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Inleiding Vorig schooljaar hebben we in de evaluatie samen geconstateerd dat we teveel
speerpunten hadden in ons jaarplan 2019-2020. We hebben vervolgens voor
maximaal vier speerpunten gekozen voor dit schooljaar:

-Ontwikkelingsgericht werken in alle taalactiviteiten, waarbij MijnRapportfolio
het uitgangspunt is voor verschillen in ontwikkeling en leerdoelen op
kindniveau.

-We kiezen expliciet voor de ontwikkeling van de procesgerichte didactiek voor
met name de creatieve vakken. Bij de basisvaardigheden is EDI (effectieve
directe instructie) het didactische uitgangspunt en we gaan verder met de
ontwikkeling van de didactiek van Met Sprongen Vooruit voor alle mentoren.

-We Werken thematisch in al ons onderwijs en handelingsgericht met de één
zorgroute. Ook hierbij is MijnRapportfolio het uitgangspunt voor het
gepersonaliseerd leren voor de kinderen. Registratiesysteem voor het volgen
van de kinderen blijft Esis. Het goed analyseren van gegevens/resultaten blijft
de basis van ons handelen.

-We gaan verder met de positieve benadering van kinderen vanuit het
oplossingsgericht werken (o.a. met KiVa en Kids' Skills).

De speerpunten zijn weer in twaalf actiepunten verdeeld over de vier gebieden
waar we aan de onderwijsinspectie verantwoording over af mogen leggen.
Deze twaalf punten zijn dus aan elkaar verbonden door de speerpunten die we
als team gekozen hebben. Natuurlijk staan er in ons jaarplan nog veel meer
acties uitgewerkt, die passen bij de brede ontwikkeling van ons
onderwijsconcept. De gekozen actiepunten behoren bij 'de basis op orde
hebben'. In de bijlagen van dit jaarplan vindt u ons 'Plan on a page'. Ons als
team helpt dit overzicht om steeds kritisch te zijn over alles wat ons bezighoud
en waar we onze tijd aan besteden.

Focus voor dit schooljaar zal nog meer liggen op het cyclisch werken
(oriënteren-uitvoeren-evalueren-borgen) en de ontwikkeling van de
middenbouw. Iedereen is betrokken bij deze ontwikkeling en in staat om het
ontwikkelde toe te passen op de leerpleinen en in de eigen mentorgroepen. Dit
betekent bijvoorbeeld dat alle onderbouwmentoren minimaal één dag ruilen van
mentorrol met de middenbouwmentoren. Het initiatief ligt hierin bij de mentoren
zelf.

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 door het team en de MR. 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

Schoolleiding: 1,0 fte 
Interne Begeleiding: 0,4 
Administratie: 0,6 
Onderwijsontwikkeling: 0,4 
Onderwijsassistentie: 0,4 
Conciërge: 0,6 
Totaal: 2,8 
6 mentorgroepen: 6 fte

Groepen Mentorgroepen; 
Leerplein boven; Klaproos & Distel (Onderbouw), Korenbloem (Middenbouw
3/4) 
Leerplein beneden; Boterbloem & Gerbera (Onderbouw), Goudsbloem
(Middenbouw 3/4)

Functies [namen / taken] Mentoren; 
ICT co & mentor Goudsbloem, vijf dagen: Chiel Peters 
W&T co & mentor Korenbloem, vier dagen: Willem v.d. Wetering 
Gezonde school co & mentor Distel, vier dagen: Tamara Onnink 
CKV co & mentor Boterbloem, vier dagen: Ellen Kreeft 
VVTO co & mentor diverse groepen OB, vier dagen: Perla Stunnenberg 
NME co & mentor Gerbera, vier dagen: Petra v.d. Pol 
Beweeg co & mentor KLaproos, vier dagen: Imke Haanappel 
HB co & mentor Goudsbloem: Manon Bakker, donderdag 
CKV & mentor Boterbloem: Sophie Rameakers, maandag

ALPO student Distel: Elzemarijn, ma & di 
LIO student Korenbloem: Nena, woe & do 
PABO student: Stijn v. Marwijk, woe & do

Combinatie functionaris onderwijsassistent & pedagogisch medewerker Kion:
Sanne Sewalt, vier dagen 
Interne Begeleiding, Leerpleinmanagement & mentor Korenbloem: Simone
Leenders, vijf dagen 
Schoolleiding: Manon Prévoo, vijf dagen 
Administratie & Arbo co: Angelique Vink - Bink, di, woe & vrijdag 
Conciërge & BHV co: Gerrit Westerveld, vijf halve dagen

Twee sterke kanten Sterke professionele, ontwikkelingsgerichte en flexibele cultuur. 
Iedereen heeft de wens tot vernieuwing/verandering.

Twee zwakke kanten Het tijdelijke gebouw zorgt voor beperkingen in de leeromgeving. 
Structuur nog in ontwikkeling (regels & routines)

Twee kansen Lerende organisatie in een sterke kennisgemeenschap (team, ouders &
externen). 
Schoolspecifiek ontwerp voor onderwijs en gebouw mogelijk.

Twee bedreigingen Door een klein team hoge werkdruk voor de medewerkers door diversiteit aan
taken en verantwoordelijkheden. 
De keuze voor de school is niet altijd een bewuste keuze van de ouders
geweest.
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Opbrengsten [beleidsvoornemens] Invoeren MijnRapportfolio 
Invoeren KiVa 
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 
Invoeren nieuwe bovenschoolse systemen zoals Cupella, Dotweb, Capisci 
Invoeren oplossingsgericht werken (progressiegericht) en procesgerichte
didactiek
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Leerlingenaantallen per 1 oktober

0 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal

18 42 38 36 16 150

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

Op 1 oktober 2020 verwachten wij 117 kinderen op school te hebben. De overige nieuwe kinderen zullen daarna
instromen verspreid over het schooljaar. Dit zijn voor een groot deel vierjarige kinderen (leerjaar 0 & 1). 
De school zit ook dit schooljaar nog onder de bekostigingsnorm (290) en de opheffingsnorm (180). Dit betekent dat
we wederom een ruim begrotingstekort zullen hebben. Conexus gaat uit van het solidariteitsprincipe met alle 31
scholen dragen we de last voor de nieuwe scholen.

Kwantitatieve gegevens personeel

Aantal medewerkers OP 10 (2 mannen en 8 vrouwen)

Aantal medewerkers OOP 4 (1 man en 3 vrouwen)

Aantal uitstromers 3

Aantal nieuwkomers 5

Aantal BHV-ers 8

Aantal geplande FG's 14

Aantal geplande BG's 5

Aantal geplande POP's 14
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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 met behulp van de gesprekkencyclus zorg
voor blijvende (individuele) 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 Sociale en
maatschappelijke
ontwikkeling

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

klein

KD6 Didactisch handelen De afstemming is gericht op zowel ondersteuning als
uitdaging, afhankelijk van de behoeften van de leerlingen

klein

KD7 Zorg en begeleiding De school gebruikt voor taal betrouwbare en valide toetsen 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 (MRF)

Huidige situatie + aanleiding In de evaluatie van het jaarplan 2019-2020: 
Door uitval mentor en ict-coördinator zijn we niet waar we willen zijn. Bijna alle
mentoren maken gebruik van MRF. Maar niet alle dagen en ook nog niet de
kinderen en ouders. En fase twee is nog niet volledig ingevoerd in het systeem.
Dit kost meer tijd en aandacht dan we hadden ingeschat. Dit onderdeel moet
een speerpunt worden komend schooljaar.

Fase I is inmiddels ingevoerd en daar waar nodig wordt dit momenteel
aangescherpt voor de basisvaardigheden taal en rekenen. 
De basisvaardigheden taal en rekenen voor fase II zijn ingevoerd.

We zijn bij de vierde en vijfde stap beland van het stappenplan voor het
invoeren van MRF: 
4. Kinderen en ouders worden geïnformeerd 
5. Kinderen en ouders gaan MijnRapportfolio nu ook echt gebruiken.

We kunnen starten met een pilot met ouders.

Gewenste situatie (doel) Voor alle kinderen is de startpagina ingevuld en besproken tijdens het eerste
ontwikkelgesprek. 
Alle kinderen en mentoren maken dagelijks en/of wekelijks gebruik van MRF
om doelen te formuleren en te registreren waar een kind is op de
basisvaardigheden. 
Alle ouders kunnen inloggen in MRF en met de kinderen meekijken. 
Alle kinderen van leerjaar vier kunnen zelf inloggen en MRF aanvullen.

Activiteiten (hoe) Invulling basisvaardigheden taal en rekenen fase 2 (middenbouw): vertaling
SLO doelen naar ik-doelen. 
Werken met tablets/devices en MRF gedurende de werkdag door mentoren en
kinderen (m.n. leerjaar vier). 
Clusteren van vaardigheden/doelen per thema, voor de start van het thema. 
Invulling startpagina en rubriceren van afbeeldingen onder de meervoudige
intelligentie. 
Pilot met een groepje ouders voor de herfstvakantie. 
Pilot: Gebruik maken van de diverse tests bij 'zo leer ik' en 'zo ben ik' door de
mentoren.

Consequenties organisatie Mentoren houden ontwikkelingen actief bij tijdens de werkdag. 
Voldoende devices voor alle leerjaren. 
Voldoende en op tijd opladen van apparaten. 
Regelmatig tijd maken voor de ontwikkeling van vaardigheden van mentoren. 
Helder naar ouders communiceren wanneer wat gebruikt gaat worden. 
Starten met delen inloggegevens met ouders na de kerstvakantie.

Consequenties scholing Gedurende studiedagen tijd reserveren voor de ontwikkeling van MRF en het
actief invullen van het systeem. 
Op verzoek scholing "on the job" door MRF adviseurs. De eigenaar organiseert
dit.

Betrokkenen (wie) alle mentoren, ouders en kinderen, adviseur mrf en schoolleiding

Plan periode jul 2020, aug 2020, sep 2020, okt 2020, nov 2020, dec 2020, jan 2021, feb
2021, mar 2021, apr 2021, mei 2021, jun 2021 en jul 2021

Eigenaar (wie) Coördinator ICT (Chiel)

De Verbinding

Jaarplan 2020 - 2021 8



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

Meetbaar resultaat Alle mentoren en kinderen van leerjaar vier maken dagelijks/wekelijks gebruik
van het systeem. 
Vaardigheden en groei worden bijgehouden en besproken met kinderen en
ouders. 
Ouders hebben meer inzicht in de schoolse ontwikkeling van hun kinderen.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Maandelijks bij het ICT overleg tussen MB en leerpleinregisseur. Dit wordt een
werkgroep met ook deelname vanuit onderbouw en studenten. 
Evaluatie pilotgroep voor de herfstvakantie. 
Tijdens de evaluatie van het jaarplan.

Borging (hoe) Afspraken worden vastgelegd in het borgingsdocument en het ICT projectplan.
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Uitwerking GD2: De school formuleert eigen doelen en normen passend bij de populatie.

Thema Beleidsplan 2019-2023: Kwaliteitszorg

Resultaatgebied De school formuleert eigen doelen en normen passend bij de populatie:
Oriëntatie op jezelf en de wereld (OJW) & natuur- en milieu educatie (NME)

Huidige situatie + aanleiding In de ontwikkelingsgerichte thema’s komt regelmatig een onderwerp voor dat te
maken heeft met OJW en NME. 
De activiteiten zijn vooral gericht op de onderbouw. 
Er is nog geen afstemming op verschillende leerjaren. 
Ook zijn er niet voor alle onderwerpen passende leskisten/materialen te vinden.
Nog niet alle mentoren zijn op de hoogte van de onderwerpen die OJW/NME
omvat en bij welke thema’s ze ingezet kunnen worden. 
In de school is OJW/NME structureel opgenomen in het curriculum binnen de
thema’s van ontwikkelingsgericht werken. De kinderen ontdekken wat
duurzaamheid is en gaan hier in het dagelijks leven bewust mee om. Tevens
voelen de kinderen dat ze onderdeel zijn van hun directe omgeving, hierdoor
weten ze goed met deze omgeving om te gaan.

Gewenste situatie (doel) Er is binnen alle thema’s aanbod voor NME onderwijs voor alle groepen. 
De activiteiten worden opgenomen in de themaplanning. 
Er komt een overzicht van onderwerpen, gekoppeld aan de schoolthema’s. 
We onderhouden contacten met organisaties die ons hierbij kunnen helpen
zoals de Bastei, IVN, Naturalis,..

Activiteiten (hoe) Doorgaan met thematische activiteiten in de ontdekhoek (begeleid en
zelfstandig) en in de kring. 
Lenen van leskisten van de Bastei wanneer deze aansluiten bij het thema. 
Schoolbreed aansluiten bij activiteiten als ‘redt de bij’ en warme truiendag. 
Start maken met moestuin/bollen planten. 
Organiseren van activiteiten op locatie in de wijk. Dus buitenlessen, ongeveer
drie keer per jaar met alle groepen. 
Dit jaar gaat 1 thema volledig over OJW/NME: Flora en fauna

Consequenties organisatie Thematisch aanbod ontdekhoek evalueren met desbetreffende mentor. Door de
eigenaar 
Reserveren materialen bij De Bastei door eigenaar 
Regelen gastlessen door eigenaar 
Verwerken activiteiten in ontdekhoek/kringen (themaplanning). 
Contact onderhouden met organisaties die aanbod hebben, zoals de Bastei,
IVN, Naturalis (eigenaar). 
Verzamelen OJW/NME onderwerpen en koppelen aan thema’s (overzichtslijst
maken) door de eigenaar/coördinator. 
Alle mentoren denken bij iedere themavoorbereiding mee over de invulling van
de NME/OJW activiteiten.

Consequenties scholing Volgend schooljaar scholing voor kartrekker op het gebied van NME. Dit
schooljaar oriëntatie op mogelijkheden voor scholing.

Betrokkenen (wie) petra (coördinator ojw/nme) en tamara en andere mentoren.

Plan periode jul 2020, aug 2020, sep 2020, okt 2020, nov 2020, dec 2020, jan 2021, feb
2021, mar 2021, apr 2021, mei 2021, jun 2021 en jul 2021

Eigenaar (wie) Coördinator OJW&NME (Petra)
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Kosten (hoeveel) Evt. aanschaf materialen, gastlessen en excursies met een maximum van 100
euro per thema (begroting jaarlijks maximaal 600 euro uit budget
cultuureducatie, prestatieboxgelden 16 euro per kind per jaar). 
Kosten scholing IVN, nog geen details bij schrijven jaarplan. Wordt
meegenomen in begroting 2021

Meetbaar resultaat Wekelijks nieuwe activiteiten en dagelijks aanbod in de ontdekhoeken op beide
leerpleinen. 
Ontwikkelen van vaardigheidsniveau OJW in MijnRapportfolio bij alle kinderen
(of op een andere wijze zorgen dat bijvoorbeeld projecten blijvend onderdeel
zijn van MRF). 
Invoeren doelen bij vaardigheden fase 2. Dit wordt in woord opgesteld door
eigenaar en mentoren MB. En wordt gebruikt bij het thema Flora en Fauna.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Wordt meegenomen in thema-evaluaties aan het einde van ieder thema. Bij
evaluatie jaarplan vastleggen wat er ontwikkeld is en afspraken maken voor
vervolg.

Borging (hoe) Afspraken worden opgenomen in het borgingsdocument.
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Uitwerking GD3: Op onze school wordt dagelijks gewerkt aan de creatieve ontwikkeling van de kinderen.

Thema Streefbeeld

Resultaatgebied Cultureel Kunstzinnige Vormgeving (CKV)

Huidige situatie + aanleiding Evaluatie schooljaar 2019-2020: 
Het atelier als ruimte met invulling staat. De procesgerichte didactiek wordt
dagelijks ingezet. Het dagelijkse aanbod in de creatieve vakken is verdeeld in
mentorgestuurde en kindgestuurde opdrachten/activiteiten. Per thema is er een
andere mentor aanwezig in het atelier, waardoor alle mentoren zich de
didactiek eigen kunnen maken. De kinderen krijgen wekelijks muziek- en
dansactiviteiten aangeboden door externen en de eigen mentoren. We wensen
voortzetting van het aanbod van de Lindenberg, maar dit is afhankelijk van het
budget. We missen nog de aansluiting met de thema's binnen de BSO tijd. Wat
in die tijd gebeurd, staat veelal op zichzelf. Ook is er een verschil in 
interpretatie van de procesgerichte didactiek. Dit vraagt in de toekomst wel
weer aandacht, maar behoort komend jaar niet tot de speerpunten.

Gewenste situatie (doel) Op onze school wordt dagelijks gewerkt aan diverse onderdelen van de
creatieve ontwikkeling van kinderen. 
Waar mogelijk maken we gebruik van de procesgerichte didactiek en methode
voor procesgerichte didactiek als bronnenmateriaal (Laat maar leren).

Activiteiten (hoe) De kinderen worden wekelijks dans-of muzieklessen aangeboden met
ondersteuning van externen. 
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 krijgen in het atelier technieken aangeleerd om zich beter creatief
te kunnen uiten. 
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. 
De mentoren gebruiken waar mogelijk de procesgerichte didactiek om doelen
en vaardigheden te bereiken, passend bij het thema.

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. 
Dans en muzieklessen worden gegeven in een daarvoor geschikte ruimte. 
Er is ruimte om met het team de procesgerichte didactiek te evalueren.

Consequenties scholing Er wordt vanuit subsidie CmK dans- en muziekles gegeven vanuit de
Lindenberg. 
Prestatieboxgelden worden gebruikt om bij zoveel mogelijk thema's een
cultureel divers aanbod te bieden. 
Karin Kotte komt teamscholing geven over de procesgerichte didactiek.
Eventueel vervolg wordt door de CKV coördinator met haar en Joos Damen van
de Lindenberg afgestemd.

Betrokkenen (wie) alle mentoren, onderwijsassistent, ckv coördinator (ellen) en externen
lindenberg

Plan periode jul 2020, aug 2020, sep 2020, okt 2020, nov 2020, dec 2020, jan 2021, feb
2021, mar 2021, apr 2021, mei 2021, jun 2021 en jul 2021

Eigenaar (wie) CKV coördinator (Ellen)
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Kosten (hoeveel) Kosten neutraal (prestatiebox gelden & subsidie CmK). Verder uit te werken
door de eigenaar. 
Kosten eventuele aanschaf digitale methode laat maar leren
(www.laatmaarleren.nl)

Meetbaar resultaat Zichtbaar in werk van de kinderen en zichtbaar in vaardigheidsgroei in
MijnRapportfolio bij de kinderen. 
Zichtbaar in papieren portfolio of werk dat mee naar huis gaat. 
Zichtbaar in de thema voorbereiding en eventueel de evaluatie (procesgerichte
didactiek).

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) De mentoren evalueren het aanbod na ieder thema tijdens de evaluatie. 
Er wordt door eigenaar regelmatig geëvalueerd met docent van de Lindenberg. 
Bij evaluatie jaarplan.

Borging (hoe) Afspraken en eventuele methodekeuzes (bronnenmateriaal) 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

Resultaatgebied Wetenschap & Techniek; Onderzoekend en Ontwerpend leren.

Huidige situatie + aanleiding Evaluatie 2019-2020: 
Er is wekelijks aandacht voor W&T, voor een onderzoekende houding en
ontwerpend leren (logboekjes, activiteiten ontdekhoek, mindmaps/
brainstorm/onderzoeksvragen met kinderen in ieder thema). 
Er is nog onvoldoende structuur en doorgaande lijn. 
Er is geen losstaand, zichtbaar aanbod gerealiseerd voor W&T. Wel werken de
kinderen aan W&T leerdoelen in de verschillende hoeken. In het atelier maken
kinderen kennis met gereedschappen, technieken en (eigenschappen van)
materialen bij de dagelijkse kunstzinnige activiteiten. Door het werken met
techniekdozen leren ze de beginselen van elektrotechniek. In de ontdekhoek
worden wekelijks proefjes gedaan waarbij natuurkundige verschijnselen als
licht/donker, zwaartekracht, warm/koud aan bod 
komen. En in de bouwhoek worden constructieprincipes onderzocht. Bovendien
wordt er dagelijks gewerkt aan onderzoekend en ontwerpend leren, door met
het maken van plannetjes in persoonlijke logboekjes. Voordat kinderen aan de
slag gaan, krijgen ze een moment om te bedenken wat ze willen gaan doen en
hoe. Na het werkmoment wordt dit plan geëvalueerd in de kring: Wat is er
gelukt? Steeds vaker komt de cyclus van 
onderzoekend en ontwerpend leren structureel aan bod (oriënteren-
voorbereiden-uitvoeren-evalueren). We zijn echter nog niet tevreden over het
aanbod voor techniek, maar hebben nu de focus op andere zaken gelegd. Voor
het inrichten van een techniekhoek geldt dat we aanlopen tegen beperkingen
als het gaat om fysieke ruimte, maar vooral ruimte qua bemensing/begeleiding.
De coördinator is gestart met de opleiding en er zijn diverse workshops en
techniek activiteiten georganiseerd binnen 
diverse thema's. Ouders zijn niet intensief betrokken geweest bij de
ontwikkeling van de activiteiten, wel bij de ondersteuning gedurende de
activiteiten.

Gewenste situatie (doel) Binnen alle thema's is er wekelijks een aanbod voor W&T onderwijs voor alle
groepen. 
De cycli van onderzoeken- en ontwerpend leren zitten in het DNA van onze
school.

Activiteiten (hoe) * Doorgaan met thematische activiteiten/proefjes in de ontdekhoek 
* Structureel uitbouwen aanbod in atelier met altijd 1 techniekactiviteit naast
beeldende vorming 
* Onderzoeksvragen en het formuleren daarvan worden structureel ingezet in
alle mentorgroepen. De vorm kan per thema verschillen (logboekje, op papier
aan de muur, op een mindmap op het digibord, etc.) 
* Onderzoeks- en ontwerpcyclus komen zichtbaar in iedere kring 
* Afronden opleiding Onderzoekend en Ontwerpend leren door coördinator
W&T 
* thema Bouwen (januari-februari 2021) wordt gebruikt voor een nieuwe impuls
aan het W&T onderwijs, m.b.v. ondersteuning vanuit de opdrachten vanuit
opleiding Coördinator W&T
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Consequenties organisatie *Thematisch aanbod ontdekhoek wordt per thema geëvalueerd met
desbetreffende mentor 
*Aanbod atelier evalueren met desbetreffende mentor/onderwijsassistent 
*Onderzoeksvragen en cycli onder de aandacht brengen van mentoren
onderbouw

Consequenties scholing Coördinator Onderzoekend en Ontwerpend leren – HAN W&T 
Presentatie ter voorbereiding thema Bouwen door coördinator m.b.t. W&T

Betrokkenen (wie) willem (coördinator w&t), mentor/onderwijsassistent atelier, mentoren ob
ontdekhoek en externen? zoals junior technovium en ixperium?

Plan periode jul 2020, aug 2020, sep 2020, okt 2020, nov 2020, dec 2020, jan 2021, feb
2021, mar 2021, apr 2021, mei 2021, jun 2021 en jul 2021

Eigenaar (wie) Coördinator W&T (Willem)

Kosten (hoeveel) Scholing HAN op budget begroting 2020 (2500,-) 
Aanschaf techniekmaterialen (technisch Lego e.d.) per thema maximaal 100,- 
Aanschaf constructiematerialen Middenbouwgroepen (2000,- per groep)

Meetbaar resultaat Wekelijks aanbod in techniek hoek en doorgaande lijn in schoolbrede thema's. 
Ontwikkeling op vaardigheidsniveau in MRF opnemen.

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

Borging (hoe) Afspraken komen in borgingsdocument (gebruik logboekjes, aanbod atelier,
ontdekhoek).
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Uitwerking GD5: Onze school is een 'gezonde KiVa school'.

Thema Streefbeeld

Gerelateerde verbeterpunten

Resultaatgebied Gezonde school-welbevinden, SEO

Huidige situatie + aanleiding Evaluatie jaarplan 2019-2020: 
We worden al een echte KiVa school. Alle doelen zijn behaald voor dit
schooljaar. Door de corona crisis is er maar één monitor geweest. Deze zal
volgend jaar weer afgenomen worden. We hebben besloten in te zoomen op
het oplossingsgericht werken en het oplossingsgerichte gesprek met kinderen.
Uiteraard blijven we de focus op de ontwikkeling van KiVa behouden. Dit is een
traject van vier jaar. Er wordt dagelijks gewerkt aan het neerzetten van een
‘gezonde KiVa school’. Mentoren en kinderen komen dagelijks met elkaar in
aanraking in situaties waar KiVa een rol speelt en leren al doende om
oplossingsgericht problemen aan te pakken. Kinderen en mentoren lossen
problemen in de groep op. Ook is ervaring opgedaan met de steungroepaanpak
en het afnemen en evalueren van de KiVa-monitor. KiVa-expertise is in het
team opgebouwd door maandelijks KiVa-teamoverleg, wekelijkse KiVa-
activiteiten in de mentorgroepen, studiedagen en bezoek aan de
regiobijeenkomst.

Op het gebied van de Gezonde School is er meermaals overleg geweest met
de Gezonde School adviseur (Hiske Blom) een globaal traject uitgezet dat zich
in eerste instantie richt op thema ‘Voeding’. De teamscholing die daaraan
verbonden was is vervallen i.v.m. de Corona-crisis en er is besloten om de
focus in eerste instantie op andere zaken te richten.

De rol van ICP (intern contact persoon) zal overgedragen worden aan nieuwe
collega. Dit wordt ook de nieuwe coördinator voor KiVa en Gezonde School.

Iedere twee jaar worden de veiligheidsvragenlijsten van WMK afgenomen
onder medewerkers en ouders. Dit gebeurt dit jaar in het voorjaar van 2021. De
acties vanuit de resultaten en analyse worden verwerkt in het jaarplan van
2021-2022.

Omdat we in de evaluatie van 2019-2020 hebben benoemd dat we meer
aandacht voor het oplossingsgericht werken willen, zal ook hiervoor extra
scholing plaatsvinden. Dit is niet direct een KiVa manier, maar sluit wel goed
aan op onze totale schoolontwikkeling.

Gewenste situatie (doel) • De kinderen en ouders worden betrokken bij het realiseren van een positief
schoolklimaat 
• De mentoren oefenen met de kinderen 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 
-Alle mentoren werken volgens de KiVa methode en werken oplossingsgericht. 
-We zijn een Gezonde School en hebben het certificaat voor welbevinden
gehaald. 
-We hebben een nieuwe ICP.
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Activiteiten (hoe) KiVa: 
• Thema Gouden Weken met nadruk op groepsvorming en elkaar leren kennen 
• Wekelijks aanbod schoolbrede kringactiviteiten in mentorkringen 
Maandelijks informeren van ouders d.m.v. de KiVa nieuwsbrief 
• Overleg KiVa-team, afhankelijk van de gemaakte keuze iedere 6 weken, per
KiVa -thema 
• Bezoek regiobijeenkomst KiVa door KiVa-team 
• Afname KiVa monitor bij kinderen (2X per schooljaar) 
• 2 keer halve studiedag in het teken van KiVa training voor het hele team
(opfris-starttraining een een verdiepende training met Janny Bolink) 
Gezonde School: 
• Planning scholing Gezonde School: keuze tussen basistraining of
verdiepende training m.b.t. welbevinden met Hiske Blom (adviseur Gezonde
School) 
* Veiligheidsplan aanpassen, up to date maken (iedere twee jaar verplicht ook
weer met MR bespreken). 
* Hernieuwd aanvragen vignet Welbevinden. 
* Afname vragenlijsten sociale veiligheid ouders en medewerkers.

Consequenties organisatie KiVa: 
• Thema Gouden Weken plannen in eerste drie schoolweken 
• Wekelijks ruimte inplannen in mentorkringen 
* Inplannen overleg team m.b.t. KiVa 
• 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 en april 
Gezonde School: 
-Afhankelijk van de gemaakte keuze schoolactiviteiten en speerpunten bepalen

Consequenties scholing • Twee halve studiedagen met het team in het teken van KiVa. 
- Regio bijeenkomst digitaal in november 2020 voor KiVa team en
geïnteresseerden. 
• Afhankelijk van gemaakte keuze Gezonde School scholing. 
* Training ICP georganiseerd door Conexus. 
* Scholing Bureau Meesterschap (zie overzicht).

Betrokkenen (wie) tamara onnink (coördinator) en kiva team; willem van de wetering en simone
leenders en angelique vink. externen: hiske blom (ggd) en janny bolink (kiva).
voor uitvoering alle mentoren.

Plan periode jul 2020, aug 2020, sep 2020, okt 2020, nov 2020, dec 2020, jan 2021, feb
2021, mar 2021, apr 2021, mei 2021, jun 2021 en jul 2021

Eigenaar (wie) Coördinator en ICP (Tamara)

Kosten (hoeveel) Zie scholingsplan, offerte KiVa/begroting en kosten scholing oplossingsgericht
werken van bureau Meesterschap. 
Bij ieder thema maximaal een bedrag van 100 euro (met een totaal maximaal
van 500 euro per kalenderjaar).

Meetbaar resultaat Groei naar certificaat KiVa (over twee jaar) en certificaat Gezonde School (dit
schooljaar).
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Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) KiVa-teamoverleg met KiVa-team; evaluatie Gezonde School na half schooljaar
in januari 2021 met directie 
Tijdens de jaarevaluatie van het jaarplan april-mei 2021. 
Tijdens de analyse en evaluatie van de KIVa monitor. Er wordt na iedere
monitor een korte schoolevaluatie geschreven. Deze wordt toegevoegd aan de
jaarplanevaluatie. 
De resultaten van de WMK vragenlijsten worden geëvalueerd en gedeeld met
de ouders. De acties worden verwerkt in het jaarplan van 2021-2022.

Borging (hoe) Gezonde school protocol, KiVa protocol en veiligheidsplan. 
Dagelijkse afspraken in het borgingsdocument.
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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 en gepersonaliseerd leren leerjaar vier

Huidige situatie + aanleiding Evaluatie jaarplan 21019-2020: 
Door uitval ICT coördinator halverwege het schooljaar heeft vooral de
structurele ontwikkeling van ICT vaardigheden van kinderen stil 
gelegen. Vandaar dat dit ontwikkelpunt mee moet naar komend schooljaar. De
focus zal dan liggen op de ontwikkeling van de vaardigheden van de kinderen in
het gebruik van eigen devices. 
Kinderen van leerjaar 1 t/m 4 maken nu regelmatig gebruik van een iPad. Zij
kunnen gebruik maken van verschillende apps, sommige kinderen kunnen
informatie opzoeken met behulp van een iPad.

Gewenste situatie (doel) Op onze school ontwikkelen kinderen hun ICT vaardigheden. 
Leerjaar vier kan gebruik maken van de laptop gedurende de schooldag
(werktijd). 
De kinderen kunnen op de laptop werken aan opdrachten passend bij het
thema. Zij maken hierbij gebruik van de door de school geïnstalleerde apps. 
De mentoren van de middenbouw kunnen de laptop als werkmiddel inzetten
gedurende de werktijd van de kinderen (zelfstandige verwerking).

Activiteiten (hoe) • Kinderen in leerjaar 4 hebben een device (WinBook) tot hun beschikking
waarop zij kunnen werken. Om de pilot op te kunnen starten. 
• Kinderen van leerjaar 4 kunnen dagelijks werken met de diverse apps op de
laptop. 
• Kinderen van leerjaar 4 hebben een groepsinlog. En kunnen dagelijks gebruik
maken van een device.

Consequenties organisatie School schaft voor ieder kind van leerjaar vier een device aan. Deze worden
door de kinderen geleend van school. 
De coördinator zorgt dat alle devices zijn ingericht en geregistreerd voor start
met de kinderen. 
De verzekering is uitgebreid voor diefstal e.d. 
Het team weet hoe de pilot met devices is ingericht. 
De meerjarenbegroting wordt (naar aanleiding van de uitkomsten van de pilot)
uitgebreid met de aanschaf van devices voor leerjaar vier en hoger.

Consequenties scholing Voor het team een uitleg van het gebruik van de devices door de coördinator
tijdens een teamoverleg. 
De eigenaar wordt ondersteund door de leerpleinregisseur en het iXperium om
de inzet vorm te geven.

Betrokkenen (wie) ict coördinator, leerpleinregisseur, ict afdeling conexus, ixperium en mentoren
onderbouw. en mentoren middenbouw

Plan periode jan 2021, feb 2021, mar 2021, apr 2021, mei 2021, jun 2021 en jul 2021

Eigenaar (wie) ICT coördinator (Chiel)

Kosten (hoeveel) Aanschaf 20 devices (20X550,- en hoezen 20X20,-) 11.400,- euro 
Licenties digitale methodes/office365
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Meetbaar resultaat Dagelijks zijn de laptops zichtbaar in toepassing onderwijs leerjaar vier vanaf
januari 2021. 
Einde schooljaar weten we als team hoe we het volgende schooljaar verder
gaan met de ontwikkeling van eigen gebruik devices.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Voor de voorjaarsvakantie met de mentoren MB en leerpleinregisseur. 
Na de voorjaarsvakantie met het hele team. 
In het voorjaar tijdens een MR vergadering. 
Tijdens de jaarlijkse evaluatie van het jaarplan.

Borging (hoe) Na afsluiting van de pilot worden concrete afspraken opgenomen in het ICT
jaarplan en in het borgingsdocument.
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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

Resultaatgebied Vroeg Vreemde Talen Onderwijs (VVTO) Engels & Burgerschap

Huidige situatie + aanleiding Evaluatie jaarplan 2019-2020: 
De kinderen van de onderbouw hebben wel tijdens het circuit wekelijks een half
uur Engelse activiteiten gedaan. Er is dus wekelijks een uiting in het Engels
geweest. Ook is er in de taalhoek een ‘English corner’ gemaakt waar de
kinderen onder andere de mogelijkheid hadden om Engelse boekjes te lezen,
de integratie daarvan op het leerplein kan nog wel verbeterd worden. Door het
uitvallen van de coördinator is er nog niet gestart met de cursus Coördinator
Engels. We willen dit doel meenemen naar volgend schooljaar. 
Vooral aandacht voor de ontwikkeling van Engels in de middenbouw en het
koppelen van burgerschapsdoelen is een aandachtspunt.

Vanaf 1-8-2020 hebben we een nieuwe collega die kartrekker is van dit
resultaatgebied. Zij zal inhoudelijk invulling geven aan het Engels onderwijs.
Om de week krijgen alle groepen op school een half uur Engels in het Engels
gedurende het gehele schooljaar van haar.

Gewenste situatie (doel) De kinderen komen per week minimaal 45 minuten in aanraking met de
Engelse taal. 
De kinderen behalen de doelen zoals ze zijn omschreven in Mijn Rapportfolio
voor fase 1. 
De doelen voor fase 2 worden verwerkt in vaardigheden in MijnRapportfolio. 
Alle mentoren beheersen B2 (ERK/EFR) niveau op spreekvaardigheid Engels.

Activiteiten (hoe) Alle groepen krijgen om de week op woensdagochtend een kringaanbod in het
Engels van c.a. 20 - 30 minuten met daarin een thematisch Engelstalig aanbod.
In de andere week komen de kinderen verspreid over de gehele week in
aanraking met het Engels in korte momenten individueel, in de mentorkring en
op het leerplein. 
Tevens wordt er in ieder thema minimaal één prentenboek aangeboden in
zowel Engels als Nederlands. Deze prentenboeken zijn, waar mogelijk,
gekoppeld aan het thema. 
Alle leerjaren hebben toegang tot de English Corner. Daar zal een breed scala
aan materialen te vinden zijn om zelfstandig tot leren te komen. 
De kinderen zullen gemotiveerd worden hier in ieder geval eens per week in te
werken. Leerjaar 2 minimaal één keer per week vanaf het nieuwe jaar (2021).
Bijvoorbeeld iedere twee weken een opdracht in de weektaak. 
Classroom English wordt waar mogelijk toegepast zoals bij het opruimen
(1,2,3..7..Show me your hands).

Consequenties organisatie Eens per twee weken staat er op woensdag een half uur Engels op het rooster
voor iedere groep. 
De vaste mentor herhaalt de activiteiten die hierin gedaan worden in de
daaropvolgende week. Zoals de liedjes en spelletjes die uitgelegd en geoefend
zijn tijdens de Engels les. 
Waar mogelijk ook spontane Engelse voertaal (classroom English): De
mentoren gebruiken dagelijks classroom English. Dit houdt in dat de dagelijkse
‘standaard’ instructies e.d. ook in het Engels worden gevoerd, zoals: “sit down,
please” en “raise your hand”. Ook worden dagelijkse handelingen als ‘één,
twee, drie..’ en ‘helping hands’ in het Engels aangeboden.
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Consequenties scholing Teamscholing wordt georganiseerd door de coördinator met behulp van een
externe. Dit jaar zal dit een kort moment zijn, gericht op classroom English
gedurende een studiedag of op een woensdagmiddag (nog in te plannen). 
IEdere mentor zorgt ervoor dat hij met behulp van een online test inzicht krijgt in
zijn niveau van zijn eigen spreekvaardigheid. 
Indien nodig spijkert de mentor zelf zijn eigen niveau bij of vraagt hierbij hulp
van de coördinator. 
Informatie subsidies en (inter)nationale programma’s worden bijgehouden door
de coördinator/eigenaar. 
De coördinator VVTO is lid van het netwerk VVTO Engels van Nuffic.

Betrokkenen (wie) perla stunnenberg (coördinator vvto), petra van der pol en overige mentoren
van beide leerpleinen.

Plan periode jul 2020, aug 2020, sep 2020, okt 2020, nov 2020, dec 2020, jan 2021, feb
2021, mar 2021, apr 2021, mei 2021, jun 2021 en jul 2021

Eigenaar (wie) Perla Stunnenberg

Kosten (hoeveel) Aanschaf materialen/prentenboeken met een maximum van 50 euro per thema.
(per kalenderjaar 300,- in begroting opgenomen). 
Kosten voor scholing worden t.z.t. besproken.

Meetbaar resultaat De kinderen uiten zich wekelijks in het Engels, doen mee aan de Engelstalige
activiteiten. 
Alle kinderen beheersen eind van het schooljaar alle vaardigheidsdoelen van
fase 1 in MijnRapportfolio. 
Alle vaardigheidsdoelen van fase 2 staan in MijnRapportfolio. Met een uitloop
naar schooljaar 2021-2022. 
De mentoren passen waar mogelijk dagelijks de Engels taal toe. 
Uiteindelijk is het doel dat iedere mentor minimaal B2 (ERK/EFR) beheerst op
mondelinge taalvaardigheid. Dit gebeurt gefaseerd waar nodig per mentor.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Na ieder kringaanbod in het Engels wordt er kort met de kinderen geëvalueerd. 
Dit schooljaar worden er daarnaast drie evaluatiemomenten ingepland op
woensdagen, zodat alle mentoren erbij kunnen zijn. 
Deze evaluatiemomenten worden in Social Schools ingepland door de eigenaar
(Perla).

Borging (hoe) Afspraken in het borginsdocument en met verslag van evaluatie in het jaarplan
2020-2021
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Uitwerking GD8: In 2019 moeten er nog systemen gekozen en ingericht worden en moet het onderwijsconcept
zich nog uit kristalliseren.

Thema Aandachtspunten Inleiding

Resultaatgebied Kwaliteitszorg en goed werkgeverschap

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. 
We hebben onvoldoende passende systemen om alle input te registreren en bij
te houden op beleids- en besturingsniveau. 
Conexus is bovenschools bezig met de invoering van diverse digitale systemen.
Wij willen hier optimaal gebruik van kunnen maken, maar wel zorgen dat dit
zoveel mogelijk schoolspecifiek wordt ingericht.

Gewenste situatie (doel) We werken volgens een kwaliteitscyclus en hebben een systeem ingericht voor
de gesprekkencyclus met behulp van WMK (Werken Met Kwaliteit) en MST
(Mijn School Team). 
We werken voor taakbeleid en werkverdelingsplan met het systeem Cupella.
De schoolleiding vult de basis van dit systeem en de resultaten worden met het
team en de individuele medewerker besproken. 
De schoolleiding en administratie werken voor ziekteverzuim met Dotweb en
Clooser. De systemen zijn bovenschools ingericht en worden door de
schoolleider bijgehouden.

Activiteiten (hoe) Observaties en gesprekken gedurende de werkdag. 
Overleg en scholing op school en bovenschools. 
Werken aan het vullen van de diverse systemen. 
Maken van kwaliteitskaarten die schoolspecifiek zijn. 
Afnemen van quickscans en vragenlijsten binnen WMK.

Consequenties organisatie De schoolleiding en IB is regelmatig (één keer per maand) afwezig in verband
met bovenschoolse training en scholing. 
Er wordt gedurende het schooljaar meerdere keren in alle groepen
geobserveerd met behulp van MST door schoolleiding en IB. 
Dit kost tijd en eventueel wordt hiervoor vervanging ingezet. Zodat mentoren
kunnen worden vrij geroosterd van lestaken. Zoveel mogelijk gebeurt dit met
inzet van de aanwezige studenten en onderwijsondersteuning.

Consequenties scholing Zie scholingsplan

Betrokkenen (wie) alle medewerkers

Plan periode jul 2020, aug 2020, sep 2020, okt 2020, nov 2020, dec 2020, jan 2021, feb
2021, mar 2021, apr 2021, mei 2021, jun 2021 en jul 2021

Eigenaar (wie) Schoolleider (Manon)

Kosten (hoeveel) Zie scholingsplan en kosten voor de digitale systemen (jaarlijks terugkerende
bedragen zijn opgenomen in de meerjarenbegroting).

Meetbaar resultaat Cyclisch werken en alle documenten zijn op elkaar afgestemd. 
Teamoverzicht in MST. 
Kwaliteitskaart didactisch handelen WMK. 
Werkverdelingsplan uit Cupella. 
Lager ziekteverzuimcijfer dan afgelopen schooljaar 2019-2020.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Zie diverse onderdelen in WMK. 
In Teamoverleg en bij evaluatie jaarplan.

Borging (hoe) Borgingsdocument, schoolplan en jaarplan, digitale dossiers en verslagen in
WMK.
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Uitwerking GD9: Het aanbod wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften die kenmerkend zijn voor de
leerlingenpopulatie

Thema Leerstofaanbod

Gerelateerde verbeterpunten

Resultaatgebied Taal (didactiek Zin in lezen)

Huidige situatie + aanleiding Evaluatie vorig schooljaar: 
De invoering van de nieuwe didactiek van Bea Pompert is deels succesvol. We
hadden alleen pech omdat de belangrijkste mentor halverwege het jaar uitviel.
De doelen voor de kinderen zijn helaas (net) niet behaald. Dit betekent dat het
traject geïntensiveerd moet worden en dat er andere mentoren aan de slag
gaan in de middenbouw. Er wordt wel al met niveaugroepen gewerkt en er
wordt gewerkt met het groepsoverzicht van Esis. Ook worden gegevens Cito
gebruikt voor analyse en aanpak voor vervolg op de basisvaardigheden.

Gewenste situatie (doel) - 80% van alle kinderen in Leerjaar 3 (L3) heeft een leesniveau aan het eind
van het schooljaar op tenminste E3 (AVI) en een III score of hoger op de DMT. 
- 95% van alle kinderen in Leerjaar 4 (L4) heeft aan het eind van het scholjaar
een leesniveau op tenminste E4 (AVI) en een III score of hoger op de DMT

Activiteiten (hoe) - Observatie door IB en externe (Anne Reijrink) 
- Bespreken van het Groepshandelingsplan (GHP technisch lezen) door
mentoren en IB.

Consequenties organisatie Intern begeleider (IB) observeert wekelijks in de middenbouwgroepen (MB).
Externe komt ongeveer één keer in de zes weken voor de gezamenlijke
observatie en nabespreking. 
Mentoren MB hebben wekelijks overleg en nabespreking van observaties en
vervolgstappen worden direct in de praktijk vertaald. 
Ruime hoeveelheid scholingstijd wordt ingezet voor de ontwikkeling van OGO
in alle groepen, met name in de MB.

Consequenties scholing Intensieve begeleiding door Anne Rijrink (Zin in lezen L3 en L4). 
Meerdere scholingsbijeenkomst voor de Onderbouw.

Betrokkenen (wie) alle mentoren (met name middenbouw).

Plan periode jul 2020, aug 2020, sep 2020, okt 2020, nov 2020, dec 2020, jan 2021, feb
2021, mar 2021, apr 2021, mei 2021, jun 2021 en jul 2021

Eigenaar (wie) Intern Begeleider/Leerpleinregisseur (Simone)

Kosten (hoeveel) Zie scholingslijst (15.000,-)

Meetbaar resultaat Gegevens Cito LOVS L3 en L4 tijdens E3 en E4

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Evaluatie door directie en IB in maart en Juni, daarna in dezelfde periode
evaluatie met mentoren MB. 
Gedurende de team evaluatie van het jaarplan.

Borging (hoe) Borgingsdocument van de school.
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Uitwerking GD10: De school evalueert periodiek of het aanbod het gewenste effect heeft

Thema Passend onderwijs

Gerelateerde verbeterpunten

Resultaatgebied Cyclisch werken (kwaliteitszorg en passend onderwijs)

Huidige situatie + aanleiding Er wordt geëvalueerd, maar dit gebeurt nog niet periodiek en gestructureerd in
alle opzichten. Het groepsoverzicht is dynamisch geworden doordat dit de
startpagina van de mentorgroep in Esis is geworden. Dit wordt actief
bijgehouden in Esis door alle mentoren zelf. Door de verandering van de
systematiek van kindgesprek-observatie-kindbespreking-ontwikkelgesprek
wordt er wel structureel drie keer per jaar aandacht besteed aan de
ontwikkeling van ieder kind (en gezin) in de school. Dit blijft uiteraard een
aandachtspunt, maar hoeft niet meer expliciet in de jaarplannen.

Gewenste situatie (doel) - De mentoren van de onderbouw (OB) gebruiken observaties en de
onderzoeken van fonemisch bewust zijn en gecijferd bewustzijn om de kinderen
van de OB in te delen op een juiste aanpak. 
- De mentoren van de middenbouw (MB) maken gebruik van formatief toetsen
(rekenen) en het observatieformulier (taal/lezen) om kinderen van de MB in te
delen in een bij hen passende aanpak. 
- Op groepsniveau worden de groepshandelingsplannen (GHP's) gemaakt,
tussentijds en aan het eind van het thema geëvalueerd. Het GHP wordt door de
mentoren aan de hand van de evaluatie bijgesteld waar nodig voor het
volgende thema.

Activiteiten (hoe) - De GHP's worden tevens door IB bekeken en ondersteunt waar nodig bij het
opstellen ervan. 
- In een leerpleinoverleg worden de GHP's aan het begin besproken en aan het
eind geëvalueerd.

Consequenties organisatie - Wekelijks is er (praktische) tijd nodig voor de mentoren om te werken aan en
het evalueren van het GHP. 
- Twee keer per jaar is er een studiedag 'administratie' 
- Voor ieder thema is er een groepsbespreking (per leerplein)

Consequenties scholing Dit gebeurd wekelijks gedurende kindbespreking/leerpleinoverleg na schooltijd. 
Deze overleggen worden twee keer per week gepland.

Betrokkenen (wie) alle mentoren en ib.

Plan periode sep 2020, okt 2020, dec 2020, feb 2021, mar 2021, apr 2021 en jun 2021

Eigenaar (wie) IB

Kosten (hoeveel) Geen extra kosten. Wel ontwikkeltijd IB/Leerpleinregisseur.

Meetbaar resultaat Er zijn voor elke mentorgroep GHP's op de basisvaardigheden te vinden in Esis
per thema. 
- OB taal en rekenen 
- MB technisch lezen, begrijpend lezen (vanaf L4), spelling en rekenen. 
- Voor OB en MB wordt er een GHP 'algemeen' ingevuld en actueel gehouden.
(onderwijsbehoefte, belemmerend en stimulerend) terug te vinden in dashboard
Esis per mentorgroep.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Aan het eind van ieder thema worden de GHP's geëvalueerd. 
Tijdens de evaluatie van het jaarplan.

Borging (hoe) In het borgingsdocument van De Verbinding.
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Uitwerking GD11: De school realiseert een doorgaande leerlijn (voorschoolse voorziening – school)

Thema Samenwerking met externe partners

Resultaatgebied Ontwikkeling Kindcentrum

Huidige situatie + aanleiding Er is wel sprake van afstemming, maar nog niet van georganiseerde
samenwerking met onze partner Kion. 
We zitten in de fase van face tot face. dit is de tweede fase. De wens is om de
derde fase van 'hand in hand' in te gaan voordat de nieuwbouw gerealiseerd is
(eind 2021).

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. 
Creëren van gezamenlijke momenten met alle medewerkers.

Consequenties scholing Zie scholingsplan: opleiding directeur IKC.

Betrokkenen (wie) clustermanager kion, schoolleider & ib/leerpleinregisseur en alle (toekomstige)
medewerkers van het kindcentrum.

Plan periode jul 2020, aug 2020, sep 2020, okt 2020, nov 2020, dec 2020, jan 2021, feb
2021, mar 2021, apr 2021, mei 2021, jun 2021 en jul 2021

Eigenaar (wie) Schoolleider (Manon)

Kosten (hoeveel) Zie scholingsplan, bekostiging bovenschools voor opleiding directeur IKC
(AVS).

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

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Bij de evaluatie van het jaarplan. 
Gedurende de opleiding met de opleiders van AVS en clustermanager van
Kion.

Borging (hoe) Projectplan Kindcentrum
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Uitwerking KD1: De school draagt met behulp van de gesprekkencyclus zorg voor blijvende (individuele)
professionalisering van al haar medewerkers en legt dit vast in haar scholingsplan.

Thema Beleidsplan 2019-2023: Speerpunt Professionele ontwikkeling

Resultaatgebied Bewegingsonderwijs & Bewegend leren

Gewenste situatie (doel) Huidige situatie en de aanleiding: Op dit moment zijn er twee mentoren in de
onderbouw die vakbekwaam zijn in het geven van bewegingsonderwijs.
Hierdoor moeten de lessen van de middenbouw door deze mentoren
overgenomen worden. Meer mentoren met de aantekening is dus belangrijk. De
spellessen in de onderbouw worden gegeven door de eigen mentoren, niet
iedereen heeft ervaring in het geven van deze lessen dus coaching hierin is
belangrijk. Bewegend leren is afgelopen half jaar een onderdeel in het lescircuit
geweest, dit willen we voor dit jaar borgen. Er is meubilair aangeschaft voor de
kringen en het leerplein om beweging gedurende de dag te blijven stimuleren.
Gewenste situatie (doel): • Meer mentoren zijn vakbekwaam in het geven van
bewegingsonderwijs • Mentoren onderbouw hebben meer ervaring in het
opbouwen en geven van de spellessen. • Bewegend leren is een vast
onderdeel van het lescircuit • Meer keuzemogelijkheden in het kiezen van een
zitplek in de kring of op het leerplein.

Activiteiten (hoe) Activiteiten (hoe): 
• Starten met opleiding vakbekwaamheid bewegingsonderwijs. 
• Coachen van mentoren in het opbouwen en geven van de spellessen. 
• Bewegend leren wordt thematisch ingezet tijdens het lescircuit. 
• Gedurende het jaar wordt bekeken of het meubilair toereikend genoeg is of
dat er nog meer diversiteit nodig is. 
Consequenties organisatie: 
• Gedurende de gymlessen voor de middenbouw zijn er wisselingen van
mentoren op het leerplein. 
• Voor de spelles wordt er tijd gemaakt voor het coachen van de mentoren in
het opbouwen en geven van de les en achteraf om na te 
bespreken. 
• Als er wisselingen zijn in het lescircuit zorgen we dat bewegend leren een vast
onderdeel blijft. 
Meetbaar resultaat: 
• Opleiding vakbekwaamheid bewegingsonderwijs gestart. 
• Mentoren onderbouw geven de spellessen zoals beschreven in de
teamvoorbereiding. 
• Bewegend leren is een structureel onderdeel van het lescircuit. 
Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie): 
• Met onderbouw mentoren voorafgaand aan elk thema bekijken welke
coaching nodig is voor de spellessen. 
• Aan het eind van elk thema met alle mentoren kijken of er aanpassingen
nodig zijn bij het lescircuit. 
• De jaarevaluatie met het team. (bij evaluatie van het jaarplan) 
Borging (hoe): 
• Vooraf aan elk nieuw schooljaar worden de lessen bewegingsonderwijs
gepland voor het hele jaar. 
• Aan het eind van het schooljaar wordt afgesproken en vastgelegd hoe we
bewegend leren het volgend schooljaar aanbieden.

Betrokkenen (wie) opleiding vakbekwaamheid bewegingsonderwijs (start febr. 2021) voor mentor
mb (chiel), coördinator bewegend leren (imke) en mentoren ob

Plan periode jul 2020, aug 2020, sep 2020, okt 2020, nov 2020, dec 2020, jan 2021, feb
2021, mar 2021, apr 2021, mei 2021, jun 2021 en jul 2021
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Eigenaar (wie) Coördinator (Imke)

Kosten (hoeveel) Zie onderdeel scholing & evt. kosten voor nieuwe materialen met een maximum
van 500 euro per kalenderjaar uit (begroting) leermiddelen. 
Scholing Chiel wordt bovenschools bekostigd door afdeling onderwijs.

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

Thema Streefbeeld

Resultaatgebied Schoolgebouw & inrichting: Interieurarchitect

Gewenste situatie (doel) Einde schooljaar is de bouw van de nieuwe school in de bouwfase. In het
voorjaar ligt er een definitief ontwerp (DO) van de interieurarchitect Monica Sas
en kunnen de materialen en meubels besteld worden.

Activiteiten (hoe) Maandelijks deelname projectgroep. 
Regelmatig terugkoppeling naar team, ouders MR. 
Klankbordsessies. 
Sessies met de interieurarchitect

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

Plan periode jul 2020, aug 2020, sep 2020, okt 2020, nov 2020, dec 2020, jan 2021, feb
2021, mar 2021, apr 2021, mei 2021, jun 2021 en jul 2021

Eigenaar (wie) Schoolleider (Manon

Kosten (hoeveel) Zie begroting Conexus en tussentijdse budgetten projectgroep.

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

Thema Aandachtspunten Inleiding

Resultaatgebied Ouderparticipatie en partnerschap tussen mentoren en ouders

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 
Workshops & nieuwsbrief 2

Betrokkenen (wie) team & ouders

Plan periode jul 2020, aug 2020, sep 2020, okt 2020, nov 2020, dec 2020, jan 2021, feb
2021, mar 2021, apr 2021, mei 2021 en jul 2021

Eigenaar (wie) Schoolleider (Manon)

Kosten (hoeveel) Niet van toepassing.
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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 Teamontwikkeling en teamgeluk.

Gewenste situatie (doel) Het tijdelijke gebouw functioneert zo optimaal mogelijk voor de dagelijkse
lespraktijk en voor ons teamgeluk. Eventuele problemen worden zo effectief en
efficiënt mogelijk opgelost.

Activiteiten (hoe) We spelen het spel Teamgeluk. 
Er worden regelmatig welbevinden gesprekken gevoerd met alle medewerkers. 
Alle mentoren krijgen een maatje/coach aangeboden. 
We spreken oplossingsgerichte taal met elkaar tijdens overleggen en
gesprekken. 
We hebben maandelijks een gezamenlijk moment om te vieren hoe ver we zijn
met onze schoolontwikkeling. 
We passen waar mogelijk de tijdelijke locatie aan. zodat deze het best passend
is bij wat we als team nodig vinden voor het alledaagse onderwijs.

Betrokkenen (wie) alle medewerkers

Plan periode jul 2020, aug 2020, sep 2020, okt 2020, nov 2020, dec 2020, jan 2021, feb
2021, mar 2021, apr 2021, mei 2021, jun 2021 en jul 2021

Eigenaar (wie) Schoolleider (Manon)

Kosten (hoeveel) Geen extra kosten. Behalve de kosten voor de maandelijkse bijeenkomst.

Uitwerking KD5: De school kan aantonen dat zij uit de leerlingen haalt wat er in zit

Thema Sociale en maatschappelijke ontwikkeling

Gerelateerde verbeterpunten

Resultaatgebied Rekenen, spelling en begrijpend lezen Middenbouw.

Gewenste situatie (doel) 95% van de kinderen heeft op de M toetsen en de E toetsen van Cito
rekenen/wiskunde, spelling en begrijpend lezen een beoogde score van I, II of
III (alle leerjaren).

Activiteiten (hoe) Twee keer per jaar evaluatie door directie, IB en mentoren MB op basis van de
gegevens uit Cito LOVS (data analyse).

Betrokkenen (wie) management en alle mentoren.

Plan periode mar 2021 en jun 2021

Eigenaar (wie) IB/Leerpleinregisseur (Simone)

Kosten (hoeveel) Geen extra kosten. Wel inzet ontwikkeltijd IB/Leerpleinregisseur.

Uitwerking KD6: De afstemming is gericht op zowel ondersteuning als uitdaging, afhankelijk van de
behoeften van de leerlingen

Thema Didactisch handelen

Resultaatgebied Talentontwikkeling Anders denken & Ontwikkelingsvoorsprong
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Gewenste situatie (doel) Evaluatie jaarplan 2019-2020: Aandachtspunt voor volgend schooljaar is de
doelgroep met een ontwikkelingsvoorsprong op meerdere gebieden (in potentie
hoogbegaafd). De directeur heeft hiervoor een scholing gegeven met input voor
ontwikkelen activiteiten binnen de schoolthema's. Een van de vaste invallers
gaat een studie volgen op dit gebied. We hebben aangegeven dat we haar vast
willen verbinden aan de school.

Activiteiten (hoe) Doelen: 
*De onderbouw mentoren (OB-mentoren) stellen minimaal één keer per week
vragen aan de kinderen in de onderbouw met behulp van de denksleutels. De
onderbouw mentoren oefenen actief met het toepassen van deze vragen
gedurende de hele schooldag. 
*De OB-mentoren kunnen signaleren welke kleuters er een
ontwikkelvoorsprong hebben, en passen het aanbod hier op aan. 
*De middenbouw mentoren (MB-mentoren) kunnen het TASC-model (Thinking
Actively in a Social Context) begeleiden in de eigen groep met de kinderen van
de paradijsvogelbloem. 
*De MB-mentoren gebruiken het TASC-model/onderzoekend- en ontwerpend
lerencyclus per thema minimaal een keer met alle kinderen van de
mentorgroep. Met uitzondering van Sint & Kerst. 
Hoe: 
*Voorafgaand aan het thema gaat Manon B. in gesprek met de kinderen. D.m.v.
de techniek van het cirkelgesprek geven de kinderen zelf aan wat ze al weten
en wat ze willen onderzoeken. 
*De kinderen denken samen met Manon en Simone mee over de
groepsindeling om samen aan een project te gaan werken. Daarbij wordt
gedacht aan de talenten van Sternberg en is er een terugkoppeling naar
mentoren. 
*De kinderen bepalen samen met het projectgroepje wat ze gaan onderzoeken.
*In overleg met de mentoren worden presentaties ingepland om de
onderzoeken aan de rest van de mentorgroepen te presenteren. 
Consequenties organisatie: 
* Voorafgaand aan het thema worden de denksleutels in het themadocument
van de OB gedeeld. 
* IB en eigenaar zijn sparringpartners en streven naar wekelijks overleg. 
* Wekelijkse terugkoppeling naar de mentoren van de MB m.b.t. de werkwijze
en status van de projecten waar de kinderen gedurende de week zelfstandig
aan kunnen werken. 
* Tweewekelijks moment van begeleiding voor Paradijsvogelbloem door MB-
mentor. 
* Afstemming coördinator W&T en HB m.b.t. het TASC-model en O&O-model
om een overlap te vinden en een van de modellen of een combinatie ervan
terug te laten komen in de groep. 
* De kinderen leren toe te werken naar een vorm van presenteren. 
* De kinderen leren reflecteren op eigen werk, houding en gedrag. 
Scholing: 
* In een middagoverleg worden de denksleutels uitgelegd aan de mentoren. 
* De mentoren krijgen wekelijks een ‘ínspiratie mail’ over kenmerken van een
ontwikkelingsvoorsprong. Deze worden geborgd in Teams. 
*In een middagoverleg wordt het TASC-model uitgelegd aan de mentoren en
hoe deze ingezet wordt. 
*Deelname talentstimuleren.nl en eventuele landelijke conferentie SLO door de
eigenaar.
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Betrokkenen (wie) alle mentoren en leerpleinregisseur/ib..

Plan periode jul 2020, aug 2020, sep 2020, okt 2020, nov 2020, dec 2020, jan 2021, feb
2021, mar 2021, apr 2021, mei 2021, jun 2021 en jul 2021

Eigenaar (wie) Manon Bakker en IB (Simone Leenders).

Kosten (hoeveel) Eventuele kosten voor aanschaf materialen met een maximum van 250 euro
gedurende het schooljaar.

Uitwerking KD7: De school gebruikt voor taal betrouwbare en valide toetsen

Thema Zorg en begeleiding

Gerelateerde verbeterpunten

Resultaatgebied Leerpleinmanagement en het analyseren van data

Gewenste situatie (doel) De mentoren kunnen in een GHP de instructiebehoeften van kinderen
aangeven en toepassen binnen de visie van de school op het leerplein.

Activiteiten (hoe) - Wekelijkse monitoring in de kindbespreking. 
- Observatie door IB 
- Scholing op het analyseren van de Cito gegevens (Bureau Wolters) 
- Uitvoeren van het GHP op het leerplein (leerpleinmanagement door Sanne
Kokkeler) 
- Formatief toetsen met behulp van de methode Pluspunt voor rekenen.

Betrokkenen (wie) alle mentoren en directie en ib.

Plan periode jul 2020, aug 2020, sep 2020, okt 2020, nov 2020, dec 2020, jan 2021, feb
2021, mar 2021, apr 2021, mei 2021, jun 2021 en jul 2021

Eigenaar (wie) Leerpleinregisseur/IB (Simone)

Kosten (hoeveel) Scholing Marant voor Leerpleinmanagement (maximaal 10.000,-). 
Scholing Bureau Wolters (maximaal 5.000,).
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Overige zaken

Huisvesting In de zomervakantie hebben we een uitbreiding gekregen op beide
verdiepingen. Samen met het team mentoren, de verhuurder en de TD van
Conexus hebben we het gebouw weer gebruiksklaar gemaakt voor de start van
het nieuwe schooljaar. We zullen nog ongeveer anderhalf schooljaar in de
tijdelijke huisvesting blijven. Deze is nu goed voorbereid op de gezonde groei
van de school tot een maximum van 170 kinderen. Momenteel hebben we op
iedere verdieping een leerplein met twee OB groepen en een MB groep. En op
de begane grond een atelier en op de verdieping een theater
(muziek/beweegruimte) voor alle kinderen. Alle ventilatiekasten zijn grondig
gereinigd voor de start van het nieuwe schooljaar. Alle ventilatieroosters zullen
voor eind oktober grondig gereinigd worden. Het gebouw is voorzien van CO2
melders op beide verdiepingen. De bouw van het nieuwe gebouw zal in het
najaar gestart kunnen worden. We hebben een interieurarchitect aangenomen
net voor de zomervakantie 2020. Deze zal haar ontwerp realiseren voor het
einde van dit schooljaar.

TSO-BSO We intensiveren dit schooljaar onze samenwerking met Kion. De
clustermanager zal wekelijks een dag werken op de schoollocatie. Het aantal
BSO groepen is uitgebreid op de maandag, dinsdag en donderdag. De BSO
heeft inmiddels een eigen OuderCommissie (OC). We zullen dit schooljaar
verkennen hoe we de samenwerking gaan vormgeven tussen OC-OV-MR.

Sponsoring De school heeft geen activiteiten gepland waarbij sponsoring een rol speelt. We
hebben wel subsidie aangevraagd voor intensivering van de begeleiding van
kinderen van leerjaar vier die een vermoede leerachterstand hebben ten
gevolge van het thuisonderwijs. We zijn nog in het traject voor subsidie
aanvraag voor het buitenterrein van de nieuwbouw.

MR De MR zal dit schooljaar 10 keer bij elkaar komen (maandelijks). We werven
een nieuw ouderlid, vanwege het afstreden van één ouderlid net voor de
zomervakantie. We hebben twee nieuwe teamleden voor de MR: Imke & Petra.
Zij zullen dit schooljaar eventueel scholing volgen hiervoor.

Overig We hebben voor de start van de zomervakantie een zeer positief reviewgesprek
gehad met het bestuur en de afdeling onderwijs van Conexus. We hebben het
fiat om door te gaan op de weg die we ingeslagen zijn met onze
schoolontwikkeling. We hebben met de afdeling P&O een zeer positief
startgesprek gehad aan het begin van het schooljaar over teamontwikkeling op
De Verbinding. Alle teamleden zijn goed gestart en er zijn concrete afspraken
gemaakt voor teamontwikkeling (observaties met kijkwijzers voor startfoto,
coaching intern en extern, individuele behoefte peiling coaching/maatjes,
opstart FG en uitleg traject BG, teamontwikkeling met Teamgeluk Leo Borman,
etc.)
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