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Uitgangspunten voor dit schooljaar: 
Onze speerpunten, waar ieder teamlid zich aan verbindt, voor dit schooljaar zijn:  

 

 De 10 ankers van ’t  Kan en de scholing worden door iedereen gevolgd en toegepast.  

 Iedereen maakt zich de leerlijnen en tussendoelen van SLO eigen, dit is onze topografie! (nieuwe curriculum waar mogelijk) 

 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. 

 Met alle groepen wordt thematisch gewerkt. De thema’s worden gezamenlijk voorbereid volgens het format van de “verwondering” in ere houden. 

 Om meer inzicht te krijgen in de leerlijn rekenen volgen alle mentoren de cursus “met sprongen vooruit”.  

 Alle mentoren ontwikkelen zich op basis van vakliteratuur en persoonlijke ontwikkeling van start- naar basisbekwaam. (indien van toepassing) 

 Iedereen is aanwezig bij het ochtend- en middagoverleg.  

 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.  
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Leerteam-
specialist/ 
kartrekker 
Doelen 

Acties- Resultaten  Op welke wijze? Hoe?  Streefdata 
 

Financiën- scholing- ict-
etc.  

Evaluatiekolom 

IB  Simone 

Er wordt een 
BSOT op-
gestart. Het 
BSOT komt elke 
vier tot zes 
weken bij 
elkaar om 
casuïstiek te 
bespreken.  
 
We vinden dat 
we beter 
onderlegd 
moeten zijn als 
het gaat om het 
duiden van data 
en het stellen 
van doelen.  
 
Ervoor zorgen 
dat het team 
helder heeft 
wat de routes 
zijn m.b.t 
ondersteuning 
rondom een 
kind.  
 

Directie en IB zorgt 
ervoor dat de school 
bekent is in het netwerk 
en nodigt de mensen uit 
voor een eerste 
bijeenkomst. In de 
eerste bijeenkomt zal 
tevens de  
 
 
Volgen van een scholing  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bespreken 
aanmeldformulier BSOT 
en routing m.b.t. 
ondersteuning.  
 
 
 
 
 

De directie legt contact 
met de betrokken 
instanties om zo de 
mensen uit te kunnen 
nodigen en een BSOT 
te kunnen vormen.  
 
 
 
Conexus heeft 
bovenschools een 
scholing ingekocht voor 
directie en IB van 
Bureau Wolters 
 
 
 
 
d.m.v. de poster en een 
casus de route 
bespreken met de 
medewerkers. Het 
aanmeldformulier voor 
het BSOT gezamenlijk 
invullen.  
 
 
 

Elke vier tot zes weken 
wordt een bijeenkomst 
van het BSOT gepland.  
 
 
 
 
 
 
De data zijn opgenomen in 
de agenda van Social 
Schools 
 
 
 
 
 
 
15 november 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nee 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bovenschools geregeld. Op 
dit moment zijn er geen 
kosten aan verbonden.  
 
 
 
 
 
 
Nee 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mei 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
Directie en IB achten de 
scholing als zeer 
waardevol en zullen in 
de begroting opnemen 
om voor komend 
schooljaar een 
teamscholing te 
organiseren met Bureau 
Wolters.  
 
De mentoren hebben dit 
als prettig ervaren. We 
willen dit jaarlijks terug 
laten komen, maar dan 
bij start van het 
schooljaar.  
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Invoeren van 
groeps-
besprekingen 
 
 
 
 
 
Iedere mentor 
kan een 
groepsplan 
maken en 
hiermee 
werken.  

 
De IB’er zorgt voor een 
groepsoverzicht dat de 
mentoren in kunnen 
vullen. 
 
 
 
 
Nadat de 
groepsoverzichten zijn 
ingevuld gaan de 
mentoren aan de slag 
met het maken van en 
werken met 
groepsplannen.  

De IB’er bespreekt het 
in te vullen formulier. 
Elke dag wordt er 
gezamenlijk van elke 
mentor ten minste één 
kind ingevuld in het 
formulier.  
 
De IB’er neemt met alle 
mentoren door hoe 
een groepsplan 
gemaakt kan worden 
en hoe men hiermee 
kan werken.  

Elke (werk) dag van  
15.00 – 15.15 uur. Streven 
is om rond de 
kerstvakantie alle kinderen 
inzichtelijk te hebben 
middels dit formulier.  
 
 
We gaan met dit 
onderdeel aan de slag 
nadat de 
groepsoverzichten door 
alle mentoren helemaal 
zijn ingevuld.  
(januari/februari 2019) 

Nee 
 
 
 
 
 
 
 
Nee  
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Leerteam-
specialist/ 
kartrekker 
Doelen 

Acties- Resultaten  Op welke wijze? Hoe?  Streefdata 
 

Financiën- scholing- ict-
etc.  

Evaluatiekolom 

W.O. thematisch werken  Alle mentoren 

De kinderen in 
lj1-2 en lj3-4-5 
krijgen meerdere 
keren per week 
een gevarieerd 
aanbod in W.O 
 
 
 
 
We gaan ons 
onderwijs 
thematisch 
inrichten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W.O. wordt tijdens de 
thema-voorbereiding 
meegenomen als 
vakgebied. Dit wordt 
vervolgens ook ingezet 
gedurende het thema. 
 
 
 
 
Voor elk thema wordt 
een thema 
voorbereiding gemaakt. 
We werken vanuit de 
doelen van het SLO. 
Vanuit de doelen 
worden de activiteiten 
voorbereidt. Een thema 
duurt ongeveer 6 weken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het team beslist hoe zij 
vorm willen geven aan 
met name geschiedenis, 
aardrijkskunde en 
(wereld)burgerschap. 
Deze invulling wordt ook 
visueel gemaakt 
(tijdlijnen, methodiek 
aanbieden, Canon etc.) 
 
Samen met ’t kan voor 
kinderen volgen we als 
team een scholing.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13-08-2018 en 27-09-
2018. Bij het 
voorbereiden van de 
verschillende thema’s 
wordt dit door de 
mentoren meegenomen 
in de voorbereiding.  
 
 
 
Data scholing: 

 13-08-2018 

 27-09-2018 

 14-11-2018 

 22-01-2019 

 19-03-2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verwerkt in studiedag 
van ’t Kan voor kinderen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
€5000,- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het team heeft de wens 
uit gesproken om de wo 
vakken te integreren in 
de thema’s.  
 
 
 
 
 
 
De doelgroep van de 
school bestaat op het 
moment vooral uit 
kleuters. We merken dat 
nog niet alle mentoren 
de expertise hebben in 
het verzorgen van het 
onderwijs voor deze 
doelgroep om een 
beredeneerd aanbod te 
organiseren. Expertise 
van buitenaf blijft ook 
voor komend schooljaar 
noodzakelijk.   
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De mentoren 
hebben zicht op 
de leerlijn 
rekenen.  

De mentoren volgen de 
cursus met sprongen 
vooruit.  

Twee mentoren zullen 
het aanbod 1/2 volgen 
en twee mentoren zullen 
het aanbod 3/4 volgen. 
De cursus start in het 
voorjaar van 2019 en 
betreft 4 bijeenkomsten 
van 2,5 uur. 

Data scholing: 

 13-3-2019 

 03-04-2019 

 15-05-2019 

 05-06-2019 

€525,- per deelnemer 
Totaal €2100,- 
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Leerteam-
specialist/ 
kartrekker 
Doelen 

Acties- Resultaten  Op welke wijze? Hoe?  Streefdata 
 

Financiën- scholing- ict-
etc.  

Evaluatiekolom 

 ICT  ICT beleid ontwikkelen voor de hele school. Simone 

Bij elke 
mentorgroep 
staat een 
“Prowise bord” 
 
 
 
 
Iedere mentor 
heeft 
uiteindelijk het 
certificaat goud 
van Prowise 
behaald.     
 
De mentoren 
kijken waar ICT 
en digitaliseren 
elkaar op 
onderwijs 
gebied kunnen 
ontmoeten.  
 
 
 
 
 
 

De school heeft op dit 
moment de beschikking 
over 3 Prowise borden. 
In januari komt er een 
verdieping op de school, 
dan start er een vierde 
mentorgroep.  
 
Elk jaar (of elk half jaar) 
zal de mentor indien nog 
nodig zich laten scholen 
in Prowise. Te beginnen 
bij brond, dan zilver, dan 
goud.  
 
De mentoren maken 
gebruik van Snappet en 
Nieuwsbegrip (leerjaar 
3/4/5)  
 
De mentoren kijken bij 
de voorbereiding van 
een thema in welke 
hoeken bij de kleuters 
ICT een goede 
ondersteuning te 
behoeve van de 

Januari 2019 aanschaf 
van twee Prowise 
borden voor de 
bovenverdieping.  
 
 
 
 
De cursus wordt door 
de ICT coördinator 
aangevraagd en aan 
het begin van het jaar 
geïnventariseerd wat 
de instap is.  
 
Ipads worden ingezet 
ten behoeve van de 
leerontwikkeling van 
alle kinderen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Januari/begin februari  
2019 
 
 
 
 
 
 
Najaar 2018: 
Danielle: goud 
 
Voorjaar 2019: 
Willem  zilver 
Norma  brons 
 
De school heeft in de 
begroting opgenomen 
Ipads aan te schaffen 
(vanaf leerjaar 4 
uiteindelijk voor ieder 
kind.) 
We hebben nu 9 Ipads ter 
beschikking voor de 
kinderen.  
 
 
 
 

€6300,- per bord.  
(€12700,- totaal) 
 
 
 
 
 
 
€50 per persoon per 
cursus deelname.  
 
 
 
 
 
Januari 2019 schaft de 
school nog 10 Ipads aan 
(€450 per Ipad, totaal 
€4500,-) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Daniëlle heeft het 
certificaat “Prowise 
goud” behaald.  
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De mentoren 
gaan de 
ontwikkeling 
van de kinderen 
bijhouden in 
een digitaal 
systeem (vanaf 
wanneer het 
kan) 
 
Iedere mentor 
is bekwaam om 
digitaal een 
registratie te 
doen.  

ontwikkeling van 
kleuters  
kan zijn.  
We gaan uit van de 
kerndoelen en 
tussendoelen zoals 
geformuleerd bij SLO. 
Rapportfolio heeft deze 
standaard in het 
programma zitten.  
 
 
 
De mentoren zijn in staat 
om te werken met de 
digitale volgsystemen en 
kunnen snel een 
administratieve 
handdeling te verrichten 

We krijgen tijdens een 
korte teambijeenkomst 
uitleg over 
rapportfolio. 
 
 
 
 
 
 
 
De ICT coördinator zorg 
voor een scholing 
werken met Esis. 
 
Iedere mentor heeft 
een laptop tot zijn/haar 
beschikking 

08-01-2019 oriëntatie 
rapportfolio 
Daarna met het hele team 
een keuze maken hiermee 
te werken ja/nee 
 
 
 
 
 
Met Edwin is een afspraak 
gemaakt om uitleg te 
geven over het werken 
met Esis. Januari 2019 
September/oktober zijn er 
4 laptops aangeschaft. In 
januari worden er weer 3 
aangeschaft. (ook een voor 
de administratie) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geen 
 
 
 
€900,- per laptop (€3600,-) 
 
Januari 2019 €2700,- 
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Leerteam-
specialist/ 
kartrekker 
Doelen 

Acties- Resultaten  Op welke wijze? Hoe?  Streefdata 
 

Financiën- scholing- ict-
etc.  

Evaluatiekolom 

 Manon en Simone: Management 

Kwaliteitscyclus 
& 
handelingsgericht 
werken is 
geïnitieerd en 
vormgegeven.  
 
We oriënteren 
ons op werkwijze 
tegen pesten en 
sociale veiligheid 

Het instrument WMK is 
verkend.  Het MT volgt 
scholing in hoe te 
werken met dit 
instrument.  
 
 
De werkwijze van Kiva is 
geïntroduceerd aan het 
team en we hebben een 
vierjarenplanning 
gemaakt voor de 
invoering hiervan. 

Scholing voor MT 
(Manon en Simone) 
 
 
 
 
 
Verkennend gesprek 
management 
 
Oriëntatie bijeenkomst 
team 
 
Starttraining Kiva 

Schoolplan: vanaf januari 
2019 
 
 
 
 
 
Najaar 2018 
 
 
Januari/februari 2019 
 
 
Augustus 2019 (voorkeur 
voor start schooljaar) 

WMK scholing Conexus 
 
 
 
 
 
 
3500 euro voor eerste 
jaar. 
Verspreid over vier jaar 
10.000 euro 

 
 
 
 
 
 
 
Naar aanleiding van de  
oriëntatie bijeenkomst, 
besluit nemen met 
team. 
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Leerteam-
specialist/ 
kartrekker 
Doelen 

Acties- Resultaten  Op welke wijze? Hoe?  Streefdata 
 

Financiën- scholing- ict-
etc.  

Evaluatiekolom 

VVTO  Brede aanpak van Engels in ons dagelijks onderwijs in het kader van wereldburgerschap. Daniëlle 

Op meerdere 
momenten in de 
week zorgen de 
mentoren ervoor 
dat de kinderen 
in aanraking 
komen met 
Engels.  
 
Brede aanpak 
genereren voor 
wereldburger-
schap en het vak 
Engels.  
 
 
 
Inzetten van de 
gekozen aanpak 
op het gebied 
van 
wereldburger-
schap en Engels.   

Bij het alledaagse 
onderwijs komen de 
kinderen in aanraking 
met Engels.  
 
 
 
 
 
De coördinator kiest, in 
samenspraak met het 
team voor een aanpak 
om VVTO vorm te geven.  
(E-Twinning, Global 
Citizen Network etc.) en 
verdiept zich daarin.  
 
De Coördinator zorgt 
voor een planning en 
geeft het team 
handvatten in het 
werken met de aanpak 
binnen de thema’s zodat 
Wereldburgerschap en 
Engels breed ingezet en 
gedrag worden binnen 
de school.  
 

Zingen bij het opruimen 
“one two…. 
 
De helping hands 
 
Voorlezen/samen lezen 
 
 
 
Afhankelijk van de 
gekozen aanpak zal de 
coördinator de route 
uitstippelen en de 
bevindingen presenteren 
aan het team.  
 
 
De coördinator zorgt 
voor een duidelijke 
presentatie van de 
gekozen aanpak en kijkt 
voor 
scholingsmogelijkheden 
voor de rest van het 
team. De Coördinator zal 
de rol van kartrekker 
hebben en ervoor zorgen 
dat binnen de 

Bij elke 
themavoorbereiding 
wordt er gekeken dat er 
ten minste één Engels 
activiteit wordt 
voorbereid door de 
mentoren.  
 
 
Keuze aanpak:  
maart 2019. 
 
Inzet methodiek:  
mei 2019 (inzet bij 
laatste thema van het 
schooljaar) 
 
April 2019 de 
voorbereiding. Starten 
met het thema in mei 
2019.  

Geen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-Twinning  
€0,- 
 
Global Citizen Network  
€1850,- per jaar 
 
 
 
€0,- 
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De coördinator geeft een 
introductie van de 
gekozen methodiek en 
zorgt voor handvatten 
voor het team zodat 
deze breed ingezet kan 
worden in de school.  

themavoorbereidingen 
dit onderdeel gedekt is.  
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Leerteam-
specialist/ 
kartrekker 
Doelen 

Acties- Resultaten  Op welke wijze? Hoe?  Streefdata 
 

Financiën- scholing- ict-etc.  Evaluatiekolom 

Wetenschap & Techniek  Willem 

In 2020 moeten 
alle Nederlandse 
basisscholen 
aandacht hebben 
voor wetenschap 
en techniek in 
het curriculum 
(Techniekpact, 
2018).  
 
 
 
De coördinator 
zorgt voor input 
bij een 
inspirerend 
aanbod waarbij 
eigen omgeving, 
relaties tussen 
werking, vorm en 
materiaalgebruik 
aan bod komen.   
 
 
 
 
 
 

De school stelt een 
coördinator aan die 
ervoor zorgt dat 
wetenschap en techniek 
,waar kan, geïntegreerd 
worden in ons dagelijks 
onderwijs.  
 
 
 
 
 
De coördinator kijkt 
binnen de 
themaplanning of er 
techniekkoffers gemaakt 
kunnen worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Binnen het team wordt 
de vraag uitgezet. 
De Coördinator 
onderzoekt hoe 
wetenschap en techniek 
geïntegreerd kan 
worden in het dagelijks 
onderwijs.  
 
 
 
 
Met behulp van 
kosteloos materiaal en 
hulp van de ouders 
worden de 
techniekkoffers gemaakt 
en gevuld. De eerste 
koffer wordt gemaakt 
binnen het thema 
“helden” de context 
wordt “uitvinders” 
In het atelier worden 
begeleide activiteiten 
aangeboden met deze 
techniekkoffers. 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koffer 1 januari 2019 
Koffer 2 maart 2019 
Koffer 3 mei 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De coördinator wil meer 
handvatten hebben voor 
het vormgeven van 
wetenschap en techniek 
binnen ons thematisch 
onderwijs. Daarom zal 
de coördinator voor 
komend schooljaar de 
opleiding ‘Specialist 
Wetenschap & Techniek’ 
aan de HAN volgen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.techniekpact.nl/doelen/doel-1
https://www.techniekpact.nl/doelen/doel-1
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De coördinator 
zorgt voor een 
leerlijn waarbij 
het doen van 
onderzoek door 
leerlingen 
centraal staat.   

De coördinator zorgt 
ervoor dat er binnen de 
hoeken op het leerplein 
ook een techniek 
ontdekhoek wordt 
ingericht.  

In de techniek-hoek 
kunnen kinderen zelf 
met techniek aan de 
slag, binnen het thema 
‘water’. Maar ook met 
elektrische circuits, of 
onderdelen van oude 
apparaten opnieuw aan 
elkaar maken. 

De techniekhoek is 
ingericht uiterlijk in week 
20 voor thema ‘Water’ 

-  
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Leerteam-
specialist/ 
kartrekker 
Doelen 

Acties- Resultaten  Op welke wijze? Hoe?  Streefdata 
 

Financiën- scholing- ict-
etc.  

Evaluatiekolom 

Kunst en cultuur  Norma 

Elk kind komt ten 
minste een keer 
in de week in 
aanraking met 
het vakgebied 
muziek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elk kind komt 
tenminste 2 keer 
per maand in 
aanraking met 
het vakgebied 
dans.  
 
 
 
 
 

In samenwerking met de 
Lindenberg worden er 
vanaf ferbruari 2019 
muzieklessen 
georganiseerd in de 
kringen op het leerplein.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In samenwerking met de 
Lindenberg worden er 
vanaf maart 2019 
danslessen 
georganiseerd op het 
leerplein.  
 
 
 

De mentoren zitten bij 
de muzieklessen. Zij 
scholen zichzelf door te 
kijken naar het “good 
practice” voorbeeld dat 
wordt gegeven door de 
muziekdocent van de 
Lindenberg. Op deze 
manier kan de mentor 
zelf de muziekles 
herhalen en op den duur 
zelf een muziekles 
geven. Er is naar verloop 
van tijd sprake van co-
teaching. 
 
De mentoren gaan met 
de mentorgroep naar de 
dansles (atelier). De 
mentor observeert en 
kijkt hoe de kinderen het 
doen. We 
experimenteren samen 
met de Lindenberg door 
te kijken of dans als een 
activiteit op het 
digikeuzebord 

Start maart 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
Start februari 2019 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

CMK gelden/subsidie te 
gebruiken voor lessen 
muziek gegeven vanuit de 
Lindenberg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CMK gelden/subsidie te 
gebruiken voor lessen 
muziek gegeven vanuit de 
Lindenberg.  
 

 



jaarplan 2018-2019 

15 

aangeboden kan 
worden. 

 


