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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 bevlogen 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 inhoud en organisatie 

van de differentiatie 

binnen school is van 

goede kwaliteit. De 

differentiatiekracht 

wordt vergroot. 

 

1.1.1 Het didactisch plan van De Kring wordt verder uitgewerkt en 

geconcretiseerd. De focus ligt op de differentiatie. Groot MT zal in 

iedere klas bezoeken afleggen en d.m.v. coaching zorgen voor het 

vergroten van onze differentiatiekracht.  

Gelijktijdig wordt het beleid rondom een structureel gedifferentieerd 

aanbod voor de RTL-vakken voor +-werk verder uitgewerkt. Hierin is 

aandacht voor leerlijnen en organisatie. Zo is er inzicht in welke 

leerlingen er op welke leerlijn zitten en is er beleid voor: 

-Leerlingen die werken met +-werk vanuit de methode. 

-Leerlingen die werken met compacten en verrijken (buiten de 

methode). 

-Leerlingen die deelnemen aan BP. 

Er wordt scholing gevolgd op gebied van meerbegaafdheid, zodat de 

basiskennis up to date is binnen het team. 

Iedere leerkracht is in staat een gedifferentieerd aanbod in de klas te 

verzorgen, waarbij instructie en verwerking wordt verzorgd op drie 

niveaus. Hierbij is het principe differentiatie uit het didactisch plan 

herkenbaar in iedere groep. Realisatie april 2019. 

Er is beleid ontwikkeld op het aanbieden van plus-werk in iedere groep. 

Dit beleid zorgt voor een doorgaande lijn van extra werk, 

compacten/verrijken en BP in de hele school. Het beleid beschrijft aan de 

hand van de gebruikte methoden en materialen het “wat” en het “hoe”. 

Realisatie mei 2019. 

Het hele team heeft de lezing van Yvonne Janssen gevolgd. De lezing 

vindt plaats op 3 oktober 2018. 

Pluswerk: januari-mei 

Differentiatie: januari-april 

Groot MT is verantwoordelijk 

voor monitoring en coaching 

rondom differentiatie vanuit het 

didactisch plan. 

Specialist BP zorgt in 

samenspraak met IB voor beleid. 

MT borgt scholing in de NJT-

gesprekken. 

  1.1.2 Beleid rondom het werken met een OPP is herschreven en past bij de 

eisen die gelden in het nieuwe toezichtskader van de inspectie. 

Aandachtpunten: 

-OPP voor kinderen met extra begeleiding (EO of EO+). 

-OPP voor kinderen die uitstromen naar VO met achterstand op 2 of 

meer vakgebieden. OPP ondersteunen met IQ-test. 

Afspraken en werkwijze staan beschreven in beleid. IB is manager van de 

processen rondom deze leerlingen. Beleid staat beschreven voor januari 

2019. Kinderen die met een OPP werken krijgen inhouden aangeboden 

die passen bij passende perspectieven/referentieniveaus. 

September-januari 

IB ontwikkelt beleid en zorgt in 

samenspraak met team voor 

uitvoering in de groepen.  

1.2 Er is een kwalitatief 

goede doorgaande 

leerlijn voor alle 

kinderen.  

1.2.1 Er worden verschillende nieuwe methoden geïmplementeerd. Te 

weten: 
- Methode Nieuwsbegrip en methodiek BL groep 5 t/m 8 

- Methodiek begrijpend luisteren in groep 1 t/m 4 

- Methode TL “Lijn 3” groep 3  

- DIGI-keuzebord bij de kleuters 

Tijdens de vergaderingen wordt het werken met nieuwe methoden 

besproken. Eventuele afstemming vindt dan plaats. Zie hiervoor de 

vergaderplanning (gereed augustus 2018). Voor de methodiek van BL 

krijgen we scholing op 24 augustus en 19 oktober.  

Voor TL “Lijn 3” wordt een vragenmoment georganiseerd. Dit 

vragenmoment vindt plaats in oktober 2018. 

Gehele schooljaar 

Unitleiders zorgen in 

samenspraak met de 

taalspecialist en specialist jonge 

kind voor afstemming in de 

vergaderingen. 

MT plant vragenmoment met 

uitgever.  

  1.2.2 Als team ontvangen scholing op het geven van begrijpend lezen en 

begrijpend luisteren. Hierbij zoeken we nadrukkelijk aansluiting bij de 

kernconcepten. 

Op de startvergadering in augustus 2018 ontvangen we scholing op het 

gebied van begrijpend lezen en kritisch luisteren., zodat tijdens het 

werken aan de kernconcepten het begrijpend luisteren en –lezen wordt 

geïntegreerd. Op deze manier geven we rijker onderwijs op het gebied 

van de kernconcepten en bouwen we structureel aan voorwaarden van 

begrijpend lezen.  

Op de studiedag van 19 oktober 2018 zal Janna De Haan verdieping 

aanbrengen in de methodieken begrijpend luisteren en begrijpend lezen.  

Actiekring Taal organiseert 

scholing in samenwerking met 

Janna De Haan.  

De Actiekring Taal bereidt in 

samenwerking met de Actiekring 

O&O projectvoorbereidingen 

voor in relatie tot BL. 
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2.  Team 

 Doel  Activiteiten Resultaat & planning Verantwoordelijkheden 

2.1 Administratie op De 

Kring is effectief en 

zinvol (verminderen 

werkdrukbeleving).  

2.1.1 De relatie tussen groepsplan, lesrooster en Parnassys wordt verder 

onderzocht n.a.v. de evaluatie in juni 2018 en er wordt een voorstel 

geschreven om hier effectief en zinvol mee om te gaan. Hierbij wordt 

begeleiding ingeschakeld van een expert. 

De administratie rondom de zorg in klassen wordt is vereenvoudigd en 

sluit aan bij de werkwijze en kwaliteitseisen van het team.   

Gereed eind september 2018.  

Groot MT.  

2.2 Versterken van 

samenwerken en 

samenwerkend leren 

van ondernemende 

teamleden en 

ondernemende 

leidinggevenden. 

2.2.1 Visie op werken op leerpleinen wordt regelmatig besproken in 

unitoverleg. Hierin vindt afstemming plaats over samenwerken, 

communicatie en leerlingen. Samenwerking binnen de unit wordt een 

specifiek onderwerp in de gesprekkencyclus.  

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

voor het team. We werken binnen een unit optimaal samen met OP en 

OOP. Visie is besproken in september 2018. 

In de planning staat per periode (HGW) één unitoverleg gepland, waarbij 

het MT aansluit, dit overleg wordt voorafgegaan aan een unitbezoek. 

Unitoverleg met MT is vier keer per jaar.  

Een goede samenwerking is gerealiseerd in april 2019. Succesfactoren voor 

deze samenwerking zijn geformuleerd. 

MT en team.  

2.3 De 

verantwoordelijkheden 

liggen laag in de 

organisatie en er is 

zichtbaar sprake van 

gedeeld leiderschap. 

Betrokkenheid bij 

schoolbeleid is groot. 

2.3.1 In de teamkamer wordt het jaarplan schematisch weergegeven, zodat 

de voortgang op de verschillende onderwerpen helder is. We plannen 4 

TV voor dit schooljaar. Daarnaast reserveren we dagelijks de tijd van 

15.15-15.45 uur voor mogelijk overleg, deze tijd kan gebruikt worden 

voor terugkoppeling vanuit de werkgroepen of informatie 

delen/ophalen vanuit het MT of IB.  

De overlegmomenten 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.  

Planning gereed in augustus 2018.  

MT zorgt voor opzet en 

monitoring. Verschillende 

medior leerkrachten en 

actiekringen zijn 

verantwoordelijk voor 

deelgebieden van het beleid.  

  2.3.2 Nieuw schoolplan ontwikkelen voor de periode 2019-2023. Herijken visie 

en formuleren nieuwe doelstellingen. Gedurende het jaar plannen we 

als team activiteiten waarbij analyse, inspiratie en de toekomst centraal 

staan. 

Plannen van verschillende activiteiten hiervoor gebruiken we de 

studiedagen in oktober 2018 en maart 2019.  In de tussenliggende tijd 

gebruiken we teammomenten voor tussentijdse toetsing. Ouderpanel 

gesprekken zullen plaatsvinden in januari/februari 2019. 

MT en team 

  2.3.3 Voorwaarden en werkafspraken m.b.t. het overlegmodel  opnieuw 

vaststellen voor drie jaar. Aandacht besteden aan o.a. werkdagen van 8 

uur.  

In februari 2019 plannen we hiervoor een tweetal bijeenkomsten. 

Stemming over het definitieve plan vindt plaats op studiedag van 25 maart 

2019. 

MT 
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3.  Leren 

 Doel  Activiteiten Resultaat & planning Verantwoordelijkheden 

3.1 Kinderen hebben inzicht in 

hun eigen ontwikkeling en 

leren vanuit intrinsieke 

motivatie. 

3.1.1 Doelenwerk wordt verder ontwikkeld. Hierbij zal een toekomstvisie 

over werken met leerdoelen duidelijk worden. Onderwerpen: 

-Doelenwerk in relatie tot gepersonaliseerd leren.  
-Doelenbladen, invulling doelentijd, dit staat beschreven en er is 

sprake van een doorgaande lijn. 

-Oriëntatie op de veranderende leerkrachtrol. 

Het doelenwerk binnen De Kring staat als doorgaande lijn in de groepen 3 

t/m 8. In het beleid zit voldoende ruimte voor verdere ontwikkeling naar 

de toekomst.  

Leidi Verstaaten begeleidt ons als team als het gaat om de leerkrachtrol in 

relatie tot intrinsieke motivatie en eigen regie bij kinderen (vanuit 

didactisch plan “Betrookenheid”). Dit zal ze doen aan de hand van 

klassenbezoeken en nagesprekken. Leerkrachten zijn in staat de juiste 

begeleiding te bieden om de doelstelling te realiseren.  

 Januari-april 2019. 

Actiekring Doelen en team. 

MT stemt werkwijze met Leidi 

Verstraaten. 

3.2 Kinderen op De Kring 

ontwikkelen zich breed. 

3.2.1 Als team leren we het leren vanuit onderzoek en ontwerpen te 

begeleiden. Hierbij hoort een omgeving die actief leren stimuleert, 

deze omgeving richten we met elkaar in. We ontvangen bij dit proces 

ondersteuning van een expert.  

Kinderen leren vanuit onderzoek en ontwerpen. Naast kennisoverdracht is 

ons team in staat om het onderzoeken en ontwerpen adequaat te 

begeleiden. De expert begeleidt de verschillende units tijdens de 

voorbereiding en uitvoering van de kernconcepten. Aandacht voor 

integratie met BL nieuwe methodiek. 

Realisatie: Juli 2019. 4x per jaar tijdens de kernconceptvoorbereidingen. 

Actiekring O&O 

Expert 

  3.2.2 De leerlijn techniek wordt geüpdatet, eisen vanuit het techniek-pact 

worden verwerkt in de leerlijn. Hierbij zoeken we nadrukkelijk naar 

aansluiting en integratie bij de kernconcepten. De lego-leerlijn heeft 

onze aandacht. 

De leerlijn techniek is compleet en is ingepast binnen de kernconcepten. 

De materialen zijn aangeschaft voor december 2018. Oriëntatie en 

oefening op/met de materialen vindt plaats tussen jan en juli. Inpassen 

van de leerlijn vindt plaats in het schooljaar 2019-2020. 

Realisatie: Juli 2019. 

Actiekring O&O 

Expert 
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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 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).  

Realisatie van inzicht in alle resultaten is september 2018. 

 

Actiekring ICT  

  4.1.2 Communicatiekanaal Parnassys wordt uitgerold en geïmplementeerd 

ter vervanging van DigiDUIF. De PR commissie bekijkt welke afspraken 

rondom communicatie en gebruik gemaakt moeten worden.  

Het in gebruik nemen van het nieuwe communicatieplatform vindt 

plaats voor januari 2019. Beleid rondom gebruik en afspraken zijn voor 

gebruik van het nieuwe platform beschreven en besproken binnen het 

team. 

Actiekring ICT en PR 

  4.1.3 Er wordt een hulpformulier ontwikkeld voor ouders. Ouders worden 

gestimuleerd om een bijdrage te leveren aan het onderwijs op De 

Kring.   

Ouders hebben vanaf het begin van het schooljaar inzicht op welke 

wijze en op welke momenten ze kunnen bijdragen en ondersteunen aan 

het onderwijs op De Kring. Er helpen meer ouders in het schooljaar 

2018-2019 bij de organisatie van het onderwijs dan nu het geval is.  

Toelichting van het hulpformulier vindt plaats op de informatieavond in 

september 2018.  

MT en OR-leden 

  4.1.4 Vanuit het werken met doelen en de ouder-kind-school-gesprekken 

wordt een portfolio ontwikkeld ter vervanging van ons huidige 

rapport.  

Er is een portfolio ontwikkeld dat passend is bij de werkwijze van school. 

In het portfolio is verhoudingsgewijs veel aandacht voor “het zijn” van 

de kinderen. Realisatie februari 2019. In het schooljaar 2018-2019 

werken we nog met de huidige rapporten/verslaggeving. 

Actiekring Doelen 
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5. Omgeving en ICT 

 Doel  Activiteiten Resultaat & planning Betrokkenen & 

verantwoordelijkheden 

5.1 De Kring wordt een IKC 5.1.1 Aanbesteding KOV in relatie tot ontwikkeling van een IKC is 

onderzocht door PCBO.  

Mogelijkheden voor interne verbouwing worden onderzocht. Waarbij 

de huidige teamruimte een plein/projectruimte voor de onderbouw 

(toekomst eventueel peuters) wordt en de huidige kantoortjes worden 

teamruimte/werkruimte.  

In maart 2019 is bekend welke aanbieder KOV de aanbesteding kan gaan 

uitvoeren. Er is een totaalplan waarin realisatie van een IKC (met ruimte 

voor peuters) is beschreven.  

Realisatie is afhankelijk van de mogelijkheden (PCBO). 

MT organiseert dit. En stemt dit 

af met het team en de MR. 

5.2 Teamleden kunnen flexibel 

werken binnen school en 

hebben voldoende ruimte voor 

ontspanning en samen leren.  

5.2.1 Binnen het te ontwikkelen ICT-plan is er aandacht voor de 

mogelijkheden van voldoende flexibele digitale werkplekken voor het 

personeel.    

De gemeenschappelijke teamruimte wordt zo ingericht dat er ruimte 

en mogelijkheden zijn voor samenwerken en overleg waarbij men kan 

beschikken over digitale content.  

Leerkrachten beschikken over eigen laptops en of tablets en kunnen op 

verschillende plekken binnen school effectief werken. Leerkrachten 

werken hierdoor meer in gezamenlijke ruimtes, dit bevorderd het 

samenwerken en het leren van elkaar.  

Realisatie van het ICT-plan is in februari 2019. In juni 2019 is de software 

en hardware besteld, zodat hiermee in het schooljaar 2019-2020 

gewerkt kan worden. 

MT en Actiekring ICT. 

5.3 Op De Kring worden de 

mogelijkheden van ICT 

maximaal gebruikt voor 

onderwijs. 

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

voldoet. Hierbij is aandacht voor het digitaal toetsen, het digitaal 

verwerken van de oefenstof voor de RTL-vakken, mediawijsheid en 

typen. 

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

Hierbij krijgen we hulp van een externe partner. Dit plan is in februari 

2019 af. In september, oktober en november staan verschillende 

bijeenkomsten gepland met team en actiekring ICT.  

In juni 2019 zijn de softwarepakketten en hardware aangeschaft, zodat 

hier in het schooljaar 2019-2020 mee gewerkt kan worden.  

Actiekring ICT ontwikkelt dit 

plan in samenspraak met een 

extern bedrijf ICT en team. 

5.4  Bedrijven, ouders en partners 

worden betrokken bij het 

onderwijs aan onze kinderen.  

5.4.1 Per project vragen we onze omgeving expliciet om benodigde 

gastlessen en specifieke kennis. Het aanbod past bij het thema van de 

kernconcepten. 

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

2018 en loopt het hele jaar door. 

Actiekring O&O 

 

 


