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Inleiding In deze inleiding staat het volgende :

Wat er in ons jaarplan 2019-2020 staat:

1. Wat onze belangrijkste keuzes zijn uit het schoolplan voor dit schooljaar.
2. Welke speerpunten we hebben voor dit schooljaar.
3. Welke voornemens we hebben per ontwikkelpunt/doel.
4. Welke verbeterpunten we hebben en onze keuzes hierin.
5. Welke actuele ontwikkelingen van belang zijn.

Dit schooljaar hebben we een aantal belangrijke speerpunten, waar ieder
teamlid zich aan verbindt:

• Iedereen werkt volgens de KiVa methode (hesjes, regels, aanspreekwijze no
blame).

• Iedereen werkt met Mijnrapportfolio. Iedereen voert minimaal met ieder kind
drie kindgesprekken en ontwikkelgesprekken per jaar.

• Iedereen werkt volgens de lees- en schrijfdidactiek van Bea Pompert (Zin in
lezen).

• Iedereen werkt volgens de systematiek van Bureau Wolters: Data, Duiden,
Doelen, Doen. Hiervoor volgt iedereen de teamscholing.

• De 10 ankers van ’t Kan en de coaching worden door iedereen gevolgd en
toegepast. In alle groepen en op alle leerpleinen wordt thematisch gewerkt.

• Iedereen maakt zich de leerlijnen en tussendoelen van SLO eigen, dit is onze
topografie! (nieuwe curriculum waar mogelijk). In alle mentorgroepen worden
ouders hierover geïnformeerd.

• Elke mentor stelt voorafgaand aan elk thema het ingevulde groepsoverzicht bij
en bespreekt dit bij grote veranderingen ook met de IB’er.

• Iedereen schrijft een groepsplan en evalueert dit met de IB’er.

• Iedereen van de dag is aanwezig bij het ochtend- en middagoverleg. Alle
medewerkers werken op woensdag.

• Iedereen werkt met Social Schools.

• Iedereen werkt met het Prowise bord en de Presenter. Scholing wordt jaarlijks
gevolgd totdat goud behaald is.

• Iedereen werkt actief met Esis.

Delen van de tekst van dit jaarplan zijn afkomstig uit ons schoolplan 2019-2022.
Dit schoolplan is te raadplegen via onze website en op te vragen bij de school.
Hieronder volgen onze streefbeelden uit het schoolplan. Deze staan gedurende
vier schooljaren centraal. We realiseren ons dat terwijl u dit leest, er alweer veel
veranderd kan zijn. Dat betekent dat ons jaarplan en schoolplan "levende"
documenten zijn, die voortdurend in ontwikkeling zijn. Maar eens per jaar wordt
het plan statisch vastgesteld. Heeft u vragen, kom vooral op bezoek.
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Streefbeelden

1. Alle kinderen hebben een eigen digitaal portfolio. 100% haalt het fundamenteel niveau en 75% haalt het
streefniveau voor taal en rekenen.

2. Op onze school wordt dagelijks gewerkt aan de creatieve ontwikkeling van de kinderen.

3. Op onze school is wetenschap en techniek zichtbaar vormgegeven binnen ons dagelijks onderwijs en zullen we in
onze regio koploper zijn.

4. Onze school is een 'gezonde KiVa school'.

5. Op onze school ontwikkelen de kinderen hun ICT vaardigheden en zijn ze kritisch in het gebruik van sociale media.

6. In onze school gaan we dagelijks respectvol om met elkaar en iedereen uit andere culturen. Onze voertaal in de
(wereldburgerschaps)activiteiten is waar mogelijk Engels.

7. Onze school is verhuisd naar een nieuwbouw locatie die passend is bij de visie van de school.
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School & omgeving

Formatieve inzet directie, Zorg en begeleiding
leraren

Directie: 1,0 fte 
Interne Begeleiding: 0,4 
Administratie: 0,6 
Onderwijsontwikkeling: 0,4 
Onderwijsassistentie: 0,4 
Totaal: 2,2 
5 mentorgroepen: 1/2N, 1/2W, 1/2D, 1/2P, 3/4/5B

Groepen Mentorgroepen: leerplein blauw; 1/2P, 3/4/5B, leerplein geel; 1/2N, leerplein
groen;1/2W, leerplein rood; 1/2D

Functies [namen / taken] Mentoren: 
ICT co & MB3/4/5 Bart van der Putt, Hele week aanwezig, 
W&T co, gezonde school co & OB1/2 Willem van de Wetering, Hele week
aanwezig, behalve maandag 
CKV co & OB1/2 Norma Oomen, Hele week aanwezig, behalve vrijdag 
VVTO co & OB1/2 Danielle Verbeek, Hele week aanwezig 
Simone Leenders, Hele week aanwezig 
NME co & OB1/2 Petra van der Pol, Hele week aanwezig, behalve dinsdag 
Imke Haanappel (vervanging & reïntegratie), vier dagen per week aanwezig in
opbouw 
Pleun Mekkering (vervanging), Vrijdag aanwezig 
Leila Toumi (Leraar In Opleiding), Maandag, dinsdag & woensdag 
Nadine Fehrer (Leraar in opleiding), maandag, dinsdag & woensdag 
Onderwijsassistent: 
Aterlier co & OB1/2 Maya Kraayenbrink,Hele week aanwezig, behalve vrijdag
(tevens pedagogisch medewerker Kion BSO) 
Elles van Swinderen (student onderwijsassistent niveau 4), Hele week, behalve
vrijdag 
Serdar Atas (student onderwijsassistent niveau 4), Maandag, woensdag en
vrijdag aanwezig 
Directie, Interne Begeleiding & Management: 
Simone Leenders (management & IB), Hele week aanwezig 
Manon Prévoo (directeur), Hele week aanwezig, behalve vrijdag 
Administratie & Arbo co Angelique Vink - Bink, Dinsdag, woensdag &
donderdag aanwezig 
Studenten Helpende zorg & Welzijn Bibi en Sanne

Twee sterke kanten Sterke professionele, ontwikkelingsgerichte en flexibele cultuur. 
Respectvolle en duidelijke relatie met kinderen en ouders. 
Het leren van en met elkaar. 
De lijnen zijn kort. 
Iedereen heeft de wens tot vernieuwing/verandering.

Twee zwakke kanten Structuur nog in ontwikkeling (regels en routines). 
Het gebouw zorgt voor beperkingen in de leeromgeving. 
Niet voldoende aansluiting leeftijdsgenoten voor midden- en bovenbouw (te
weinig kinderen in deze leeftijdsgroepen).

Twee kansen Lerende organisatie in een sterke kennisgemeenschap (team, ouders &
externen). 
Schoolspecifiek ontwerp voor onderwijs en gebouw mogelijk. 
Sterke groei in directe omgeving met veel ontwikkelingsmogelijkheden. 
Aantrekkelijke/vernieuwende school voor medewerkers.
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Twee bedreigingen Door een klein team hoge werkdruk voor de medewerkers door diversiteit aan
taken en verantwoordelijkheden. 
Onzekerheden over ontwikkelingen in directe omgeving (tijdelijke locatie en
ontwikkeling nieuwbouw). 
Explosieve groei van de school. 
De keuze voor de school is niet altijd een bewuste keuze van de ouders
geweest.

Opbrengsten [beleidsvoornemens] Invoeren MijnRapportfolio 
Invoeren KiVa 
Invoeren kindgesprekken & ontwikkelgesprekken nieuwe stijl 
Invoeren OGO: didactiek lees- en schrijfonderwijs Bea Pompert 
Thematisch werken verdiepen & verbeteren 
Invoeren systematiek Bureau Wolters; Data, Duiden, Doelen, Doen 
Verdiepen en verbeteren administratie groepsoverzichten en groepsplannen. 
Verdiepen en verbeteren kwaliteitscyclus WMK & MST
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Leerlingenaantallen per 1 oktober

0 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal

0 27 38 21 0 0 0 0 0 86

Opmerkingen en consequenties n.a.v. de leerlingenaantallen:

De school groeit bijna dagelijks. Dit betekent dat de telling van 1 oktober geen reëel beeld geeft van het aantal
kinderen halverwege het schooljaar. Voor eind december komen er zeker nog 8 kinderen groep 1 bij. Vanaf 1 januari
stromen er nog zeker 10 kinderen groep 0 in. 
Dit heeft consequenties voor de financiële situatie. De Stichting gaat uit van het solidariteitsprincipe. En er volgt nog
een groeitelling in het voorjaar.

Kwantitatieve gegevens personeel

Aantal medewerkers OP 7 (2 mannen en 5 vrouwen)

Aantal medewerkers OOP 3 (0 mannen en 3 vrouwen)

Aantal uitstromers 0

Aantal nieuwkomers 3

Aantal BHV-ers 7

Aantal geplande FG's 1

Aantal geplande BG's 0

Aantal geplande POP's 6
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Gekozen aandachtspunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Aandachtspunt Omvang

GD1 Streefbeeld Alle kinderen hebben een eigen digitaal portfolio. 100% haalt
het fundamenteel niveau en 75% haalt het streefniveau voor
taal en rekenen.

groot

GD2 Beleidsplan 2019-
2023: Kwaliteitszorg

De school formuleert eigen doelen en normen passend bij de
populatie.

groot

GD3 Streefbeeld Op onze school wordt dagelijks gewerkt aan de creatieve
ontwikkeling van de kinderen.

groot

GD4 Streefbeeld Op onze school is wetenschap en techniek zichtbaar
vormgegeven binnen ons dagelijks onderwijs en zullen we in
onze regio koploper zijn.

groot

GD5 Streefbeeld Onze school is een 'gezonde KiVa school'. groot

GD6 Streefbeeld Op onze school ontwikkelen de kinderen hun ICT
vaardigheden en zijn ze kritisch in het gebruik van sociale
media.

groot

GD7 Streefbeeld In onze school gaan we dagelijks respectvol om met elkaar en
iedereen uit andere culturen. Onze voertaal in de
(wereldburgerschaps)activiteiten is waar mogelijk Engels.

groot

GD8 Aandachtspunten
Inleiding

In 2019 moeten er nog systemen gekozen en ingericht worden
en moet het onderwijsconcept zich nog uit kristalliseren.

groot

GD9 Leerstofaanbod Het aanbod wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften die
kenmerkend zijn voor de leerlingenpopulatie

groot

GD10 Passend onderwijs De school evalueert periodiek of het aanbod het gewenste
effect heeft

groot

GD11 Samenwerking met
externe partners

De school realiseert een doorgaande leerlijn (voorschoolse
voorziening – school)

groot

KD1 Beleidsplan 2019-
2023: Speerpunt
Professionele
ontwikkeling

De school draagt zorg voor blijvende professionalisering van al
haar medewerkers en legt dit vast in haar scholingsplan.

klein

KD2 Streefbeeld Onze school is verhuisd naar een nieuwbouw locatie die
passend is bij de visie van de school.

klein

KD3 Aandachtspunten
Inleiding

We zijn een startende school met startende ouders en
kinderen en een team van startende mentoren (leerkrachten).

klein

KD4 Aandachtspunten
Inleiding

We zijn in 2019 gehuisvest in een tijdelijke locatie. We hebben
niet de optimale mogelijkheden van een volwaardig
schoolgebouw.

klein

KD5 Didactisch handelen De afstemming is gericht op zowel ondersteuning als
uitdaging, afhankelijk van de behoeften van de leerlingen

klein

KD6 Zorg en begeleiding De school gebruikt voor taal betrouwbare en valide toetsen klein

KD7 Resultaten De school kan aantonen dat zij uit de leerlingen haalt wat er in
zit

klein
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Uitwerking GD1: Alle kinderen hebben een eigen digitaal portfolio. 100% haalt het fundamenteel niveau en
75% haalt het streefniveau voor taal en rekenen.

Thema Streefbeeld

Resultaatgebied Werken met MijnRapportfolio

Huidige situatie + aanleiding Fase I is ingevoerd in MRF. We zijn bij de derde stap beland: Het gebruiken
van het systeem.

Gewenste situatie (doel) Alle kinderen en mentoren maken dagelijks en/of wekelijks gebruik van MRF
om doelen te formuleren en te registreren.

Activiteiten (hoe) Invulling vaardigheden fase 2 (middenbouw): vertaling SLO doelen naar ik-
doelen. 
Omschrijving en algemeen begrip t.a.v. de gebruikte termen leeg-aanvang-
ontwikkeling-beheersing. 
Werken met tablets en MRF gedurende de werkdag. 
Clusteren van vaardigheden/doelen per thema, voor de start van het thema. 
Invulling startpagina. rubriceren van afbeeldingen onder de MI. 
Gebruik maken van de diverse tests bij 'zo leer ik' en 'zo ben ik' wordt in het
volgende jaarplan opgenomen.

Consequenties organisatie Metingen en vorderingen kunnen nu nog niet inzichtelijk gemaakt worden voor
fase 2. 
Tests worden nog niet ingevuld en niet gedeeld. 
Ouders hebben nog geen inzage in het systeem.

Consequenties scholing Rob Aspers komt "training on the job" geven op 30 oktober. 
LIO's worden ingewerkt in het systeem door Pleun. 
LIO zetten hun onderzoeksvraag uit op eigenaarschap bij kinderen.

Betrokkenen (wie) mentoren en kinderen, adviseur en opleider mrf, smt en studenten.

Plan periode aug 2019, sep 2019, okt 2019, nov 2019, dec 2019, jan 2020, feb 2020, mar
2020, apr 2020, mei 2020, jun 2020 en jul 2020

Eigenaar (wie) Bart, in augustus/september eerst gedelegeerd naar; Willem, Leila, Nadine,
Simone & Manon

Kosten (hoeveel) Jaarlijkse kosten onderhoud systeem en inzet van ontwikkeltijd school intern.
Begeleiding Rob Aspers op studiedagen al opgenomen in begroting 2018-
2019.

Meetbaar resultaat Alle mentoren en kinderen maken dagelijks gebruik van het systeem.
Vaardigheden en groei worden bijgehouden en besproken met kinderen en
ouders. We zijn er klaar voor om ook de ouders inzicht te geven in het systeem.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Tussentijds, iedere drie weken komt de werkgroep kort bij elkaar om af te
stemmen. Verdere evaluatie gebeurt bij jaarlijkse evaluatie jaarplan.

Borging (hoe) Einde eerste periode (kerst) worden de eerste afspraken vastgelegd.
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Uitwerking GD2: De school formuleert eigen doelen en normen passend bij de populatie.

Thema Beleidsplan 2019-2023: Kwaliteitszorg

Resultaatgebied Ontwikkelingsgericht en Ervaringsgericht werken (OGO & EGO) en
opbrengstgericht werken

Huidige situatie + aanleiding We hebben geen methodes en kiezen voor thematisch werken in alle leerjaren
volgens de didactiek van Het Kan (verwondering in ere houden en de 10
ankers). 
We willen gebruik maken van de leesdidactiek van Bea Pompert. We hebben
nog geen meetbare vaardigheidsscores. 
We willen volgens de systematiek gaan werken van Bureau Wolters;data,
duiden, doelen, doen.

Gewenste situatie (doel) Alle kinderen halen een voldoende niveau voor de basisvaardigheden. De
instructies worden op 3 niveaus per leerjaar gegeven. Het groepsplan wordt
voor de basisvaardigheden per thema ingevuld. Het groepsoverzicht wordt per
thema geëvalueerd en aangepast.

Activiteiten (hoe) Dagelijks kindgesprekken, drie keer per jaar ontwikkelgesprekken met kind en
ouders. Drie keer per week kindbespreking met IB, een keer per week
themagesprek.

Consequenties organisatie Planning inrichten naar deze cyclus. Dagelijks tijd reserveren hiervoor.

Consequenties scholing Teamscholing Bureau Wolters, coaching OGO drie keer dit schooljaar voor alle
mentoren en gezamenlijke evaluatie met 't Kan. Intensieve begeleiding leerjaar
drie mentor en IB door Anne Rijerink op leesdidactiek.

Betrokkenen (wie) alle mentoren en de intern begeleider

Plan periode jul 2019, aug 2019, sep 2019, okt 2019, nov 2019, dec 2019, jan 2020, feb
2020, mar 2020, apr 2020, mei 2020, jun 2020 en jul 2020

Eigenaar (wie) Simone

Kosten (hoeveel) Zie scholingsplan

Meetbaar resultaat Alle leerjaar drie kinderen halen voldoende niveau midden drie op Cito
basisvaardigheden rekenen en taal.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Bij ieder thema en aan het eind van het schooljaar bij evaluatie jaarplan. Na
meetmoment midden drie Cito en eind meetmoment Cito.

Borging (hoe) Zorgplan & borgingsdocument.
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Uitwerking GD3: Op onze school wordt dagelijks gewerkt aan de creatieve ontwikkeling van de kinderen.

Thema Streefbeeld

Resultaatgebied Kunst & Cultuur, muziek en dans

Huidige situatie + aanleiding Streefbeeld: 
De kinderen leren een groot aantal vaardigheden om zich creatief te kunnen
uiten. De kinderen hebben plezier en leren vanuit hun intrinsieke motivatie.

Gewenste situatie (doel) Op onze school wordt dagelijks gewerkt aan een diverse creatieve ontwikkeling
van kinderen. 
Wat betreft dans kunnen we dit echter maar 16 weken organiseren vanuit
schoolbudget voor vijf groepen. We hebben hierbij al gebruik gemaakt van de
subsidie Cultuur met Kwaliteit (CmK) en de prestatieboxgelden voor cultuur. De
ochtend kost ruim 200 euro voor 5 lessen.

Activiteiten (hoe) De kinderen worden wekelijks dans-of muzieklessen aangeboden (half jaar
dans/ half jaar muziek). 
De kinderen nemen deel aan spellessen op ritme /muziek. 
De kinderen kunnen dagelijks deelnemen aan thematische activiteiten in het
atelier. 
De kinderen kunnen dagelijks deelnemen aan vrije activiteiten in het atelier. 
De kinderen kunnen op de interne BSO deelnemen aan creatieve activiteiten,
die aansluiten bij het thema (doorlopende lijn) . 
Er wordt in de kringen gereflecteerd op werk.

Consequenties organisatie Voor ieder thema worden passende creatieve activiteiten bedacht die
aansluiten bij nieuwe doelen (nieuwe vaardigheden) 
Er worden activiteiten bedacht die aansluiten bij reeds aangeleerde
vaardigheden. 
Er worden ritmische/muzikale spellessen voorbereid. 
Bij dans/muzieklessen, wordt het atelier leeggeruimd om het lokaal geschikt te
maken.

Consequenties scholing Er wordt vanuit CMK gelden een dans- en muziek docent aangetrokken van de
Lindenberg. 
De oudercommissie wordt benaderd voor eventuele sponsoring van danslessen
tot het einde van het schooljaar. 
Eventueel opleiding kunst&cultuur coördinator 2020-2021.

Betrokkenen (wie) norma (kartrekker), alle mentoren, onderwijsassistent, cmk (joos en docenten
lindenberg) en manon (directie)

Plan periode jul 2019, aug 2019, sep 2019, okt 2019, nov 2019, dec 2019, jan 2020, feb
2020, mar 2020, apr 2020, mei 2020, jun 2020 en jul 2020

Eigenaar (wie) Norma

Kosten (hoeveel) Kosten neutraal (pretatiebox gelden & subsidie CmK). Verder uit te werken door
Eigenaar. 
Als we het hele jaar iedere week dans willen blijven organiseren hebben we
daar nog ruim 3000,- euro voor nodig.

Meetbaar resultaat Dagelijks zichtbaar in werk kinderen. Zichtbaar in vaardigheidsgroei in MRF,
afbeeldingen in digitaal portfolio bij alle kinderen. Zichtbaar in papieren
portfolio/bewaarmap.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) De mentoren evalueren het aanbod na het thema in een gesprek en voor de
kinderen in de groepsplannen. Er wordt door eigenaar regelmatig geëvalueerd
met docent van de Lindenberg. 
Bij evaluatie jaarplan.
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Borging (hoe) Afspraken worden opgenomen in het borgingsdocument.
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Uitwerking GD4: Op onze school is wetenschap en techniek zichtbaar vormgegeven binnen ons dagelijks
onderwijs en zullen we in onze regio koploper zijn.

Thema Streefbeeld

Gerelateerde verbeterpunten De school heeft W&T structureel opgenomen in het curriculum.

Resultaatgebied Wetenschap & Techniek; Onderzoekend en Ontwerpend leren.

Huidige situatie + aanleiding Er is wel regelmatig aandacht voor W&T en wekelijks voor onderzoekende
houding en ontwerpend leren (logboekjes en bij brainstorm met kinderen
voorafgaand aan ieder thema, iedere prikkel). Er is nog geen structuur en
doorgaand lijn.

Gewenste situatie (doel) Binnen alle thema's is er wekelijks een aanbod voor W & T onderwijs voor alle
groepen.

Activiteiten (hoe) Activiteiten (begeleid en zelfstandig) in de ontdekhoek en in het atelier worden
ontwikkeld en ingezet.

Consequenties organisatie • Inrichten W&T hoek of inpassen in ontdekhoek / atelier 
• (mogelijk) organiseren van ouderhulp / activiteiten door externe partijen op
school

Consequenties scholing Coördinator Onderzoekend en Ontwerpend leren – HANCoördinator W&T HAN

Betrokkenen (wie) bart (pruisisch blauw, eduhackathon), willem(kartrekker), dhr loeffen
(geïnteresseerde ouder) en technovium

Plan periode sep 2019, okt 2019, nov 2019, dec 2019, jan 2020, feb 2020, mar 2020, apr
2020, mei 2020, jun 2020 en jul 2020

Eigenaar (wie) Willem

Kosten (hoeveel) Kosten scholing €2495,- 
Evt. aanschaf materiaal.

Meetbaar resultaat Wekelijks aanbod in techniek hoek en doorgaande lijn, ontwikkeling op
vaardigheidsniveau in MRF.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Wordt meegenomen in thema-evaluaties aan het einde van ieder thema. 
Bij evaluatie jaarplan.

Borging (hoe) Afspraken komen in borgingsdocument.
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Uitwerking GD5: Onze school is een 'gezonde KiVa school'.

Thema Streefbeeld

Gerelateerde verbeterpunten De leerlingen worden betrokken bij het realiseren van een positief
schoolklimaat
De leraren oefenen met de leerlingen de ontwikkeling van sociale
competenties
Mijn kind helpt andere kinderen als ze gepest worden
Mijn kind durft er iets van te zeggen als andere kinderen hem/haar pesten
Mijn kind durft er iets van te zeggen als kinderen anderen pesten

Resultaatgebied Gezonde school-welbevinden, SEO

Huidige situatie + aanleiding Alle kinderen en medewerkers voelen zich welkom en ervaren onze school
dagelijks als een fijne school. We ontwikkelen ons tot KiVa school.

Gewenste situatie (doel) • De kinderen worden betrokken bij het realiseren van een positief
schoolklimaat 
• De mentoren oefenen met de leerlingen de ontwikkeling van de sociale
competenties 
• Kinderen helpen anderen al die gepest worden 
• Kinderen durven er iets van te zeggen als anderen hem/haar pesten 
• Kinderen durven er iets van te zeggen als anderen gepest worden

Activiteiten (hoe) • Thema Gouden Weken met nadruk op groepsvorming en elkaar leren kennen 
• Wekelijks aanbod schoolbrede kringactiviteiten in mentorkringen 
• Overleg KiVa-team iedere 6 weken, per KiVa -thema 
• Bezoek regiobijeenkomst KiVa door KiVa-team 
• Afname KiVa monitor bij kinderen 
• Halve studiedag in het teken van KiVa training voor het hele team 
• Planning scholing Gezonde School: keuze tussen basistraining of
verdiepende training met Marijn Haan (GGD)

Consequenties organisatie • Thema Gouden Weken plannen in eerste 2 schoolweken 
• Wekelijks ruimte inplannen in mentorkringen 
• Inplannen KiVa-teamoverleg, iedere 6 weken 
• Plannen organisatie rondom regiobijeenkomst: wie gaat en hoe wordt dat op
school opgevangen? 
• Opzetten afname KiVa monitor in oktober

Consequenties scholing • Halve studiedag met het team in het teken van KiVa 
• Afhankelijk van gemaakte keuze Gezonde School scholing

Betrokkenen (wie) willem van de wetering (coördinator gezonde school / kiva); manon prévoo
(directie); simone leenders (directie /kiva-team); angelique vink (kiva-team);
marijn haan (ggd); janny bolink (kiva coach/trainer)

Plan periode jul 2019, aug 2019, sep 2019, okt 2019, nov 2019, dec 2019, jan 2020, feb
2020, mar 2020, apr 2020, mei 2020, jun 2020 en jul 2020

Eigenaar (wie) Gezonde schoolcoödinator en ICP (Willem)

Kosten (hoeveel) zie scholingsplan, offerte KiVa/begroting

Meetbaar resultaat Groei naar certificaat KiVa, certificaat Gezonde School.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Evaluatie (wanneer, hoe wie) In 6-wekelijks KiVa-teamoverleg met KiVa-team;
evaluatie Gezonde School na half schooljaar in januari 2020 met directie

Borging (hoe) Gezonde school protocol en veiligheidsplan.
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Uitwerking GD6: Op onze school ontwikkelen de kinderen hun ICT vaardigheden en zijn ze kritisch in het
gebruik van sociale media.

Thema Streefbeeld

Gerelateerde verbeterpunten De school heeft beleid op lerend en innovatief vermogen o.a. door het
inzetten van ICT.

Resultaatgebied ICT

Huidige situatie + aanleiding De school heeft nog geen beleid, wel worden er regelmatig pilots opgestart en
worden methodes en materialen uitgeprobeerd. Alle mentoren volgen gewenst
scholing Prowise e.d.

Gewenste situatie (doel) 1 Het vergroten van de deskundigheid van de mentoren op het terrein van ICT .
2 Het vergroten van de deskundigheid en attitude van de kinderen op het
terrein van de techniek van ICT en op het terrein van sociale mogelijkheden die
de techniek biedt. 
3 Het integreren van ICT in het onderwijs (voor mentoren en leerlingen).

Activiteiten (hoe) Bij 1 
a Mentoren gebruiken Prowise Presenter 10 ter ondersteuning van hun
onderwijs. 
b Het team neemt deel aan workshops aangeboden door het Ixperium als er
gezamenlijk bepaald wordt dat dat dat relevant is. 
c Er is uniformiteit rondom het gebruik van systemen als Esis, Mijnrapportfolio,
Prowise, en anderen. 
Bij 2 
a De school besteedt aandacht in de klassen aan de voor- en nadelen van het
gebruik van social media wanneer dit relevant is voor de leerlingen. Eventuele
afspraken worden opgenomen in een protocol. 
b De leerlingen kunnen op verschillende manieren met verschillende devices
werken. Er zijn genoeg devices beschikbaar. 
Bij 3 
a De mentoren gebruiken een digitale klasomgeving om
verwerkingsopdrachten klaar te zetten voor hun leerlingen. 
b De leerlingen maken verwerkingsopdrachten en werken met educatieve
software op devices. 
c De kinderen leren programmeren door structurele inzet van Beebots en
Bluebots in de ontdekhoek.

Consequenties organisatie 1c Handleidingen worden verspreid en indien nodig opgesteld door de ICT-
coördinator. 
3a De ICT-coördinator informeert de mentoren. Handleidingen worden
verspreid en indien nodig opgesteld door de ICT-coördinator.

Consequenties scholing 1a Het volgen van de workshops aangeboden door Conexus. 
Deelname inspiratiesessies door ICT co.

Betrokkenen (wie) 1a mentoren 1b mentoren. eventueel ondersteunend personeel en bestuur. 1c
mentoren, leerpleinregisseur 2a mentoren, leerlingen, leerpleinregisseur 2b ict-
coördinator, leerlingen 3a mentoren. 3b mentoren en leerlingen. 3c mentoren

Plan periode jul 2019, aug 2019, sep 2019, okt 2019, nov 2019, dec 2019, jan 2020, feb
2020, mar 2020, apr 2020, mei 2020, jun 2020 en jul 2020

Eigenaar (wie) ICT co: Bart

Kosten (hoeveel) Materiaal, zie begroting

Meetbaar resultaat Dagelijks zichtbaar in toepassing onderwijs.
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Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) 1a Eind 2019. Voltooien cursus door mentoren. 
1b Eind schooljaar. De mentoren kunnen werken met Office 365, Esis, Prowise
Presenter 10. 
1c Tussentijds. Mentoren werken in dezelfde systemen en zien elkaars werk.
Indien er afwijkingen worden geconstateerd, worden deze gesignaleerd naar de
betreffende mentor. 
2a Eind schooljaar is er een protocol opgesteld door het team. 
2b Eind schooljaar wordt geïnventariseerd of er nog voldoende devices
beschikbaar zijn voor de populatie voor het komend schooljaar door de ICT-
coördinator. 
3a Voor de kerstvakantie 2019 hebben alle mentoren een digitale
klassenomgeving gemaakt. 
3b Tussentijd. De mentoren registreren de ICT-vaardigheden in
Mijnrapportfolio. De mentoren houden via de digitale klassenomgeving de
resultaten van de leerlingen bij, en controleren of er voldoende wordt gewerkt
met de software door de leerlingen. 
3c Eind schooljaar 2019-2020. De mentoren registreren de vaardigheden van
de leerlingen in Mijnrapportfolio

Borging (hoe) 1a ICT-coördinator inventariseert of iedereen de cursus heeft behaald, en of er
een vervolg komt. 
1b Mentoren geven bij de ICT-coördinator aan of alle relevante software wordt
beheerst en waar nog hulp bij nodig is. 
2a Het protocol wordt opgenomen in het schoolplan. 
3b ICT-vaardigheden zijn opgenomen in Mijnrapportfolio 
3c Vaardigheden rondom programmeren zijn opgenomen in Mijnrapportfolio
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Uitwerking GD7: In onze school gaan we dagelijks respectvol om met elkaar en iedereen uit andere culturen.
Onze voertaal in de (wereldburgerschaps)activiteiten is waar mogelijk Engels.

Thema Streefbeeld

Gerelateerde verbeterpunten De school heeft burgerschap structureel opgenomen in het curriculum.

Resultaatgebied in de themaplanning van het Kan, met name in kringactiviteiten, het atelier en
het lescircuit. Per thema wordt een burgerschapsdoel bepaald. De kinderen
bepalen samen met de mentor het eindproduct.

Gewenste situatie (doel) Per week minimaal 2 (wereldburgerschaps)activiteiten in het Engels. Een
groeps product (kunst, zang, gedicht),dat aan het einde van ieder thema wordt
gepresenteerd in een viering.

Activiteiten (hoe) Planning vooraf in themavoorbereiding van het Kan. Dit kan o.a. in de
kringmomenten maar ook het lescircuit Engels van Petra. Kunst, zang of talige
activiteiten die bijdragen aan een groepsproduct.

Consequenties organisatie mentoren bereiden de activiteiten voor. Waar mogelijk ook spontane Engelse
voertaal.

Consequenties scholing Danielle volgt een cursus Coördinator Engels vanaf februari om de Engelse
voertaal in de school te borgen.

Betrokkenen (wie) petra (lescircuit), danielle (coördinator engels) en norma (cultuur) en andere
mentoren.

Plan periode jul 2019, aug 2019, sep 2019, okt 2019, nov 2019, dec 2019, jan 2020, feb
2020, mar 2020, apr 2020, mei 2020, jun 2020 en jul 2020

Eigenaar (wie) Daniëlle

Kosten (hoeveel) 432,- scholing & conferentie. En aanschaf materiaal (Engelse prentenboeken
en leesboeken)

Meetbaar resultaat De kinderen uiten zich wekelijks in het Engels, doen mee aan de Engelstalige
activiteiten.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Dinsdag 3 december ‘waar staan we nu’ met teamoverleg (mentoren
aanwezig). Daarna wordt er later in het jaar nog een evaluatie ingepland.

Borging (hoe) Mentoren, Danielle (Engels), Norma (cultureel gebied)

De Verbinding

Jaarplan 2019 - 2020 16



Uitwerking GD8: In 2019 moeten er nog systemen gekozen en ingericht worden en moet het onderwijsconcept
zich nog uit kristalliseren.

Thema Aandachtspunten Inleiding

Resultaatgebied inrichting systemen, structuur, Taal/spelling

Huidige situatie + aanleiding We pakken veel taken op, maar de evaluatie komt niet altijd voldoende aan
bod. Het werken gebeurt nog onvoldoende volgens een cyclus.

Gewenste situatie (doel) We werken volgens een kwaliteitscyclus op alle resultaatgebieden. 
• Het spellingonderwijs voor de school is opgestart en vormgegeven aan het
eind van het schooljaar

Activiteiten (hoe) Inrichting en scholing WMK, MST, MRF, KiVa, didactiek lezen & schrijven. 
• Planning start aanbod spelling 
• Uitbreiding methodeonderzoek 
• Informatie en inspiratie ophalen bij andere scholen met soortgelijke
onderwijsvormen 
• Start aanbod spelling

Consequenties organisatie Zie scholingsplan en andere deelplannen. 
• In het rooster voor de middenbouw wordt spellingonderwijs structureel
ingepland 
• Kartrekker spelling zet ontwikkeltijd in voor voorbereidende activiteiten.

Consequenties scholing Zie scholingsplan

Betrokkenen (wie) alle medewerkers in diverse werkgroepenwillem van de wetering (kartrekker
spelling), bart van der putt (mentor middenbouw) en simone leenders (ib-er).

Plan periode jul 2019, aug 2019, sep 2019, okt 2019, nov 2019, dec 2019, jan 2020, feb
2020, mar 2020, apr 2020, mei 2020 en jun 2020

Eigenaar (wie) Directie; Manon, Willem voor spelling

Kosten (hoeveel) zie scholingsplan 
materiaal methode

Meetbaar resultaat cyclisch werken en alle documenten zijn op elkaar afgestemd.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) per werkgroep en invoertraject, bij evaluatie jaarplan 
Evaluatie (wanneer, hoe wie) Overleg / evaluatie met genoemde betrokkenen in
• November 2019 (keuzes en planning) 
• 4 weken na gekozen startdatum (evaluatie start) 
Borging (hoe)

Borging (hoe) Borgingsdocument
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Uitwerking GD9: Het aanbod wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften die kenmerkend zijn voor de
leerlingenpopulatie

Thema Leerstofaanbod

Gerelateerde verbeterpunten Het aanbod omvat de referentieniveaus taal en rekenen
Het aanbod sluit aan bij het (beoogde) niveau van de leerlingen

Resultaatgebied CITO leerlingvolgsysteem

Huidige situatie + aanleiding Er wordt nog niet met groepsplannen gewerkt en er zijn nog geen observatie-
en harde meetgegevens beschikbaar.

Gewenste situatie (doel) Alle kinderen van leerjaar drie (22) beheersen op niveau technisch lezen en
rekenen, zoals verwacht mag worden van de populatie. Dit betekent voor
DMT/AVI , begrijpend lezen, rekenen een III score of hoger.

Activiteiten (hoe) intensieve begeleiding mentoren, dagelijkse monitoring in kindbespreking en
observatie door externe en IB.

Consequenties organisatie Focus voor mentor op invoering didactiek lezen & rekenen. Lesvrije dagen
worden hieraan besteed.

Consequenties scholing Zie scholingsplan, intensieve begeleiding Anne Reijerink en Sanne Kokkeler
(Marant) leerjaar 3. 
Coaching on the job door Anite van Ooijen van 't Kan voor alle mentoren.

Betrokkenen (wie) gehele team m.n. team leerjaar drie en mentoren en ib.

Plan periode jul 2019, aug 2019, sep 2019, okt 2019, nov 2019, dec 2019, jan 2020, feb
2020, mar 2020, apr 2020, mei 2020, jun 2020 en jul 2020

Eigenaar (wie) Intern Begeleider & mentor (Bart)

Kosten (hoeveel) Zie scholingsplan en inzet ontwikkeltijd (lesvrije dagen) dmv LIO.

Meetbaar resultaat Cito meetmoment M#

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Wekelijks kindbespreking drie dagen in de week en bij evaluatie jaarplan.

Borging (hoe) Borgingsdocument onderbouw/middenbouw.
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Uitwerking GD10: De school evalueert periodiek of het aanbod het gewenste effect heeft

Thema Passend onderwijs

Gerelateerde verbeterpunten

Resultaatgebied Brede School Ondersteuningsteam, thematisch werken en roosterplanning

Gewenste situatie (doel) Mentoren werken groepsoverzicht iedere zes weken uit in groepsplannen. En
zij evalueren voor de start van het nieuwe thema en maken nieuwe
groepsplannen. Tijdig wordt formulier voor BSOT door mentor ingevuld en
besproken met ouders. 
Voor de kindbesprekingen met team worden formulieren ingevuld in esis en in
de jaarplanning worden de kinderen door de mentoren ingepland voorafgaand
aan een periode.

Activiteiten (hoe) IB controleert de voorbereiding in esis en jaarplanning. De groepsoverzichten
worden tevens door IB bekeken en ondersteunt waar nodig bij het maken van
de groepsplannen.

Consequenties organisatie dagelijks is er tijd om te werken aan de kindbespreking, deze wordt drie keer
per week gehouden. Tijdens margedagen wordt ook gewerkt aan de
administratie. Voor ieder thema wordt een margemiddag ingepland waarin
groepsoverzichten en -plannen kunnen worden bijgesteld.

Consequenties scholing Zie scholingsplan

Betrokkenen (wie) alle mentoren en de intern begeleider

Plan periode aug 2019, okt 2019, nov 2019, dec 2019, feb 2020, mar 2020, mei 2020 en jun
2020

Eigenaar (wie) Simone IB samen met mentoren

Kosten (hoeveel) zie scholingsplan

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Bij ieder thema en aan het eind van het schooljaar bij evaluatie jaarplan

Borging (hoe) Borgingsdocument
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Uitwerking GD11: De school realiseert een doorgaande leerlijn (voorschoolse voorziening – school)

Thema Samenwerking met externe partners

Resultaatgebied (Integraal) Kindcentrum

Huidige situatie + aanleiding Er is nog niet sprake van een uitgewerkte doorgaande lijn voor de ontwikkeling
van kinderen van 0 t/m 12 jaar.

Gewenste situatie (doel) De organisatie heeft een betekenisvol netwerk opgebouwd rondom de locatie
van de nieuwbouw om het kindcentrum volgens de geformuleerde visie te
kunnen vormgeven.

Activiteiten (hoe) Gesprekken voeren met externe partners, bezoeken netwerklunches e.d. 
Volgen van scholing en opdoen van nieuwe kennis.

Consequenties organisatie Afwezigheid directeur gedurende studie IKC.

Consequenties scholing Zie scholingsplan: opleiding directeur IKC.

Betrokkenen (wie) directie & ib/leerpleinregisseur en clustermanager kion

Plan periode sep 2019, nov 2019, dec 2019, jan 2020, feb 2020, mar 2020 en apr 2020

Eigenaar (wie) Directeur (Manon)

Kosten (hoeveel) zie scholingsplan

Meetbaar resultaat Er staat een beleidsvoornemen op papier voor de vorming van het kindcentrum.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Bij de evaluatie van het jaarplan.

Borging (hoe) Beleidsplan Kindcentrum
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Uitwerking KD1: De school draagt zorg voor blijvende professionalisering van al haar medewerkers en legt
dit vast in haar scholingsplan.

Thema Beleidsplan 2019-2023: Speerpunt Professionele ontwikkeling

Resultaatgebied scholing voor alle medewerkers

Gewenste situatie (doel) alle medewerkers volgen scholing individueel en met het team om zichzelf te
professionaliseren

Betrokkenen (wie) alle medewerkers

Plan periode jul 2019, aug 2019, sep 2019, okt 2019, nov 2019, dec 2019, jan 2020, feb
2020, mar 2020, apr 2020, mei 2020, jun 2020 en jul 2020

Eigenaar (wie) Directeur

Kosten (hoeveel) zie apart document scholingsplan 2019-2020

Uitwerking KD2: Onze school is verhuisd naar een nieuwbouw locatie die passend is bij de visie van de
school.

Thema Streefbeeld

Resultaatgebied schoolgebouw & inrichting

Gewenste situatie (doel) Einde schooljaar is de bouw van de nieuwe school in de bouwfase

Activiteiten (hoe) maandelijks deelname projectgroep. 
Regelmatig terugkoppeling naar team, ouders MR 
Klankbordsessies.

Betrokkenen (wie) projectgroep nieuwbouw; architect, ontwikkelaar, bouwer, bestuur, school en
ouders

Plan periode jul 2019, aug 2019, sep 2019, okt 2019, nov 2019, dec 2019, jan 2020, feb
2020, mar 2020, apr 2020, mei 2020, jun 2020 en jul 2020

Eigenaar (wie) CvB, directie school

Kosten (hoeveel) Zie begroting Conexus

Uitwerking KD3: We zijn een startende school met startende ouders en kinderen en een team van startende
mentoren (leerkrachten).

Thema Aandachtspunten Inleiding

Resultaatgebied ouderparticipatie

Gewenste situatie (doel) ouders worden betrokken bij de ontwikkelingen van de school in de
projectgroep nieuwbouw, informatie avonden, MR, klankbordsessies.

Activiteiten (hoe) projectgroep bijeenkomsten 
klanbordsessies 
gesprekken SMO, P&O 
Scholing Conexus Academie

Betrokkenen (wie) team & ouders

Plan periode jul 2019, aug 2019, sep 2019, nov 2019, feb 2020, apr 2020 en jun 2020

Eigenaar (wie) Directeur

Kosten (hoeveel) zie scholingsplan
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Uitwerking KD4: We zijn in 2019 gehuisvest in een tijdelijke locatie. We hebben niet de optimale
mogelijkheden van een volwaardig schoolgebouw.

Thema Aandachtspunten Inleiding

Resultaatgebied tijdelijk gebouw, inrichting, Arbo en BHV

Gewenste situatie (doel) Het tijdelijke gebouw functioneert zo optimaal mogelijk voor de dagelijkse
lespraktijk. Eventuele problemen worden zo effectief en efficiënt mogelijk
opgelost. Er wordt ieder jaar een gepland en ongeplande ontruimingsoefening
gehouden.

Activiteiten (hoe) Opstellen PvA RI&E (arbomeester) en afstemming met preventiemedewerker.

Betrokkenen (wie) alle medewerkers

Plan periode jul 2019, aug 2019, sep 2019, okt 2019, nov 2019, dec 2019, jan 2020, feb
2020, mar 2020, apr 2020, mei 2020, jun 2020 en jul 2020

Eigenaar (wie) Arbo en BHV coördinator (Angelique) en directie (Manon)

Kosten (hoeveel) kosten huur, onderhoud (zie begroting)

Uitwerking KD5: De afstemming is gericht op zowel ondersteuning als uitdaging, afhankelijk van de
behoeften van de leerlingen

Thema Didactisch handelen

Resultaatgebied Didactisch handelen van mentoren

Gewenste situatie (doel) De instructies voor de basisvaardigheden rekenen en taal zijn per thema
afgestemd op de onderwijsbehoefte van de kinderen in aanpak I, III en V.

Activiteiten (hoe) maken van kwaliteitskaarten met het team. 
Opstellen van kijkwijzers. 
Collegiale consultatie alle mentoren en IB 
Evaluatie & Borging in schoolplan en jaarplannen.

Betrokkenen (wie) alle mentoren en ib en directie

Plan periode jul 2019, aug 2019, sep 2019, okt 2019, nov 2019, dec 2019, jan 2020, feb
2020, mar 2020, apr 2020, mei 2020, jun 2020 en jul 2020

Eigenaar (wie) Simone & Manon

Kosten (hoeveel) Zie scholingsplan voor schoolleiding, licentiekosten WMK, MST en inzet
LIO/ontwikkeldagen
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Uitwerking KD6: De school gebruikt voor taal betrouwbare en valide toetsen

Thema Zorg en begeleiding

Gerelateerde verbeterpunten Hoe tevreden bent u over de afstemming van het onderwijs op de specifieke
leerbehoeften van ‘meer begaafde’ leerlingen?
In hoeverre worden leerlingen uitgedaagd om zich maximaal te
ontwikkelen?
Zicht op ontwikkeling
De leraren vergelijken de behaalde resultaten met de verwachte
ontwikkeling
Op basis van een analyse van de toetsgegevens wordt het onderwijs
afgestemd op de onderwijsbehoefte van de groep als geheel

Resultaatgebied Begrijpend lezen & Woordenschat

Gewenste situatie (doel) De kinderen begrijpen dat ze informatie tot zich kunnen nemen (dingen kunnen
leren) door te luisteren naar taal en door te lezen. De kinderen hebben plezier
in taal . Ze zijn en blijven intrinsiek gemotiveerd. De kinderen verbreden hun
taalgebruik met nieuwe woorden. Ze begrijpen dat deze woorden in
verschillende contexten gebruikt kunnen worden. Ze begrijpen dat woorden
verschillende betekenissen kunnen hebben. De kinderen hebben plezier in taal
. Ze zijn en blijven intrinsiek gemotiveerd

Activiteiten (hoe) Als onderdeel van de taaldidactiek van Bea Pompert wordt begrijpend lezen in
de thema’s ingepland. 
Er worden kringen aangeboden waarin leesactiviteiten zoals snuffellezen of
expertlezen centraal staan. (info A. Reijerink) 
Consequenties voor de tijdsplanning: 
Dat betekent dat er wekelijks kringen georganiseerd worden, waarbij deze
activiteit centraal staat. 
Consequenties voor de mentoren: alle mentoren verdiepen in de het
vierveldenmodel en begrijpen het belang. De mentoren zijn aanwezig bij een
studiedag van Anne Reijerink. De mentoren gebruiken de informatie van de
afgelopen studiedag.

Betrokkenen (wie) mentoren en team leerjaar 3 en ib

Plan periode jul 2019, aug 2019, sep 2019, okt 2019, dec 2019, jan 2020, feb 2020, mei
2020, jun 2020 en jul 2020

Eigenaar (wie) Norma & Bart

Kosten (hoeveel) Evaluatie: Via de cyclus handelingsgericht werken . Aan het einde van elk
thema m.b.v. groepsplannen. Tevens vindt er evaluatiegesprek plaats met
mentoren of het lesaanbod in de kringen anders zou kunnen /moeten. 
Borging: Er wordt een document opgesteld waarin beschreven wordt, van
waaruit en hoe ons taalonderwijs tot stand komt.
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Uitwerking KD7: De school kan aantonen dat zij uit de leerlingen haalt wat er in zit

Thema Resultaten

Gerelateerde verbeterpunten De school heeft op basis van de kenmerken reële verwachtingen
vastgesteld over het niveau dat de leerlingen kunnen bereiken

Resultaatgebied Leerstofaanbod voorbereidend rekenen

Gewenste situatie (doel) In de rekenkringen van alle onderbouwgroepen wordt het aanbod
gedifferentieerd in 3 niveaus.Alle kinderen van leerjaar behalen de gestelde
doelen voor de basisvaardigheden taal & rekenen. Alle kinderen hebben plezier
in taale & rekenen en alle andere activiteiten op school. Zij zijn gemotiveerd
voor leren.

Activiteiten (hoe) Door het volgen van de cursus “Met Sprongen Vooruit” kan ik bij de
voorbereiding van de rekenkringen de mentoren handvatten aanreiken op het
gebied van differentiatie op 3 niveaus ( I, III, V) 
Borgingsdocument met daarin de afspraken 2x in de week een rekenkring met
aanbod uit ‘met Sprongen Vooruit’ met als doel een gedifferentieerd aanbod te
geven dat SLO-doelen dekkend is. We volgen hierbij zoveel mogelijk de
rekenkalender van Met Sprongen Vooruit, maar passen dit aan aan ons thema.

Betrokkenen (wie) alle mentoren en de intern begeleider

Plan periode feb 2020, mar 2020, apr 2020, mei 2020, jun 2020 en jul 2020

Eigenaar (wie) Petra

Kosten (hoeveel) aanschaf materialen Met sprongen vooruit en cursus voor twee personen. 
Evaluatie: Na elk thema a.d.h.v. het nieuwe groepsplan en de nieuwe thema
planning.
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Kengetallen - Leerlingen

Omschrijving

Aantal kinderen totaal (einde cursusjaar) 110 (ruim) voldoende

Aantal kinderen eraf (loop cursusjaar) 0 goed / uitstekend

Aantal kinderen erbij (loop cursusjaar) 21 (ruim) voldoende

Aantal verwijzingen naar SO-SBO 0% goed / uitstekend

De Verbinding

Jaarplan 2019 - 2020 25



Overige zaken

Huisvesting Het VO zal eind september ingediend worden bij de beoordelingscommissie.
Streven is DO klaar te hebben voor overdracht grond in november 2019. Zodat
plannen direct ingediend kunnen worden en de bezwaarperiode kan volgen
voor de kerst. Start bouw streven in februari 2020. Bouwproces duurt minimaal
8 maanden. inrichting en verhuizing twee maanden. Start school in nieuw
gebouw na voorjaarsvakantie 2021?

TSO-BSO Er is geen TSO, we hebben een vijfgelijkedagen model. Intensieve
samenwerking met Kion. We vormen samen in de toekomst het Kindcentrum.
We hebben voor 16 uur een verbindingsfunctionaris aangenomen. Zij is in
schooltijd onderwijsassistent en na schooltijd pedagogisch medewerker.

Sponsoring Er is nog geen sprake van sponsoring, wel subsidie Gezonde School. En er is
een traject waarbij we samenwerking zoeken met sportbedrijf Nijmegen in de
wijk.

MR De MR zoekt start schooljaar een nieuw ouderlid. Twee ouders, twee
teamleden. Zij zullen 8 tot 10 keer dit schooljaar vergaderen. De directeur is bij
het eerste deel van de vergadering aanwezig.

Overig Dit schooljaar wordt ons bestuur bezocht door de inspectie. Er volgt vervolgens
op diverse scholen van Conexus een bezoek, zo ook op onze school in dit
schooljaar.
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Professionaliseringsplan 2019-2020  

(op basis van Koersplan Conexus 2018-2021, Schoolplan 2019-2023 en Jaarplan 2019-2020) 

Leertrajecten teambreed 

Onderwerp 
 

Doelstelling en korte omschrijving van de inhoud Mogelijke aanbieder 

Leren 
analyseren 

Het team ziet het nut en kan gebruik maken van de 
citogegevens voor aanpassingen in het onderwijsaanbod 
en leert kijken achter gedrag (scores). 

Bureau Wolters 

Gezonde 
school: 
Implementatie 
KiVa 

Het team zorgt voor een fijne school voor iedereen. Zij 
kunnen de vaardigheden toepassen die bij de KiVa school 
horen. 

KiVa 

Ontwikkeling 
portfolio 

Het team kan gebruik maken van MijnRapportfolio. MijnRapportfolio 

Beredeneerd 
aanbod 
onderbouw 

Het team kan werken vanuit thema’s en leerlijnen in de 
onderbouw en de middenbouw.  
Anite van Ooijen komt 3X coachend observeren. 

’t Kan voor kinderen 
 

Alle mentoren Video interactie begeleiding SVIB: 
Vak-didactische ontwikkeling EDI 

Lilian Gerrits via P&O 

Alle mentoren Vak-didactische vaardigheden ontwikkelen op gebied van 
rekenonderwijs 

Met sprongen vooruit 

 

Individuele (kortdurende) scholing 

Naam Scholing Doelstelling en reden Mogelijke aanbieder 

SMT: 
Simone Leenders 
Manon Prévoo 

Cyclisch werken met 
het MT 

Implementatie en gebruik 
WMK (incl. mijnschoolteam) 

WMK 

Bart v.d. Putt Taal-leesonderwijs 
leerjaar 3 

Zorgen voor implementatie 
leesonderwijs leerjaar 3. 

Marant/Anne Reijerink 

Daniëlle Verbeek Ontwikkeling fijne 
motoriek bij kleuters 

Implementeren van 
“schrijfdans” 

De Lint fysiotherapie 

Daniëlle Verbeek VVTO Engels Internationaliseren en 
implementatie Engels als 
voertaal in beredeneerd 
aanbod 

Nuffic 

Willem v.d. 
Wetering 

Techniek coördinator: 
Onderzoekend en 

Ontwikkelen rol als 
kartrekker voor W&T, 

HAN/HBO+ aanbieder 
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ontwerpend leren ontwikkeling leerlijn 

Angelique Vink-
Bink 

kindercoaching Ambulante medewerker en 
lid werkgroep KiVa. Zij wil 
zich ontwikkelen op dit 
gebied. 

? 

Norma Oomen Coachingstraject  Nav persoonlijke leervragen 
& welbevinden 

Effectiv 

Simone Leenders Begeleiding IB: 
analyseren met het 
team 

De ontvangen scholing 
vertalen naar de eigen 
school/situatie. 

Wolters (Sjoerd) 

 

Individuele (langdurige ) scholing.  

Bijgevoegde opleidingsverzoeken indienen voor 30 mei 2019 m.b.v. POP formulier. 

Vergoeding kan (deels) bovenschools georganiseerd worden 

Naam Scholing Doelstelling en reden Mogelijke aanbieder 

Simone 
Leenders 

Schoolleider 
startbekwaam (20-21) 

Ontwikkelen van 
leidinggevende 
vaardigheden 

NSO-CNA 

Manon 
Prévoo 

Directeur IKC Samen met Kion tot een 
goede doorgaande 
ontwikkellijn voor kinderen 
en samenwerking komen. 

AVS 

 

Conexus Academie: behoefte vanuit de school 

Leernetwerk,  Training, 
Scholing 

Naam Korte omschrijving doel, reden of 
onderzoeksvraag 

IB-netwerk & 
coachingsvaardigheden 

Simone Leenders Rol van IB’er, leerpleinregisseur 

coachingsvaardigheden Bart van der Putt Leren begeleiden van collega’s en studenten 

startersbijeenkomsten Alle mentoren Ontwikkelen tot basis- en vakbekwaam 

intervisie directeur Behoefte aan sparren volgens  
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Conexus Academie deelname aan lopende professionalisering 

Leernetwerk,  Training, 
Scholing 

Naam Korte omschrijving doel, reden of 
onderzoeksvraag 

Leernetwerk jonge  kind Daniëlle, Norma, Willem, 
Petra 

Kennis en vaardigheden opdoen jonge kind. 

Prowise Diverse mentoren Alle mentoren gaan voor goud 

Behoefte: W&T scholing Willem v.d. wetering  

Behoefte: ontwikkeling 
leesonderwijs & Fonemisch 
bewustzijn 

Bart v.d. Putt, Norma 
Oomen 

Ontwikkelen eigen vaardigheden. 

Leernetwerk spelling Bart v.d. Putt Ontwikkeling spellingonderwijs 

 

Lopende subsidie of subsidies die aangevraagd worden 
 

Subsidieverstrekker 
 

Doelstelling en korte 
omschrijving van de inhoud  

Lopend of aangevraagd Partners 

Gezonde school Certificaat gezonde voeding Aangevraagd en toegekend GGD 

 


