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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 kundige teamleden nodig. 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. Hierdoor leer je zelf beter, maar profiteren ook alle mensen om je heen mee.  

 

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 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. Wij leren hiervan 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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1.  Stevige basis, veilig klimaat en kwalitatief goed onderwijs 

 Doel  Activiteiten Resultaat & planning Verantwoordelijkheden 

1.1. De kwaliteit van de 

basiszorg op school is 

excellent.  

 

1.1.1 Didactische aanpak van de RTL-vakken wordt beschreven. Ieder teamlid 

krijgt op tenminste 2 momenten feedback op instructie middels 

klassenbezoeken door MT, specialisten, IB en/of externe begeleider. 

Feedback op de speerpunten: 
- Doel. 
- Differentiatie (zeefopdracht). 
- Betrokkenheid. 

Er staat beschreven wat we op De Kring verstaan onder effectief 

klassenmanagement en instructie (didactisch plan). Dit is besproken met 

elkaar. Realisatie voor oktober 2017. 

Alle teamleden geven effectief instructie o.a. passend bij de werkwijze op 

de leerpleinen. Realisatie voor januari 2018. 

Borging door jaargesprekken, klassenbezoek IB en klassenbezoek 

specialist. Resultaten bespreken in februari en juni 2018 in het Groot MT 

en terugkoppelen binnen het team.  

IJsselgroep ondersteunt door klassenbezoeken van september tot 

december, hierbij worden de specialisten, IB-ers en het MT van school 

betrokken. 

Januari 2018: 
Plan is gemaakt en staat beschreven. Dit is gepresenteerd binnen het 

team in oktober 2017. Tussen oktober 2017 en januari 2018 heeft ieder 

teamlid een klassenbezoek gehad, waarbij specifiek naar de kernpunten 

van het didactisch plan is gekeken. Terugkoppeling van de bevindingen 

vindt plaats in februari 2018. Het resultaat: alle teamleden geven 

effectief instructie passend bij…. is gedeeltelijk gerealiseerd. Actie: extra 

begeleiding vanuit de IJsselgroep om het resultaat in juni 2018 te 

behalen.  

Juni 2018: 

Punt gerealiseerd. We komen tot de conclusie dat differentiatie blijvend 

aandacht vraagt, ook in relatie tot meerbegaafde leerlingen. In het Groot 

MT is didactisch plan monitor voor inzet MT, IB en specialisten. Opnemen 

in jaarplan 2018-2019. 

MT organiseert begeleiding 

IJsselgroep. In het Groot MT 

maken we een planning voor de 

bezoeken. Iedere IB-er/Specialist/ 

MT-lid is verantwoordelijk voor 

het afleggen van deze bezoeken. 

  1.1.2 Het beleid rondom structureel gedifferentieerd aanbod voor de RTL-

vakken wordt ontwikkeld in iedere groep. Speerpunten: 
- Aanbod voor meerbegaafden in de klas. 
- Leerinhouden voor kinderen met een OPP afstemmen op passende 

perspectieven/referentieniveaus. 

In iedere klas is een structureel aanbod voor kinderen die compacten en 

verrijken, dit is een doorgaande lijn binnen school. Kinderen die met een 

OPP werken krijgen inhouden aangeboden die passen bij passende 

perspectieven/referentieniveaus. 

Realisatie: In december 2017 het plan presenteren en in maart 2018 de 

definitieve werkwijze vaststellen in beleid. 

Januari 2018: 
Momenteel wordt het eerste plan uitgewerkt door N en M. De definitieve 

werkwijze kan in mei 2018 vastgesteld worden. Eerste presentatie is in 

maart 2017.  

Juni 2018: 

IB/specialist in samenspraak met 

leerkracht BP. Zij dragen zorg 

voor de borging in de groepen 

(afstemmen begeleiding met 

leerkrachten). 
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Inventarisatie is gemaakt. Komen tot een doorgaande lijn wordt één van 

de speerpunten in het nieuwe jaarplan. Via impuls HB door PCBO werkt 

de specialist HB komend schooljaar extra op school om dit punt uit te 

werken en te borgen. 

  1.1.3 Leerlingenoverleg periodiek invoeren en inhoudelijk laten aansluiten bij 

de data gegenereerd vanuit Scoll, incidentregistratie en observaties 

leerpleinen/pauzes. 

Op school is een goede afstemming rondom gedrag en sociale 

ontwikkeling. Werkwijze (HGW) staat beschreven. 

Leerlingenoverleg staat 4x per jaar gepland (jaarplanning) en wordt als 

zodanig uitgevoerd. N.a.v. het leerlingenoverleg wordt planmatig 

gewerkt op het gebied van sociale ontwikkeling.  

Realisatie: voor maart 2018. 

Januari 2018: 
Eerste overleggen over dit onderwerp zijn geweest. Plan wordt 

momenteel beschreven. Realisatie in maart 2018 blijft staan. 

Juni 2018: 

Gerealiseerd. Beschreven beleid wordt 22 mei op de TV gepresenteerd. 

Borging door in elke HGW-periode een leerlingenoverleg te agenderen in 

de jaarplanning. 

IB is verantwoordelijk voor de 

inhoud van de leerlingbespreking 

en de daarop volgende stappen. 

IB informeert het team hierover 

en zorgt voor het 

beleid/werkwijze.  

1.2 Er is een kwalitatief 

goede doorgaande 

leerlijn voor alle 

kinderen.  

1.2.1 Er worden verschillende nieuwe methoden geïmplementeerd. Te 

weten: 
- Methode taal/spelling in de groepen 4 t/m 8 (2e helft groep 3).  
- Take it Easy (Engels) in groep 5. 

Tijdens de vergaderingen wordt het werken met nieuwe methoden 

besproken. Eventuele afstemming vindt dan plaats (startvergadering en 

op de teamvergaderingen van 12 oktober 2017 en 16 april 2018). 

Januari 2018: 
Uitvoering ligt op schema. Inmiddels al meerdere momenten van 

afstemming geweest. O.a. afstemming van toetsing en verwerking in 

rapporten is besproken en vastgelegd in afspraken.  

Juni 2018: 

Gerealiseerd 

Unitleiders zorgen in 

samenspraak met de 

taalspecialist voor afstemming in 

de vergaderingen, zie 

vergaderplanning.  

  1.2.2 We ontvangen scholing op het geven van spelling via de methode van 

José Schraven passend bij de nieuwe taalmethode STAAL en bespreken 

dit regelmatig op vergaderingen. 

Op de startvergadering in augustus 2017 starten we met het eerste 

studiemoment voor STAAL (taalmethode). Zie verder 1.2.1 

Januari 2018: 
Gerealiseerd.  

MT organiseert scholing. 

  1.2.3 We zoeken met de actiekring Taal naar een nieuwe methodes voor: 
- Begrijpend lezen voor de groepen 4 t/m 8 (of een werkwijze voor 

begrijpend lezen die geïmplementeerd is in andere vakken) (1). 
- Technisch lezen groep 4 t/m 6 (2). 
- Technisch lezen in groep 3 (3). 

In april 2018 is besloten met welke methode of werkwijze voor 

begrijpend lezen we gaan werken. 

In april 2018 is besloten met welke methode voor technisch lezen in 

groep 3 we gaan werken. Voor groep 4 t/m 6 is dit in juni 2018 besloten. 

Januari 2018: 
Loopt en ligt op schema. 

Juni 2018: 

Actiekring Taal onder leiding van 

de taalspecialist zorgt voor keuze-

traject nieuwe methode. 

Terugkoppeling/voortgang komt 

terug op de vergaderingen. 
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Gerealiseerd. TL in groep 3 is Lijn 3 geworden. Voor BL is gekozen voor 

nieuwsbegrip in combinatie met methodiek BL voor teksten rondom de 

kernconcepten. Voor TL in groepen 4 t/m 6 blijven we de huidige 

methode hanteren. Scholing en implementatie wordt meegenomen in 

het nieuwe jaarplan. 

  1.2.4 Nieuwe materialen/methode voor kleuters worden aangeschaft. De 

materialen zijn ondersteunend aan de te behalen doelen.  

Materialen zijn in januari 2018 aangeschaft.  

 
Januari 2018: 
Gerealiseerd. 

Unitleider OB zorgt in 

samenspraak met IB en specialist 

jonge kind voor de aanschaf van 

de nieuwe materialen/methode. 

Afstemming met unit 1 vindt 

plaats in de vergaderingen.  

1.3 Werkdrukbeleving wordt 

verminderd. 

(zie ook 2.1.2) 

1.3.1 Administratieve last voor teamleden wordt waar mogelijk verminderd. 

Speerpunten: 
- Digitalisering van kleuterdoelen en kiesbord (1). 
- Groepsplannen worden omgevormd naar lesrooster (2). 
- Werken in de Cloud is begrijpelijk en toegankelijk voor teamleden (3). 

ICT is ondersteunend aan het personeel en zorgt ervoor dat zij minder tijd 

kwijt zijn aan administratie en meer tijd kunnen besteden aan het 

voorbereiden van lessen. Bestaande administratie draagt bij aan beter 

onderwijs en ondersteunt de leerkracht bij planning en proactief 

handelen.  

Realisatie: Werken in de Cloud en lesrooster = groepsplan zijn voor 

november 2017 gerealiseerd. Digitalisering kleuterdoelen en kiesbord de 

oriëntatie is voor januari 2018 gerealiseerd en besluit is genomen voor 

juni 2018.  

 
Januari 2018: 
Alle acties zijn uitgevoerd. Nieuwe werkwijze vragen in het begin ook 

meer energie om uit te voeren. Dit is nu bij een deel van het team nog 

het geval. In die zin kunnen we nog niet concluderen dat de werkdruk 

gedaald is. Wel denken we dat we met deze stappen de werkdruk zouden 

moeten verlagen. Werkdrukbeleving is dit schooljaar een expliciet 

onderwerp in de POP-gesprekken. 

Juni 2018: 

Uit evaluatie blijkt dat lesrooster= groepsplan nog geen optimale vorm 

heeft. We ontwikkelen de werkwijze verder en nemen het op in het 

nieuwe jaarplan. Het werken in de Cloud gaat steeds makkelijker, dit 

heeft ook te maken met het feit dat PCBO het systeem steeds verder 

optimaliseert. Digikeuzebord en digitale borden in kleuterbouw: keuze is 

gemaakt om dit in te voeren. Planning voor werkzaamheden is gereed.  

MT zorgt voor voortgang op deze 

punten. Punt 1 gaat in 

samenspraak met specialist ICT 

en PCBO. 
(2) Actiekring doelen zorgt voor 

beleid omtrent werken vanuit 

doelen (samenspraak met 

unitleider BB en  IB). (3) Specialist 

ICT zorgt voor facultatieve 

scholing: werken in de Cloud. 

 

2.  Team 

 Doel  Activiteiten Resultaat & planning Verantwoordelijkheden 

2.1 Versterken van 

samenwerken en 

samenwerkend leren 

2.1.1 Het werken op leerpleinen wordt verder vormgegeven. Leerkrachten en 

onderwijsassistenten hebben hierin een vaste rol en taak. Andere 

aandachtspunten zijn: 

Visie op het werken met leerpleinen is besproken en inzichtelijk voor het 

team. Realisatie november 2017. 

De voorbereidingen worden 

gedaan in het Groot MT, dit 
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van ondernemende 

teamleden en 

ondernemende 

leidinggevenden. 

- Kinderen kiezen ruimtes en begeleiding die passen bij hun 

leerbehoefte. 

- Visie op werken op leerpleinen wordt regelmatig besproken, zodat de 

koers van De Kring hierin duidelijk is. 

TIB-principes zijn toegepast (groepsoverstijgend, andere inzet van 

personeel, betrekken van omgeving en werken in teamverband) vanuit de 

overtuiging dat deze principes bijdragen aan het optimaal tegemoet 

komen aan de verschillen tussen kinderen. Realisatie: april 2018. 

Januari 2018: 
Deels gerealiseerd. Momenteel investeren we in verfijning van het 

rekenplein. Dit is eerste prioriteit. Daarnaast is er in groep 3/4 gestart met 

een leerplein voor lezen/motoriek, bevindingen worden komende 

maanden besproken. Visie presenteren hebben we uitgesteld tot oktober 

2018 en willen we verbinden aan het nieuwe schoolplan van 2020-2024. 

Presentatie maken we aan de hand van een film. Realisatie oktober 2018. 

Juni 2018: 

Mede door werkdrukgelden komend jaar verder vormgeven van leerplein 

samenwerkend leren van teamleden. Visie op leerpleinen aanscherpen in 

oktober 2018. Leerpleinoverleg initiëren vanaf schooljaar 2018-2019. 

initieert het MT. Punten worden 

op vergaderingen besproken. 

  2.1.2 Als team organiseren we twee momenten waarop we elkaar “anders 

ontmoeten”.  

Het teamuitje in het najaar van 2017 en de studiemiddag in maart 2018 

zorgen voor o.a. teambuilding. 

Januari 2018: 
Gerealiseerd, we hebben een teamuitje gehad waarbij ook de 

medewerkers van MAM’S zijn uitgenodigd. En het plan voor maart 2018 

ligt klaar. 

Juni 2018: 

Gerealiseerd. 

Twee leerkrachten verzorgen 

het teamuitje. In het Groot MT 

maken we een voorstel voor de 

invulling van de studiedag op 14 

maart (vanaf 15.30 uur) 

2.2 De 

verantwoordelijkheden 

liggen laag in de 

organisatie en er is 

zichtbaar sprake van 

gedeeld leiderschap. 

Betrokkenheid bij 

schoolbeleid is groot. 

2.2.1 We gaan experimenteren met op een andere manier vergaderen. Hierbij 

laten we ons inspireren door de “Scrum-methode". Het jaarplan vormt 

de basis van de agenda op teamvergaderingen. In de teamkamer wordt 

het jaarplan schematisch weergegeven, zodat de voortgang op de 

verschillende onderwerpen helder is.  

De teamvergaderingen zijn interactiever, meer facultatief en de voortgang 

van het beleidsplan is inzichtelijk voor het team. Taken en planning zijn 

helder en afgestemd op de normjaartaken/actiekringen. Besluitvorming is 

goed geregeld. Gereed in oktober 2017. 

Het jaarplan is inzichtelijk voor oktober 2017.  

Januari 2018: 
Gerealiseerd. Werkwijze moet nog wel verder groeien binnen de 

organisatie. Volgende stap: werken met Actiekringen die tijdelijk van aard 

zijn en waarop ingeschreven kan worden? 

Juni 2018: 

De eerste stappen zijn gemaakt. Door verandering in 

werkwijze/sturingsfilosofie zijn we zoekend naar de mate van sturing 

versus oppakken vanuit verantwoordelijkheid en professionele ruimte. Dit 

punt wordt volgend schooljaar voortgezet. 

MT zorgt voor opzet en neemt 

initiatief om vergaderingen 

anders te organiseren.  

 

 



 

 
 

6 

 

3.  Leren 

 Doel  Activiteiten Resultaat & planning Verantwoordelijkheden 

3.1 Kinderen leren vanuit 

intrinsieke motivatie en 

ontwikkelen vaardigheden 

die passen bij de 21e eeuw 

en ontvangen hierbij de 

juiste begeleiding.   

3.1.1 Werkwijze rondom de vaardigheden ontwerpen en onderzoeken is 

helder beschreven. Kinderen leren deze vaardigheden volgens een 

vaste opbouw. Met een specialist van buitenaf en het team 

organiseren we werkmomenten om vaardigheden en attitude te 

ontwikkelen voor het begeleiden van O&O-leren. 

We ontwikkelen vier nieuwe kernconcepten. De uitwerking wordt 

verzorgd door een specialist van buitenaf. De momenten waarop deze 

specialist de verschillende units begeleidt staan gepland in de jaarkalender 

(inclusief een scholingsmiddag in oktober).  

In november 2017 is de werkwijze rondom O&O-leren helder en staat 

beschreven. Ook is er extra bronmateriaal aangeschaft en wordt dit 

gebruikt bij de voorbereiding van het 2e project. In mei 2018 zijn alle 

kernconcepten uitgewerkt.  

Januari 2018: 
Gerealiseerd. Werkwijze is uitgewerkt en voor iedere klas is dit geborgd in 

een eigen map. Daarnaast zijn alle WO methoden opnieuw verdeeld en 

geschikt gemaakt voor de nieuwe werkwijze.  

Actiekring O&O onderhoudt de 

contacten met specialist en zorgt 

voor agendering van dit 

onderwerp op de vergaderingen. 

Samen zorgen zij voor borging 

van de werkwijze en de 

uitwerking van de concepten in 

beleid/handleiding O&O. 

3.2 Kinderen voeren regie en 

dragen 

verantwoordelijkheid over 

een deel van wat ze gaan 

leren en hebben inzicht in 

hun eigen ontwikkeling. 

3.2.1 Kinderen houden hun ontwikkeling op doelenniveau bij. Dit geldt op 

cognitief en sociaal gebied. De ontwikkeling is onderwerp van gesprek 

tijdens kind-ouder-school-gesprekken, deze gesprekken zijn 

voorbereid in de klas met kinderen. 

In november 2017 worden de eerste gesprekken gevoerd (groep 5 t/m 8). 

De doelenbladen zijn onderwerp van gesprek.  

Met de ik-bladen werken we in groep 5 t/m 8 vanaf september 2017. De 

werkwijze is op elkaar afgestemd en staat beschreven. Realisatie oktober 

2017. 

Januari 2018: 
Gerealiseerd. De vraag waar we ons de komende weken ver buigen is het 

feit of we kinderen ook bij de gesprekken in maart uitnodigen. 

Juni 2018: 

Gerealiseerd. Besloten dat kinderen in maart ook aansluiten bij de ouder-

kind-gesprekken.  

Actiekring doelen en unitleider 

BB zijn verantwoordelijk voor 

het beleid en de wijze waarop 

dit is besproken in het team 

(bovenbouw). 

  3.2.2 In de groepen 1 t/m 8 is er een doorgaande lijn geïmplementeerd 

m.b.v. doelenwerk: 
-Doelenbladen, invulling doelentijd, dit staat beschreven. 

Na november 2017 vindt er afstemming plaats met de groepen 3 en 4 wat 

betreft het werken vanuit doelen. In maart 2018 is er een doorgaande lijn 

beschreven van groep 1 t/m 8. 

Januari 2018: 
Dit loopt. 

Juni 2018: 

Deels gerealiseerd. In de groepen 5 t/m 8 is de werkwijze afgestemd en 

beschreven. In de groepen 1 t/m 4 moet dit verder afgestemd worden. 

Daarna aansluiting maken bij de werkwijze van 5 t/m 8. Opnemen in 

nieuwe jaarplan. 

Zie hierboven plus unitleider OB. 
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3.3 Kinderen op De Kring 

ontwikkelen zich breed. 

3.3.1 Bij de afsluiting van het project wordt iedere keer door verschillende 

groepen gebruik gemaakt van het theater/podium. Hierin laten de 

kinderen uitwerking zien passend bij het project-onderwerp. Expressie 

is één van de speerpunten. 

In de jaarplanning worden de momenten verdeeld onder het team/ de 

groepen.  

Gereed in september 2017. 

Januari 2018: 
Gerealiseerd. 

Het team zorgt voor passende 

activiteiten als de groep gepland 

staat. 

  3.3.2 De mogelijkheden voor muziekonderwijs van buitenaf worden 

onderzocht.  

MT initieert gesprekken met externen op dit vlak. Eerste ideeën worden in 

januari 2018 aan het team gepresenteerd. Uitwerking van mogelijkheden 

vindt plaats in maart 2018. Besluitvorming voor mei 2018. 

Januari 2018: 
Besluitvorming vindt voor mei 2018 plaats. Presenteren in januari niet 

gerealiseerd omdat het plan nog niet af is. Vervolg in maart gepland.  

Juni 2018: 

Deels gerealiseerd. Team is geïnformeerd over de gesprekken die rondom 

dit onderwerp gaande zijn. Uitwerking vindt plaats na de zomervakantie. 

Streven is dat er na de herfstvakantie in 2018 gestart kan worden met 

muzieklessen (kennismaking) van buitenaf.  

MT zorgt voor terugkoppeling en 

voortgang.  

 

4. Ouders 

 Doel  Activiteiten Resultaat & planning Betrokkenen & 

verantwoordelijkheden 

4.1 Betrokken en actieve ouders 

die inzicht hebben in de 

ontwikkeling van hun 

kind(eren) zodat het leren van 

kinderen bevorderd wordt. 

4.1.1 We voeren kind-ouder-schoolgesprekken in de groepen 5 t/m 8. 

Tijdens deze gesprekken krijgen ouders inzicht in de ontwikkeling van 

hun kind. 

In november 2017 hebben alle kinderen en ouders in groep 5 t/m 8 een 

eerste ouder-kind-school gesprek gevoerd. Zie jaarkalender. 

Januari 2018: 
Gerealiseerd. 

Unitleider BB agendeert het 

onderwerp op de vergadering. 

Actiekring doelen presenteert 

werkwijze en zorgt voor 

afstemming binnen unit 3.  

  4.1.2 Ouderportaal voor Parnassys wordt gebruikt voor 24/7 inzicht in de 

resultaten van kinderen (3 t/m 8). 

Ouders hebben 24/7 inzicht in de resultaten van hun kind(eren). Dit is 

vanaf december 2017 toegankelijk voor ouders. 

Alle resultaten van de kinderen staan in Parnassys (ook voor 

spreekbeurt, boekbespreking, tekenen enz.). Realisatie december 2017. 

Januari 2018: 
Loopt. Resultaten staan in Parnassys. Momenteel wordt het systeem 

getest door een aantal ouders en ICT.  

Juni 2018: 

Gerealiseerd. Methodetoetsen worden vanaf 2018-2019 naast Cito-

gegevens en inzien/wijzigen NAW-gegevens ook opengezet.  

Specialist ICT informeert het 

team over de mogelijkheden en 

consequenties. Ook zorgt deze 

specialist voor accounts voor de 

ouders en de communicatie 

hierover. 
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4.2 De Kring informeert en 

bevraagt ouders op een 

eigentijdse en adequate 

manier over de ontwikkelingen 

op school- en klassenniveau, 

zodat ouders betrokken zijn. 

4.2.1 Ouderpanel-gesprekken worden ingevoerd. Twee keer per jaar 

worden 15 ouders uitgenodigd om van gedachten te wisselen met het 

MT over verschillende onderwerpen. 

Er zijn twee avonden geweest waarop ouders en MT met elkaar 

gesproken hebben over verschillende onderwerpen. In de jaarkalender 

staat een avond in januari en mei 2018 gepland.  

Januari 2018: 
De uitnodiging voor de eerste avond is verstuurd. Deze staat gepland op 

maandag 5 maart 2018.  

Juni 2018: 

Deels gerealiseerd in juni. Er is 1 avond georganiseerd. Verslag van deze 

avond wordt meegezonden in een nieuwsbrief aan het begin van 2018-

2019.  

MT  nodigt ouders uit en zorgt 

voor invulling van deze avonden. 

  4.2.2 Beleid rondom doelenoverzichten wordt uitgevoerd.  Vier keer per jaar worden ouders geïnformeerd over de te behandelen 

doelen de komende periode. Dit gebeurt doormiddel van een 

doelenoverzicht (afstemming met het huidige formulier in de 

kleuterbouw). Realisatie maart 2018. 

Januari 2018: 
De Actiekring doelenwerk buigt zich momenteel over deze vraag. Vraag 

die is ontstaan: ondervangen we het informeren van ouders middels de 

ouder-kind-gesprekken? Zeker als deze ook in maart plaatsvinden. In 

maart 2018 verwachten we hier een beslissing in te nemen. 

Juni 2018: 

Doelen zijn beschreven op groepsniveau. In juni in de teamvergadering 

is een besluit genomen over manier van effectief communiceren naar 

ouders. Kleutergroepen blijft projectboekje hanteren, groep 3 en 4 

mailen doelen per blok naar ouders. Door in groep 5 t/m 8 te werken 

met doelenbladen per vakgebied heeft dit opgeleverd dat leerlingen 

inzicht hebben in behaalde en nog niet behaalde doelen. In de ouder-

kind gesprekken, 2 x per jaar, wordt dit ook met ouders besproken. 

Deze opbouw staat beschreven in de handleiding werken met doelen, 

waar ook het ouder kind-gesprek deel van uit maakt. 

Een teamlid (actiekring doelen) 

krijgt bij de takenverdeling uren 

om dit format te ontwikkelen en 

verzendklaar te maken.  

 

 

5. Omgeving 

 Doel  Activiteiten Resultaat & planning Betrokkenen & 

verantwoordelijkheden 

5.1 De ruimtes op school zijn 

geschikt voor het werken op 

leerpleinen en stimuleren 

flexibel werken, zodat ruimtes 

binnen de school optimaal 

5.1.1 Mogelijkheden voor interne verbouwing worden onderzocht: 

teamruimte wordt plein/projectruimte voor de onderbouw (toekomst 

eventueel peuters) en de kantoortjes worden 

teamruimte/werkruimte.  

Er  is meer leerruimte binnen de school. Teamleden hebben een fijne 

plek waar pauze gehouden kan worden en waar vergaderd kan worden.  

Realisatie is afhankelijk van de mogelijkheden (PCBO). 

MT organiseert dit. En stemt dit 

af met het team en de MR 

indien nodig. 
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benut worden en de school 

leefbaar blijft. 

Er is een plan voor de ruimtes/lokalen en meubilair op De Kring. Dit plan 

sluit aan bij het werken op leerpleinen en een mogelijke inrichting van 

een peuterruimte. Plan is af in juni 2018. 

Januari 2018: 
In januari 2018 hebben er bij PCBO verschillende gesprekken 

plaatsgevonden over dit onderwerp. Voorlopig kan er niet verbouwd 

worden. Ook kunnen we niet starten met peuteropvang., doordat de 

ruimte binnen het gebouw dit niet toelaat. PCBO gebruikt 2018-2019 

voor verdere verkenning van dit onderwerp. 

Juni 2018: 

Dit kan niet eerder gerealiseerd worden voor er op PCBO-niveau 

uitspraak wordt gedaan over kinderopvang en onderwijs. Uitspraak en 

aanbesteding kinderopvang staat gepland in februari 2019. Daarna 

kunnen we onderzoeken wat dit betekent voor de ruimtes op De Kring. 

5.2 Op De Kring worden de 

mogelijkheden van ICT 

maximaal gebruikt voor 

onderwijs. 

5.2.1 Er wordt een ICT-plan ontwikkeld dat aan onze ambities en visie 

voldoet.  

Er is een ICT-plan dat aansluit bij de behoeften van kinderen en team. 

Dit plan is in april 2018 af. 

 
Januari 2018: 
We wachten op de toewijzing van een externe partij door PCBO. De 

voorbereidingen binnen het team zijn opgestart.   

Juni 2018: 

Niet gerealiseerd. We zijn niet ingeloot in de eerste groep deelnemende 

scholen, dit is bepaald door PCBO. We mogen in 2018-2019 starten met 

het maken van het ICT-plan. Dit nemen we op in het jaarplan 2018-

2019. 

Actiekring ICT ontwikkeld dit 

plan in samenspraak met een 

extern bedrijf ICT. 

  5.2.2 Er worden keuzes gemaakt m.b.t. tot aanschaf van hardware en 

software passend bij onze visie en ons ICT-plan.  

Aanschaf start na realisatie van het ICT-plan. Dus vanaf april 2018 start 

de oriëntatie op aanschaf van middelen. In juni 2018 zijn de middelen 

besteld. 

Januari 2018: 
Bovenstaande blijft de planning. Haalbaarheid hangt af van toewijzing 

van externe begeleidingspartij. 

Juni 2018: 

Zie punt 5.2.1. 

Actiekring ICT ontwikkeld dit 

plan in samenspraak met een 

extern bedrijf ICT. 

  5.2.3 Op school wordt er in één of meerdere klassen een digitale methode 

(verwerking) uitgeprobeerd (rekenen via de software van WIG). 

We ontwikkelen als team een goede kijk op de mogelijkheden van ICT 

en onderwijs. We experimenteren met meerdere programma’s 

gedurende het schooljaar. Start november 2017. 

Vanaf april 2018 richten we ons op aanschaf van software waarbij de 

verwerking digitaal kan plaatsvinden.  

Specialist ICT en de actiekring 

ICT  organiseren deze oriëntatie. 

Zij zorgen voor voortgang en 

evaluatie op vergaderingen.  
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Januari 2018: 
Proef heeft plaatsgevonden bij de kleuters. Voor verwerking bij rekenen 

in de bovenbouw wordt de proef deze maanden opgestart.  

Juni 2018: 

Voor kleuterbouw wordt software digikeuzebord aangeschaft. In de 

bovenbouw is verwerkingssoftware van WIG uitgeprobeerd. Team is 

enthousiast over de mogelijkheden die het digitaal verwerken van 

oefenstof oplevert. Keuze van software zal samenvallen met het ICT-

plan, dus kunnen we pas realiseren in februari 2019. Zie 5.2.1. 

5.3  Bedrijven, ouders en partners 

worden betrokken bij het 

onderwijs aan onze kinderen.  

5.3.1 Per project vragen we onze omgeving expliciet om benodigde 

gastlessen en specifieke kennis. Het aanbod passen we in binnen onze 

projecten. Speerpunten: 
- Gastlessen vanuit bedrijven en ouders. 
- TIB inzetten van je talent tijdens hoekenwerk. 

Ouders zijn betrokken bij het onderwijs op De Kring. Start september 

2017. 
 
Januari 2018: 
Er hebben inmiddels verschillende gastlessen plaatsgevonden. Het 

structureel uitvragen van gastlessen kan nog geoptimaliseerd worden. 

Juni 2018: 

Gerealiseerd. Actief uitvragen van gastlessen en hulp ouders moeten we 

als school blijven borgen. Samen met Or wordt een ouderhulpbrief 

opgesteld zodat we ouders beter inzicht geven op welke manier ze ons 

onderwijs kunnen verrijken.  

Actiekring O&O zorgt voor 

voortgang en realisatie van dit 

doel.  

 

 

 

 

 

 

 


