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Spelen, leren en groeien doen we samen! 
Wij zijn PCBO De Kring. Wij zijn een school in de wijk De Maten waar we de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd een zinvolle en inspirerende tijd geven.  We 

zijn een open christelijke basisschool. Uw kind is welkom ongeacht uw achtergrond. De verhalen uit de Bijbel vormen voor ons een vaste inspiratiebron. Hier 

geven wij dagelijks zichtbaar vorm en inhoud aan.  

Kinderen leren vooral vanuit nieuwsgierigheid. In een veilige en uitdagende omgeving stellen onze leerlingen zich open voor nieuwe ervaringen en leren andere 

mogelijkheden te ontdekken. Hierbij maken wij waar mogelijk ook gebruik van onze omgeving. Wij zijn een school waar je les krijgt van enthousiaste mensen.  

 

Ieder kind is uniek en dat ervaren wij als een groot goed. Ieder kind heeft het recht op goede ondersteuning en begeleiding.  Wij spelen in op de verschillende 

leerbehoeften en bieden een goede zorgstructuur. Om dit te realiseren zijn onze teamleden kundig. We ontwikkelen ons daarom continu in onze professionaliteit. 

Hierbij gebruiken we de expertise van andere scholen en instellingen. 

 

Wij geloven dat ieder mens bijzonder is en eigen talenten heeft. Binnen PCBO De Kring creëren we mogelijkheden voor kinderen, teamleden en ouders om met 

deze talenten aan de slag te gaan. Zo leer je zelf beter, maar profiteren ook alle mensen om je heen.  

 

Wij bieden kwalitatief goed onderwijs. Naast volop aandacht voor de vakken rekenen, taal en lezen, zorgen we dat kinderen zich breed ontwikkelen. Dit vinden 

wij belangrijk. Samenwerken, oplossingsgericht denken, communicatieve vaardigheden, creativiteit en kennis van ICT zijn belangrijke vaardigheden voor een 

succesvolle toekomst.  

 

We doen wat we zeggen. We hebben de ambitie het optimale uit uw kind en elkaar te halen. We geven ook duidelijk aan wat onze mogelijkheden hiertoe zijn. We 

zijn aanspreekbaar op gemaakte beloftes en afspraken.  

We zeggen wat we doen. Een goede samenwerking tussen ouders en de school bevordert aantoonbaar de ontwikkeling van het kind. Daarom zijn wij open in 

onze communicatie over uw kind en verwachten van u hetzelfde.  

Kinderen, teamleden en ouders maken samen een goede school. Ieders positieve bijdrage hieraan is onmisbaar. Binnen PCBO De Kring is samenwerken daarom 

dagelijks zichtbaar.  

We stellen met deze visie hoge doelen aan ons zelf en aan elkaar, maar realiseren ons ook dat fouten maken menselijk is. Dit geldt voor kinderen, ouders en 

teamleden. We hebben de ambitie hiervan te leren om zo onze gezamenlijke droom waar te maken: door goed en uitdagend onderwijs kinderen handvatten 

bieden om op te kunnen groeien tot zelfstandige, gelukkige mensen. Voor nu, maar ook voor de maatschappij van morgen. Wij zijn PCBO De Kring. 
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Nr Doel Activiteiten (smart) 
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Leiderschap, professionaliteit en samenwerking 

 

1.1 Focus op onderwijskundig leiderschap ter bevordering van de kwaliteit 

van het onderwijs. 

 

1.2 Versterken van samenwerkend leren van ondernemende teamleden en 

ondernemende leidinggevenden.  

 

1.3 Verbeteren van de afstemming tussen taak, expertise en wensen binnen 

het team ter bevordering van de kwaliteit van onderwijs.  

a) De verantwoordelijkheden liggen laag in de organisatie en er is zichtbaar sprake van gedeeld leiderschap. Door: 

-Het goed functioneren van een groot MT. 

-Werkwijze en afstemming tussen actiekringen en unitleider zijn duidelijk. 

-Unitleider onderbouw (1 t/m 4) en bovenbouw (5 t/m 8) dragen gedeelde verantwoordelijkheid voor implementeren, 

uitvoeren en borgen van beleid. 

-Inhoudelijke vergaderingen op unitniveau. 

g. Werkwijze voortzetten in 2017-2018. Aandachtspunt is verdere afstemming in taken en verantwoordelijkheden in het 

Groot MT. 

 

b) Het werken met het overlegmodel wordt geïmplementeerd en wordt twee keer per jaar, zowel binnen het team als de MR 

geëvalueerd.  

In de week van 20 maart wordt hiervoor een vragenlijst onder het team uitgezet voor de tweede meting. De evaluatie in 

oktober 2016 heeft plaatsgevonden via de RI&E en het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO). RI&E is besproken in 

november 2016 met het team. Het MTO wordt op de studiemiddag in mei 2017 besproken. 

g.g MTO niet besproken in mei, verplaatsen naar najaar 2017. Zie vergaderplanning. 

 

c) Invulling geven aan het op een professionele wijze feedback geven aan elkaar. Door: 

-POP-gesprekken worden gevoerd met maatje en unitleider. Dit gebeurt twee keer per jaar. Doel is inzicht geven in de 

persoonlijke professionele groei van jou als professional. 

Er zijn per jaar meerdere POP-gesprekken (maatje-maatje). Het gesprek met de unitleider (MT) is één keer per jaar. Het 

grootste deel van deze gesprekken is inmiddels gevoerd. De ervaringen zijn overwegend positief tot nog toe.  

g.g. Met alle teamleden zijn POP-gesprekken gevoerd. Twee keer per jaar is niet gerealiseerd. Een keer per jaar vinden wij 

voldoende en zal komend schooljaar ook zo gepland worden. Aangepast in beleid. 

Nr Doel Activiteiten (smart) 

2 Handelingsgericht werken (HGW) & sterke basis 

2.1 De kwaliteit van de basiszorg is excellent. Hiermee doorlopen kinderen 

met specifieke onderwijsbehoeften een ononderbroken ontwikkeling op 

PCBO De Kring. 

 

2.2 De analyse in de HGW-cyclus is kind-, schoolspecifiek en inhoudelijk van 

goede kwaliteit op zowel klas- als schoolniveau, zodat kinderen aanbod 

krijgen passend bij hun niveau en leerstijl.  

 

2.3 Structureel gedifferentieerd aanbod voor de RTL-vakken staat in iedere 

groep, hierbij komen we tegemoet aan verschillen in leerniveau en 

leertempo.  

 

 

 

a) Het groepsplan lezen/begrijpend lezen wordt geïmplementeerd, gemaakte afspraken worden geborgd (rekenen en 

spelling). Leerkrachten kennen de leerlijnen en zijn in staat op drie niveaus lezen aan te bieden uitgaande van het DI-model 

en dit te verantwoorden in het groeps-overzicht en groepsplan.   

Dit zal de komende maanden vastgelegd moeten worden in beleid. Inhoudelijk zullen hier in maart-juli nog vergaderingen 

aan gewijd worden. M.n. zal dit gericht zijn op reduceren van de administratieve last waar mogelijk en verder ontwikkelen 

op inhoud. 

g.g. Groepsplannen worden gemaakt op beide gebieden. Leerlijnen vergen nog meer aandacht. Zie nieuwe jaarplan voor 

status groepsplannen vs administratieve last en scholing op gebied van spelling/taal. 

 

b) Als team ontvangen we scholing op het gebied van het maken van een goede analyse en hieraan koppelen we 

verantwoorde interventies. Het MT volgt scholing over Ultimview.  

Groot MT heeft scholing ontvangen via De IJsselgroep in december 2016. Ultimview volgt in de periode april-juli 2017.  

g.g. Scholing rondom het maken van analyses in december 2016 heeft geresulteerd in een aangepaste werkwijze rondom 

het maken van analyses. Deze werkwijze wordt op 27 juni besproken in het team. Borging middels de Parnassys-to-do-

kaart. Scholing Ultimview vindt in juni 2017 plaats voor de directeur. Groot MT wordt in het nieuwe schooljaar voorgelicht 

door directie. Zie planning Groot MT. 

 

c) De Actiekring taalmethode zoekt in samenspraak met het team naar een nieuwe taalmethode/technisch lezen methode 

(mogelijke consequenties voor woordenschat- en schrijfonderwijs). Voor juli 2017 is bekend welke methode(n) in 2017-

2018 ingevoerd gaat worden.  
Dit loopt. Inmiddels worden er verschillende methoden uitgeprobeerd in de groepen. Technisch lezen volgt dit schooljaar 

na taal. 
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g. Keuze voor de taalmethode is gevallen op STAAL van Malmberg. Deze methode wordt voor komend schooljaar 

aangeschaft. Invoering volgt in de groepen 4 t/m 8. De keuze voor STAAL betekent ook dat we ons sterk focussen op 

aanschaf van de technisch leesmethode LIJN3 in groep 3. Definitief besluit hierover in het schooljaar 2017-2018. 

 

d) In groep 5 t/m 8 is er een doorgaande lijn voor huiswerk. Wat geven we mee? Voor welke vakken? En met welk doel? Beleid 

is voor januari 2017 helder. Aandachtspunten: 

-WRTS voor Engels? 

-Wat kan digitaal t.o.v. papier? 

-Typvaardigheid? 

Onderwerp is besproken in de bovenbouw. Beleid wordt z.s.m. op papier gezet, hierbij gaat het vooral om de vraag op 

welke manier we huiswerk publiceren en meegeven. Beleid is voor juni 2017 af. Dit wordt op de informatieavond in 

september 2017 gedeeld met ouders. 

Typvaardigheid wordt voorlopig niet tijdens schooltijd aangeboden. Volgend schooljaar opnieuw opnemen en verder 

onderzoeken.  

g. Beleid is gemaakt. Eventuele invoering typvaardigheid wordt opgenomen in het jaarplan 2018-2019 en hangt af van de 

uitkomst van visie en beleid op ICT dat gemaakt wordt in 2017-2018.  

 

e) De methode Goed gedaan wordt geïmplementeerd, hierbij is aandacht voor:  

-De bijpassende pedagogische huisstijl/sociaal klimaat is beschreven. Aandachtspunt is de plek van pestprotocol en 

vertrouwenspersoon.  

-Spreken dezelfde taal naar kinderen en ouders. 

-De koppeling tussen de methode voor sociaal emotionele vorming, Scoll, analyse in ParnasSys en de vertaling naar 

eventuele interventies in de groep zijn helder. 

Dit loopt. Lessen worden gegeven. Het bijgewerkte sociale veiligheidsbeleid is beschreven en is besproken binnen het team 

in januari 2017. We blijven dit schooljaar werken met SCOL. De kindmodule van SCOL wordt in maart 2017 geïntroduceerd 

binnen het team. Oriëntatie op een ander LVS-instrument-gedrag wordt volgend schooljaar voortgezet.  

g. Borging middels leerlingbespreking in het nieuwe schooljaar (jaarplanning). Sociale veiligheidsplan wordt 2017-2018 

aangevuld met meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. 

 

f) Blijven werken aan een sterke basis is belangrijk. Speerpunten in 2016-2017 zijn: 
-Doel, differentiatie en betrokkenheid zijn herkenbaar tijdens iedere instructie-les op de RTL-vakken in alle groepen. 

-Klassenbezoeken door specialisten, IB en MT zijn structureel. 

-Doorgaande leerlijnen voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. 

Ieder groot MT brengen we de stand van zaken in kaart. In mei 2017 presenteren we de bevindingen op dit vlak aan het 

team. Specialisten zijn vanaf januari gestart met klassenbezoeken. 

g. Presentatie aan het team heeft plaatsgevonden op 13 juni tijdens de teamvergadering. 

Nr Doel Activiteiten (smart) 
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3 Talent in Beeld & anders organiseren 

3.1 TIB-principes zijn toegepast (groepsoverstijgend, andere inzet van 

personeel, betrekken van omgeving, grotere units en in teamverband) 

vanuit het geloof dat deze principes bijdragen aan het optimaal tegemoet 

komen aan de verschillen tussen kinderen. 

 

3.2 Kinderen leren vanuit intrinsieke motivatie en ontwikkelen vaardigheden 

die passen bij de 21e eeuw.  

 

3.3 Kinderen voeren regie en dragen verantwoordelijkheid over een deel 

van wat ze gaan leren en hebben inzicht in hun eigen ontwikkeling. 

 

3.4 Continurooster is ingevoerd en het curriculum en werkritme sluit aan bij 

de behoefte van kinderen, school en bij de wettelijke kaders. 

a) TIB krijgt verder inhoud. We werken vanuit kernconcepten. Deze werkwijze sluit aan bij de principes van ontdekkend en 

ontwerpend leren en bij de principes van TIB en wordt beschreven in beleid. Met specialisten vanuit OWMJS organiseren 

we werkmomenten om vaardigheden en attitude te ontwikkelen voor het begeleiden van O&O-leren. 

Loopt. Lionel Kole werkt de kernconcepten voor ons uit. De eerste twee kernconcepten zijn afgesloten met presentaties 

voor ouders. Vaardigheden van het team om onderzoekend en ontdekkend leren te begeleiden moet nog verder 

ontwikkeld worden.  

g. Heeft volgend schooljaar nog verdere verdieping nodig. Behoefte aan: stappenplan voor ontdekkend en ontwerpend 

leren (kindniveau en teamniveau) en meer naslagmateriaal. Vervolg zie nieuwe jaarplan. 

 

b) Voor juni 2017 is duidelijk óf en met welke methode wij gaan werken voor WO, techniek en de creatieve vakken. 

g.g. Voorlopig besluit: we schaffen nog geen complete nieuwe methode aan. We schaffen direct na de zomervakantie wel 

handleidingen aan van een aantal methoden rondom WO, zodat we het naslagmateriaal uitbreiden. Opgenomen in het 

nieuwe jaarplan. 
 

c) Het werken op leerpleinen wordt verder vormgegeven. Leerkrachten en onderwijsassistenten hebben hierin een vaste rol 

en taak. Specifieke aandachtspunten zijn: 

-Twee niveaus aanbieden per instructiegroep. 

-Begeleiding buiten de instructie-les van kinderen die onvoldoende geprofiteerd hebben van het aanbod 

(vaardigheidsgroei). 

-Gezamenlijke planning van aanbod via groepsplannen voor hele leerjaren. Eén groepsplan voor één leerjaar op het gebied 

van spelling en rekenen. 

Loopt. Albert Oving ondersteunt hierbij via de IJsselgroep.  

g. Heeft volgend schooljaar verdere verdieping nodig. Zie nieuwe jaarplan. 

 

d) Voor de groepen 1 t/m 4 vinden proeftuinen plaats om een doorgaande lijn te realiseren voor de organisatie van het 

onderwijs. Voorwaarden: 
-Overgang van 2 naar 3 wordt minder groot. 
-Kinderen zijn voorbereid op werken op leerpleinen. 
-Uitbouwen van zelfstandigheid en spelenderwijs-/handelend-leren in de kleutergroepen. 

Loopt. Werken in hoeken in groep 3 is meer zichtbaar. Leesplein start na de voorjaarvakantie voor groep 3. In april volgen 

de teamleden uit de groepen 3 en 4 een cursus rondom de combinatiegroep 2/3. 

g.g. Cursus 2/3 wordt na de zomervakantie aangeboden via PCBO, hier gaat een deel van het team naartoe. 

Onderwijsassistenten werken middels leerpleinen in de groepen 1 t/m 4 (voor de werkles, lezen en rekenen). Zie nieuwe 

jaarplan. 

 

e) De methode Engels “Take it Easy” is zichtbaar geïmplementeerd in groep 6 t/m 8. Er zijn voorbereidingen getroffen voor de 

invoer in groep 5. Voor einde schooljaar 2016-2017 wordt een besluit genomen over mogelijke invoer in 1 t/m 4.  
De lessen worden gegeven in de groepen 6 t/m 8. De materialen voor groep 5 zijn besteld en worden momenteel gebruikt 

in groep 6 (betere aansluiting bij het start niveau). In 2017-2018 starten we met de lessen in groep 5. Besluit 1 t/m 4 wordt 

in juni 2017 genomen. 

g. Besluit: Engels wordt deze planperiode (2015-2019) niet ingevoerd in groep 1 t/m 4. We borgen het methodisch werken 

met Take it Easy in de groepen 5 t/m 8. 

     

f) Kinderen werken met persoonlijke doelen op cognitief gebied en sociaal emotioneel gebied. In de groepen 5 t/m 8 is er een 

doorgaande lijn geïmplementeerd m.b.v. doelenwerk, -boekje en kieskast, dit staat beschreven. 
In ontwikkeling. Beleid moet nog op papier worden beschreven. Dit kan nadat er keuzes zijn gemaakt. Momenteel zitten we 

in dit proces. Afronding in juni 2017. 

g.g Beleid gedeeltelijk beschreven, nog niet gepresenteerd binnen het hele team. Na de zomervakantie zal dit plaatsvinden. 

Zie nieuwe jaarplan. 
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g) Er vinden jaarlijks twee evaluaties plaats met betrekking tot het werken met een continurooster. Hierbij wordt ook de rol 

van de pleinmediators geëvalueerd. 
In oktober 2016 is dit geëvalueerd tijdens een teamvergadering. In maart 2017 staat de tweede evaluatie gepland. In maart 

2017 is een vergadering met pleinwachtouders geweest. O.a. inzet pleinmediators is besproken.  

g. Beleid rondom de pleinmediation is aangepast.  

Nr Doel Activiteiten (smart) 

4 PR en communicatie 

4.1 Ouderbetrokkenheid wordt vergroot en het welbevinden van kinderen 

wordt verder verbeterd. 

 

4.2 Er staat een kwalitatief goed, breed en aantrekkelijk aanbod van 

onderwijs, naschoolse activiteiten en kinderopvang op PCBO De Kring, zodat 

de school aantrekkelijk is voor huidige en toekomstige ouders en kinderen. 

a) Er worden tenminste twee inloopmiddagen (3 t/m 8) georganiseerd die aansluiten bij de afsluiting van een kernconcept. 

Kinderen presenteren hun bevindingen aan ouders.  

Gedaan. 

g. 

 

b) Resultaten op CITO en methodetoetsen zijn 24/7 inzichtelijk voor ouders.  

Technisch gezien is dit nu mogelijk. Nu kan beleid hierover ontwikkeld worden, zodat we dit in de loop van 2017-2018 

beschikbaar kunnen maken voor ouders.  

g. Alle voorwaarden zijn aanwezig. Portal moet nog worden opengezet. Besluit: hier starten we mee in 2017-2018.  

 

c) Ouders worden op de hoogte gehouden van de onderwijskundige doelen waaraan een komende periode gewerkt wordt. 

Hierin is een doorgaande lijn voor groep 1 t/m 8. Beleid wordt beschreven.  

Nog geen eenduidige uitwerking. Meer tijd nodig. Realiseren voor 3 t/m 8 in juni 2017. 

g.g. Beleid voor groep 5 t/m 8 in ontwikkeling. Beleid moet nog aansluiten bij de werkwijze in groep 3 en 4. Afstemming 

wordt na de zomervakantie opgepakt, zodat dit eind 2017-2018 een doorgaande lijn vormt. Zie nieuwe jaarplan. 

 

d) Er wordt een ouderavond georganiseerd waarop teamleden een workshop geven over onderwijsinhoudelijke activiteiten 

binnen school. 

Niet gerealiseerd. Gaan we organiseren in de komende periode via koffieochtenden. 

n.g. Dit doel is behaald via o.a. de projectafsluitingen. Gezien werkdruk en effectiviteit hebben we deze activiteit laten 

vervallen. Op welke manier we de ouderbetrokkenheid komend schooljaar willen vergroten, zie punt ouderpanels in het 

nieuwe jaarplan.  

 

e) Er vinden oriënterende gesprekken met externen plaats voor passende naschoolse activiteiten. 

Momenteel “on hold”. Beperking is momenteel de beschikbare ruimte na schooltijd. In januari 2017 gecommuniceerd in de 

nieuwsbrief naar ouders. 

g. Zie bovenstaande voor status.  

 

f) De mogelijkheden voor het opstarten van een peutergroep binnen PCBO De Kring zijn onderzocht. Dit wordt waar mogelijk 

gecombineerd met het realiseren van een IKC op De Kring. 
“On hold” i.v.m. de beschikbare ruimte. Gesprekken met het bestuur worden in maart/april hervat.  

g. Op korte termijn geen mogelijkheden wat betreft ruimte. Gesprekken met bestuur over alternatieven worden gevoerd. 

 

g) De website wordt ingericht volgens de nieuwe stijl. Teksten en beelden passen bij de nieuwe Pr-lijn. 
Nieuwe website is vanaf december 2016 online. 
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g. 

Nr Doel Activiteiten (smart) 

5 Inrichting gebouw en ICT 

 

5.1 Inrichting van de school is effectief en efficiënt.  

 

5.2 Leerkrachten gaan effectief om met data en oefensoftware. 

Leerkrachten zijn digitaal-vaardig en zetten deze vaardigheid in ten behoeve 

van goed onderwijs. 

 

5.3 Kinderen in de bovenbouw zijn mediawijs. En ontwikkelen de 

vaardigheid digitale geletterdheid.  

 

5.4 Efficiënt en effectief werken wordt vergroot door digitalisering van 

processen. 

 

a) ParnasSys wordt zo ingericht, zodat de methodetoetsen in ParnasSys verwerkt kunnen worden.  
Gerealiseerd. Alle toetsen kunnen geregistreerd worden in ParnasSys. 

g. Voor de RTL-vakken gebeurt dit op dit moment. Voor overige vakken wordt dit vanaf augustus 2017 gebruikt. 
 

b) De mogelijkheden voor het gebruiken van het ouderportaal in ParnasSys/BSN/Digiduif worden onderzocht. In januari 2017 

is dit portaal te gebruiken door ouders. 
Zie 4b. 

g. 

 

c) Leerkrachten zijn digitaal vaardig. O.a. door aanbod van workshops: 

-Parnassys 

-Prowise 

-MS365 

-lln sharepoint 
Loopt. Verschillende workshops zijn al aangeboden. Er staan ook nog verschillende workshops gepland. 

g. 

 

d) Er wordt onderzocht of de kantoorruimtes anders ingericht kunnen worden. Zodat er tegemoet wordt gekomen aan: 

-Meer werkplekken en flexibele werkplekken. 

-Ruimte voor peuters. 
Mogelijke alternatieven zijn getekend. Gesprekken hierover worden in maart/april hervat met het bestuur. 

g.g. Gesprekken zijn nog niet hervat. Een besluit over peuters en IKC is eerst nodig voordat hierover verder gesproken kan 

worden. Zie nieuwe jaarplan. 

 

e) Er wordt een start gemaakt met het ontwikkelen van een onlinebibliotheek voor oefenwerk (One Note). Daarnaast wordt 

besloten met welke oefensoftware we werken op PCBO De Kring. 
Ontwikkeling van bibliotheek is gestart. De oefensoftware kan pas definitief gekozen worden nadat de kaders/eisen aan 

software vanuit PCBO helder zijn. Hierover verwachten we in september 2017 duidelijkheid. 

g.g. Er is een start gemaakt met de bibliotheek. Alleen momenteel staken we de verdere uitrol in afwachting van de eisen. 

Definitieve keuzes voor software kunnen nog niet gemaakt worden i.v.m. bovenstaande. Oriëntatie is wel opgestart.  

 

f) Aanvraag voor uitbreiding tablets en inzetten specifieke software worden ingediend bij PCBO, nadat bekend is welke koers 

PCBO gaat varen. 
Zie 5 e. In september 2017 meer duidelijkheid vanuit PCBO.  

g. Aanvraag is in juni 2016 afgekeurd i.v.m. uitrol PCBO ICT-plan. Vanaf september 2017 kunnen we hier verder mee. 

Nieuwe jaarplan: ICT-actiekring formeren voor: ICT-plan opstellen, software keuzes maken, hardware keuzes maken. 

 

g) Curriculum voor digitale geletterdheid wordt samengesteld. We oriënteren ons op: 

-Typen voor kinderen. 

-Programmeren voor kinderen. 

-Borgen van aanbod mediawijsheid en computervaardigheid bij kinderen. 

Oriëntatie is gestart.  

n.g. Uitwerking in jaarplan 2018-2019, nadat het ICT-plan gereed is. Dit is niet eerder mogelijk i.v.m. het feit dat de aanschaf 

van materiaal/software gerelateerd aan ICT momenteel niet kan, dit is pas mogelijk nadat het ICT-plan gereed is. 
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Evaluatie van het jaarplan vindt plaats in januari en juni van het schooljaar 2016-2017, met het team wordt het jaarplan nagelopen en wordt er per onderdeel de voortgang beoordeeld. Verder is de voortgang voor de uitvoering van het 

jaarplan geborgd in de vergaderplanning. Opbrengstdoelen: In januari 2017 is 50% van het jaarplan deels gerealiseerd en 25% gerealiseerd en 25% (kijkend naar de activiteiten) niet gerealiseerd. In juni 2017 is dit voor alle onderdelen 

100%. 

 

Juni 2017: 

Van de activiteiten in het jaarplan is in juni 2017 56% gerealiseerd. 37% gedeeltelijk gerealiseerd en 7% niet gerealiseerd.  


