
Technologie; Onderwijs 
van de toekomst 
 
 

Er is een visie opgesteld 
over “het onderwijs van 
de toekomst” met als 
belangrijkste 
speerpunten: 
-Wat betekent dit voor 
het onderwijs op de Pius 
X 
-Wat betekent dit voor 
het ontwikkelen van 
leerkracht vaardigheden 
-Hoe integreren we dit in 
ons W&T onderwijs en 
overige (zaak) vakken 
 

Tijdens de Keender 
personeel dag volgen alle 
collega’s de lezing van 
Tim Post over “het 
onderwijs van morgen”. 
De volgende dag gaan we 
met het team aan de slag 
wat dit betekent voor de 
Pius X en welke  
leerkrachtvaardigheden 
we (verder) moeten 
ontwikkelen. 
 
Elke groep heeft in dit 
kader een bedrijf bezocht 
om de techniek te 
bekijken en te ervaren. 
 

Alle personeelsleden 
hebben deel genomen 
aan de lezing van Tom 
Post tijdens de Keender 
Personeelsdag 

NVT 22 september 

Tijdens de studiedag met 
het team gaan we het 
geleerde met elkaar 
uitwerken door met 
elkaar in gesprek te gaan 
over de onderwerpen 
doen onder de 
doelstelling staan. De 
afspraken worden 
hierover vastgelegd. 

23 september 

De stuurgroep gaat met 
het team aan de slag en 
het geleerde wordt 
zoveel mogelijk toegepast 
in de praktijk en zichtbaar 
gemaakt in de klassen. 
Het team gaat met de 
afspraken aan de slag 
deze worden zoveel 

Hele schooljaar 
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mogelijk toegepast in de 
praktijk en zichtbaar 
gemaakt in de klassen 

Bewegend leren De leerkrachten doen 
kennis en inspiratie op 
om het bewegend leren 
te implementeren in 
tijdens de lessen 

Linda Huizing begeleidt 
het team va uit haar 
praktijk “Leer vooruit” 
De workshops van de 
bewegend leren 
activiteiten is gericht op 
ervaren, hoe je een les 
vanuit de methode 
eenvoudig kan omzetten 
naar een bewegend leren 
les. Naast inspiratie is er 
ook aandacht voor de 
theoretische 
onderbouwing.  
In de workshops wordt 
een begin gemaakt met 
het maken van dit plan. 

Het moment bestaat uit 
kennismaking, theorie 
bewegend leren, aantal 
inspiratievormen 
(combinatie van 
socialisering en 
kwalificering), vooruitblik 
op tweede bijeenkomst 
m.b.t. tijdspad en plan 
van aanpak maken m.b.t. 
bewegend leren.  

Kosten Workshops 
€ 310,70 
  
(€ 621,40 voor twee 
scholen.) 
 
Aanschaf materialen 
€ 500,- 

7 november 2022 

De leerkrachten krijgen 
de opdracht mee om een 
tijdsplan vanuit hun eigen 
(begin)situatie uit te 
werken voor de tweede 
bijeenkomst. Daarnaast 
proberen ze minimaal 
twee werkvormen uit die 
worden aangeboden. 

November – december 
2022 

terugblik op de eerste 
bijeenkomst, theorie 
bewegend leren, theorie 
implementeren, 
inspiratievormen, 
tijdspad en plan van 
aanpak maken m.b.t. 
bewegend leren op de 
Pius X De leerkrachten 
gaan in groepjes aan de 
slag met hun eigen 
uitwerkingen, aan het 
eind van de bijeenkomst 

7 december 2022 
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koppelen we dit aan 
elkaar terug en wordt er 
een gezamenlijk plan 
gemaakt voor de 
komende tijd. 

Borgdocument Bewegend 
leren is opgesteld. 

Juni 2023 

Schooldoelen; 
Taal- en rekenonderwijs 
Ieder is bekend met de 
referentieniveaus vanaf 
groep 6. Hoe maken we 
nu de vertaalslag naar de 
groepen 3 t/m M6 
 
Het kunnen stellen van.   
Presentatie begrip niveau 
waarde. Waar kan ik dit 
vinden.  
Je groep volgens NW 
indelen.  
  
 

Middels informatie 
verstrekken van 
betekenis van NW weet 
elke leerkracht: 
- waar dit is te vinden  

- kan de groep indelen 

volgens NW  
-kan ambities stellen voor 
de vakken rekenen en 
begrijpend lezen. 

 
Er worden afspraken 
vastgelegd hoe de NW 
wordt opgenomen in het 
onderwijsplan. 

- leerkrachten doen 
kennis op over de 
betekenis van de NW.  
- afspraken over evt. 
aanpassingen format 
onderwijsplan  
- na de citotoetsen zet 
iedereen ambities 
volgens NW in 
onderwijsplan voor het 
vakgebied rekenen en 
begrijpend lezen  

- Tussendoelen ambities 

worden tijdens 
groepsbespreking en in 
teamvergadering 
besproken. 
 

De groep is ingedeeld 
volgens NW en er zijn 
ambities gesteld 

 
 

NVT Schooljaar 2022-2023 

Kansengelijkheid Eerlijke kansen voor alle 
kinderen 

Alle collega’s zijn zich 
bewust van dit 
onderwerp en passen 
datgene toe waarvan uit 
onderzoek is gebleken 
dat het het gewenst 
effect heeft. 

Onderwerp komt op de 
agenda om 
bewustwording bij 
leerkrachten te creëren. 
Tijdens de presentatie 
komt aan bod waarvan 
uit onderzoek is gebleken 
dat het het gewenste 
effect heeft.  

NVT 6 oktober 2022 

Het team gaat aan de slag 
en het geleerde wordt 

Hele schooljaar 
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zoveel mogelijk toegepast 
in de praktijk en zichtbaar 
gemaakt in de klassen 

Dit proces wordt 
geëvalueerd en afspraken 
worden vastgelegd in een 
borgdocument. 
Ontwikkeling rondom dit 
onderwerp worden 
gevold en zo nodig 
toegepast in de praktijk 

13 april 2023 

Burgerschap We hebben alle 
activiteiten die te maken 
hebben met burgerschap 
in beeld gebracht en 
onderzoeken de 
mogelijkheden om deze 
uit te bereiden 

Elke leerkracht gaat met 
dit doel aan de slag. 
Hiervoor worden uren 
toegekend in het 
taakbeleid. 

Tijdens de 
teamvergadering wordt 
voor de collega’s 
inzichtelijk gemaakt wat 
het curriculum 
“burgerschap” inhoudt. 

NVT 6 oktober 2022 

Per groep wordt 
geïnventariseerd welke 
activiteiten er gedaan 
worden rondom 
burgerschap 

Oktober 2022 – januari 
2023 

Inspiratiesessie; hoe 
kunnen we burgerschap 
verder uitbreiden en  
implementeren in ons 
onderwijs 

8 oktober 2023 

De werkgroep gaat n.a.v. 
de inspiratie sessie aan 
de slag met een concept 
borgdocument 
“Burgerschap op de Pius 
X” en presenteren deze 
tijdens de 
teamvergadering. 

22-05-2023 



 
 

16  

Collegiale consultatie; Door intern en extern 
good practice te delen 
leren van en met elkaar. 
 

Collegiale consultatie 
maakt deel uit van ons 
leren. Twee keer per jaar 
wordt er met een doel 
en/of kijkwijzer een les 
bij een collega bezocht  

Collega’s worden 
aangestuurd om 
collegiale consultatie 
vorm te geven. 

NVT 25-08-2022 

De collega’s hebben een 
hulpvraag opgesteld, 
deze is opgenomen in 
hun POP.  

Oktober 2022 

Voorafgaand aan het 
bezoek zijn door de 
leerkracht persoonlijke 
leerpunten opgesteld. 
Deze komen weer terug 
tijdens  het POP gesprek 
met directie. 

Oktober/ november 2022 

De voortgang wordt 
besproken tijdens de 
volgende 
teamvergadering(en) 

Hele schooljaar 

De directeur neemt 
collegiale consultatie op 
als bespreekpunt tijdens 
het waarderingsgesprek 
met de leerkracht.  

Mei/  juni 2023 

Inrichting Kleuterplein Er is een kleuterplein 
gecreëerd die voldoet 
aan onze visie, waarbij 
het spelend en 
ontdekkend leren een 
prominente rol krijgt en 
de brede ontwikkeling 
wordt gestimuleerd. 

De werkgroep verdiept 
zich in inrichtingen van 
kleuterpleinen middels 
het inwinnen van advies, 
het bezoeken van een 
school en het lezen van 
vakliteratuur. 

De inrichting van het 
kleuterplein wordt 
bepaald op basis van de 
visie. Eromes Marko zal 
de werkgroep van ideeën 
voorzien en helpen bij 
het maken van keuzes die 
passen bij de visie op ons 
kleuteronderwijs.  

€ 20.000 Schooljaar 2022-2023 

Techniek en ICT Jaarlijkse of periodieke 
investeringen om “up to 
date” te blijven 

In overleg met 
(bovenschoolse) ICT-ers 

Vervanging Chromebooks 
ICT algemeen 
Vervanging 2 digiborden 

€ 40.000 
€ 2.000 
€ 16.000 

Schooljaar 2022-2023 
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Passend Onderwijs 
Welke stappen ga je zetten om tegemoet te komen aan de doelen zoals omschreven in het nieuwe ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband? 

• Directie en IB onderzoeken welke mogelijkheden er binnen de basisondersteuning zijn en waarin we ons als team kunnen ontwikkelen. 

• Opleiding Anita inzetten; Specialist Klassen Kracht. 

• Voortzetten intensief contact met jeugdzorg en gemeente. 
 
 
 
Cultuur 
Welke cultuur wil je bewerkstelligen en hoe ga je dit aanpakken? 

• Creatieve ontwikkeling d.m.v. inzet kunstweken door de hele school. 

• Voortzetten muziekonderwijs. Project is juli 2022 afgerond. Bewaken voortgang en afspraken tijdens bouwoverleg/teamvergaderingen. 
 

 
Overige informatie 
I.v.m. de groei van het leerlingenaantal gaan we inventariseren of het mogelijk is om in januari 2023 een vierde kleutergroep op te starten. 

 


