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JAAR ACTIE PLAN    Kindcentrum Stadskwartier 
Brinnummer:     30RE 
Schooljaar:    2019-2020 
Datum vaststelling:   juni 2019   
 

Inleiding: 
In het schooljaar 2019 is het schoolplan vastgesteld voor de periode 2019-2023. 
De verbeteractiviteiten zijn beschreven in dit schoolplan. 
In dit jaar-actieplan zullen we de verbeteractiviteiten volgens een vaste matrix beschrijven. 

 Vanuit het WMK (Werken met Kwaliteit), waarmee we de komende jaren actief zullen 
werken,  
wordt geadviseerd kwaliteitszorgactiviteiten te beschrijven en uit te werken volgens de  
Deming cirkel ( Plan- Do –Check-Act). 
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Het schema ziet er als volgt uit: 

To plan Kwaliteitsplanning Welke dingen beloven we ? 

To do Kwaliteitsuitvoering Doen wat we beloven  

To check Kwaliteitsbeheersing Doen we wat we beloven ? 

To act Kwaliteitsverbetering Verbeteringen realiseren 

 
Kwaliteitszorg is binnen onze vereniging een speerpunt. 
Vanuit het managementteam, de algemeen directeur en de schooldirecteuren, komt het  
voorstel tot een eenduidige beschrijving van en controle op de onderwijskwaliteit van de  
vijf scholen. 
PCBO Meppel heeft een Strategisch Beleidsplan geschreven voor de periode 2019-2023.  
Uitkomsten daarvan hebben gevolgen voor het schoolplan 2019-2023. 
Door maatschappelijke en/of politieke ontwikkelingen kunnen er voor het onderwijs  
aanpassingen worden gevraagd. 
Deze aanpassingen worden per school beschreven in het Jaarlijks Actie Plan ( JAP) 

 
 

Schoolniveau 
 

De algemene visie van de school is tot stand gekomen door het team.  
Wij werken op basis van de theorie zoals die staat beschreven in een denkmodel “The 
Golden Circle van Simon Sinek (Sinek, 2012): “Why-How-What”.  
Het is heel belangrijk dat het team werkt vanuit dezelfde Why; allereerst, we zijn 
overtuigd van het “waarom”. Vervolgens werken we het “hoe” en het “wat” uit. 
Dit model vormt het kader van ons speelveld. Alles wat wij ondernemen moet hierbij 
passen .  
We leggen onze vernieuwingen en/of veranderprocessen naast dit kader.  
 
Missie 
Wij geloven dat we kinderen kunnen leren zichzelf optimaal te ontwikkelen. 
 
Visie 
Goed onderwijs kun je alleen geven aan kinderen die met plezier naar school gaan. 
De sfeer op school moet daarom goed zijn en de kinderen moeten zich veilig en  
geborgen weten. 
Op onze school krijgt ieder kind les en aandacht op gewenst niveau, gericht op de  
persoonlijke leerdoelen. Hierdoor komt het kind tot optimale ontwikkeling. Door steeds
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meer in te spelen op wat elk kind nodig heeft in het eigen leerproces, gaan we op weg naar 
meer gepersonaliseerd onderwijs. Dit vraagt differentiatie en maatwerk. We geloven die 
differentiatie het beste denken te kunnen bieden door het werken in basisgroepen. 
 
Hoe geven wij onze missie en visie vorm? 
 
Onderwijs op maat 
Op het Stadskwartier werken wij ‘samen waar kan, apart waar nodig’.  
Uitgaande van het z.g. leerstofjaarklassensysteem kunnen de groepen leeftijdsgenoten 
samenwerken onder (bege-)leiding van twee of drie leerkrachten. 
Door de samenwerking tussen leerlingen en leerkrachten, maken we ruimte voor omgaan 
met verschillen tussen kinderen (differentiëren) en kunnen we het onderwijs persoonlijker 
maken. We kunnen hierdoor beter inspelen op wat elk kind nodig heeft in het eigen 
leerproces: de route naar meer gepersonaliseerd onderwijs. 
Daarnaast hebben we binnen de groepen een leeromgeving gecreëerd waarbij kinderen 
kunnen kiezen in wat voor zone (ruimte) ze willen leren; een “stille zone”, een “instructie 
zone” of een “beweeg/samenwerkend leer zone” waarbij je zelf mag bepalen hoe je het 
beste leert. Wij geloven dat je tot leren komt in een leeromgeving die motiverend werkt. Wij 
gaan daarvoor, omdat ieder kind het beste onderwijs verdient. 
 
School in beweging: toekomstgericht  
Alles wat we dagelijks op school doen is gericht op de toekomst van kinderen. Ze verschillen 
onderling door hun eigen persoonlijkheid, talenten, interesses en manier van leren. Dat 
betekent ook dat ze verschillende behoeften hebben om zich goed te kunnen ontwikkelen. 
Ons onderwijs sluit daarbij aan en beweegt mee, zodat alle kinderen optimaal tot ontplooiing 
kunnen komen. 
De wereld verandert snel, ook door de technologische ontwikkelingen en internationalisering. 
Informatie is overal en altijd beschikbaar. Hierdoor worden andere en nieuwe vaardigheden 
(de z.g. 21st Century Skills, 21ste -eeuwse vaardigheden) steeds belangrijker. Het gaat dan 
o.a. om samenwerken, communicatie, omgaan met informatietechnologie, kritisch denken en 
zelfsturing. Als school gaan we mee met de ontwikkelingen en zoeken we steeds weer naar 
mogelijkheden om dit in ons onderwijs in te passen. 
 
Samen leren  
Kinderen zijn een onderdeel van een groter geheel. We leren hen daarom ook met 
verschillende rollen en verantwoordelijkheden om te gaan. Dat doen we onder andere in 
groeps - overstijgende werkvormen, waarin kinderen van verschillende leeftijden samen 
werken op gelijk of verschillend niveau. Kinderen kunnen ook elkaar helpen of elkaar iets 
leren. Kinderen uit hogere groepen kunnen kinderen uit groep 3 bijvoorbeeld helpen met 
lezen. 
Dit vraagt om deskundige leerkrachten, een modern aanbod, goede digitale leermiddelen) en 
een efficiënte organisatie (inclusief didactiek en klassenmanagement). De rol van de 
leerkracht verandert steeds meer naar coach, het kind wordt steeds meer eigenaar van het 
eigen leerproces, de ouders/verzorgers moeten in dit proces worden meegenomen. 
 
 
 
Corine Admiraal,  
 
Directeur Kindcentrum Stadskwartier Meppel 
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Wensen nascholing 2019-2020  
Budget kalenderjaar 2019 €18.000,-   (2020 €18.000,-) 
Stichting LEERKRACHT €2.500,- + individuele scholing €6.400,- Mapstell €3.000,-  
 
De vuistregel is als volgt: verplichte nascholing zoals BHV, gymopleiding en Kanjertraining 
komen uit het bovenschools budget. 
Daarnaast ook de kosten van starterscafe, bov.schoolse Studiedag, cursussen 
vakleerkrachten en de PCBO Academy. 
 
Overige nascholing (teamtrainingen, persoonlijke keuzes, al dan niet in belang van de 
school) wordt aan de school toegerekend.  
Jaarlijks wordt er een budget per school berekend op grond van het leerlingenaantal. 
 
SCHOOLONTWIKKELING Kindcentrum Stadskwartier  
2019-2020  
 
Hieronder volgt een overzicht van de teamscholing: 

- ’School in beweging’  
 

1. Ontwikkeling consolideren in de organisatie (helicopterview). 
(Draaien alle groepen goed, is terminologie/begrippen eenduidig, inzet van ICT 
stroomlijnen in alle groepen, zijn er groepen waar speciale aandacht naar uit moet 
gaan?). 

2. Per groep leerteams vormen o.l.v. een adviesgroep die doorgaan met vernieuwing in 
de groepen, persoonlijke doelen die gesteld worden.   

 
We wijden één studiemiddag aan Mapstell. MapsTell heeft PersonalMapping™ ontwikkeld. 
Een cartografische weergave van de manier waarop jij je gedraagt, communiceert en 
reageert. Na het invullen van een korte vragenlijst (6 minuten) wordt jouw gedragsstijl 
uitgelegd in een filmpje (4 minuten). Hierin leer jij hoe jij jouw karaktereigenschappen kunt 
gebruiken om het beste uit jezelf en je collega's te halen! 
Iedere deelnemer ontvangt bovendien zijn eigen PersonalMap.  
Zie: https://mapstell.personalmap.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Objectief kijken naar het verloop van de processen die op gang gebracht zijn middels de 
nascholing leidt tot de conclusie dat de vorm die we met elkaar kiezen om te werken 

https://mapstell.personalmap.com/
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minstens zo belangrijk is als de inhoud, of, omgekeerd, dat de inhoud, datgene wat we 
willen bereiken met elkaar, alleen effectief en duurzaam kan worden geïmplementeerd 
wanneer voldaan wordt aan een aantal basisprincipes: 

 de te implementeren werkwijze moet onmiskenbaar bijdragen aan het leren van 
leerlingen en leerkrachten, in welk domein dan ook (zie ons document why-how-
what).  

 de te implementeren werkwijze mag voor de collega’s geen extra werkdruk opleveren 
 de werkwijze moet breed in het team gedragen worden om effectief te kunnen zijn, 

er moet voortdurend worden gewerkt aan gezamenlijkheid 
 de werkwijze mag niet als ‘extra’ worden ervaren door het team. Dergelijke 

experimenten zijn gedoemd te mislukken. We zullen dus dichter aan de basis van ons 
werk raken.  

 
Stichting LeerKRACHT 
Om aan al deze voorwaarden te kunnen werken is in het afgelopen voorjaar contact gezocht 
met Stichting LeerKRACHT. Deze stichting bied een aantal technische tools aan voor 
samenwerken, overleggen en vergaderen, die nauw verwant zijn met wat in ‘het 
bedrijfsleven’ scrum of agile scrum wordt genoemd.  
Bij deze werkwijze wordt de nadruk gelegd op korte overlegmomenten en zichtbaarheid van 
de afspraken en doelen die tijdens deze momenten worden gemaakt.  
 
Wat hebben we gedaan: 
De sterk ingekorte versie van de planning van de implementatie van Stichting Leerkracht is 
als volgt: 
periode 1: zomer- tot herfstvakantie:  ‘opleiding schoolcoaches’ door Stichting LeerKRACHT 
periode 2: herfst- tot kerstvakantie:  opleiding teamleden door de schoolcoaches. 
periode 3: kerst- tot zomervakantie: implementatie van deze wijze van werken 
Gedurende het jaar zullen de schoolcoaches op diverse momenten buiten de school worden 
opgeleid tijdens sessies met andere scholen.  

 
Evaluatie 18/19 
Ervaring van het team: 
Positief, veel onderwijsinhoudelijk gesprekken, veel ideeën, inspiratie, kleinere groepjes 
makkelijker te spreken. 
Per groepje was de ervaring wisselend, was ook goed te herleiden. 
Doel was werkdrukvermindering, dit is niet door iedereen zo beleefd. 
 
Ervaringen schoolcoaches: 
Positief, het had wel beter gekund. 
 
Onderwijs op het Stadskwartier, de basis vs. de extra’s:  
-Aanvullingen ‘basis’ moeten worden gedaan door team 
-Aanvullingen ‘extra’ moeten worden gedaan door team 
-4 jaren plan volgens visie maar moet ook gedragen worden door het team.  

 
Plan voor komend jaar: 
We geloven in elke dag een beetje beter onderwijs. We gaan werken aan een beperkt aantal 
speerpunten: 

- We starten de eerste periode met werken aan instructie a.d.h.v. het directe 

instructiemodel. Daarnaast besteden we dezelfde periode aandacht aan werken met 

doelen en de inzet van de taakkaart met als doel een duidelijke, doorgaande lijn. 
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- Hierna gaan we aan de slag met het werken in zones. Hoe ziet dit er volgens ons uit 

in de verschillende groepen. Wat zijn de verschillen tussen een kleuter, onder-, 

midden- en bovenbouw.  

- We sluiten laatste periode van het schooljaar af met kindgesprekken. Hier kunnen we 

onszelf in trainen tot aan het einde van het jaar zodat dit het jaar daarop voortgezet 

kan worden. Dit volgende jaar is ook het jaar waarin de onderbouw start met de 

nieuwe rapporten, dat sluit mooi daarop aan.  

Hoe gaan we aan deze doelen werken? 
We gaan de werkgroepen (bordsessiegroepen) indelen per bouw. Hoe dit precies in zijn werk 
gaat moet nog verder uitgewerkt worden. De keuze om te werken in bouwen is 
voortgekomen uit de onderwerpen die behandeld gaan worden en het feit dat deze wens 
naar voren kwam in de evaluatie. 
Als we werken over instructie, taakkaart en doelen hebben we het vaak over een 
leeftijdsspecifieke aanpak. De werkgroepen werken hoofdzakelijk aan de thema’s die 
eerdergenoemd zijn. Om op elkaar af te stemmen (we willen een doorgaande leerlijn) zal op 
vergaderingen (plenair en bouw) en op teamnascholingsmomenten ook teruggekomen 
worden op deze onderwerpen. Ook deze wens kwam uitdrukkelijk naar voren in de evaluatie.  
 
Te behalen doelen voor komend schooljaar:  
Aan het einde van schooljaar 2019/2020: 

- Werken we in alle klassen met zichtbare en levende doelen  
- Geven we op een, voor het kind, voorspelbare manier instructie 
- Hebben we in alle groepen een versie van een taakkaart 
- Hebben we een doorgaande lijn in het werken met zones 
- Hebben we, in theorie en praktijk, kennisgemaakt met het voeren van 

kindgesprekken.  
 
Stichting leerkracht 
Een ruime meerderheid van het team heeft ervoor gekozen om, in afgeslankte vorm, verder 
te gaan met Stichting Leerkracht.  
Dit betekent dat 5 teamleden deel gaan nemen aan een tweetal bijeenkomsten, en waar 
nodig mogen we twee keer gebruik maken van de begeleiding van een expertcoach van 
Stichting Leerkracht. Zoals het er nu naar uitziet zal dat een keer onder schooltijd zijn en een 
keer in de avond. Bijeenkomsten in de avond zijn voor alle leerkrachten bedoeld. Heb je nog 
geen bijeenkomst bijgewoond is dit zeker een aanrader. Gezien het enthousiasme in het 
team rekenen we erop dat er veel collega’s bij zullen zijn.  
 
Adviesteam  
Het adviesteam komt komend jaar 10 keer bijeen om 1,5 uur te vergaderen. De overige 10 
uur zal gaan zitten in voorbereiding ed. De eerste bijeenkomst zal gaan over het bespreken 
van de onderwerpen die op de agenda van het adviesteam staan, het bespreken van de 
taken van dit team en het kijken naar de planning voor het komende jaar.  
We zullen in ieder geval praten over de eerdergenoemde speerpunten, het maken van 
werkdocumenten, zoeken naar passende experts ter inspiratie en het nadenken over de 
organisatie van de teamvergaderingen. In de laatste bijeenkomst kijken we terug op het jaar 
en stellen we een advies op voor het jaar daarop. Welke punten moeten er dan volgens ons 
aan bod komen.  

 
Zorg  
IB opleiding Ingrid den Hollander €3500,- 
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Nascholing 2019-2020  
De BHV-ers volgen de vervolgcursus BHV (Bedrijfshulpverlening) van de Stichting PCBO 
Meppel in januari / februari 2020.  Enkele teamleden nemen deel aan de avondlezingen in 
het kader van de PCBO Academy.  
 

Naam: Scholing: Cursusduur: Aanbieder: Kosten 

Janneke 
Lamberink 

-BHV 
-Ik Leer Anders 
-Kortdurende 
cursussen en 
workshops 

2 dagdelen -PCBO Meppel  
 

 
€ 

Marit Mijnheer -Congres mindset 
-Vervolg onderzoekend 
leren of coöperatief 
leren 
-Kortdurende 
cursussen/workshops 
rekenen/taal 

1 dagdeel 
 
 
 
 

-Bazalt €395,- 
 

Jorrit Neele -Cursus passend bij de 
groep 

   

Sietske 
Spraakman 

-BHV 
-Nieuwe leerkrachten 
begeleiden 
-Cursus passend bij de 
groep 

2 dagdelen -PCBO Meppel  

Brunhild de Roo -BHV 
-Verder met St/. 
LeerKRACHT 

2 dagdelen -PCBO Meppel  

Margot 
Witteveen 

-Geen specifieke 
wensen (graag verder 
met eigenaarschap en 
zelfstandigheid bij 
leren 

   

Linda Stuiver -Congres Mindset 1 dagdeel -Bazalt €395,- 

Hanke Ipenburg -Soc/em. ontw. van 
kinderen 
-Autisme/TOS 

   

Janneke de 
Gruijter 

-Stage coördinator 
blijven 
-Kinderkoordirigent 

1 dag, 
zaterdag 7 
september 

  

Jose Vos -Met Sprongen Vooruit 
(1/2) vervolg 
-Cursus op het gebied 
van keuters 

   

Ingrid den 
Hollander 

-IB opleiding 
-Met Sprongen Vooruit 
(1/2) vervolg 
-Congres Mindset 

6 wo.middagen 
 
 
1 dagdeel 

2 jaar 
 
 
-Bazalt 

€3500,- 
 
 
€395,- 

Ans Korsten     

Fenny Haaze -Congres Mindset 1 dagdeel -Bazalt €395,- 

Corine Admiraal -Studie t.b.v. 
schoolleidersregister 

5 dagen 
 

-Windesheim  
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Inge Hegeman -Met Sprongen Vooruit 
(3/4) 

4 dagdelen  -Julie Menne 
Instituut 

€475,- 

Hilde Slobben -Met Sprongen Vooruit 
(3/4) 

4 dagdelen -Julie Menne 
Instituut 

€475,- 

DH de Boer -Scholing bieden 
binnen het team 
-Cursus volgen 

   

Ciska Schuiling -BHV 
-Ik Leer Anders 
-Continuering lees 
coördinator 
-Cursussen volgen 

2 dagdelen 
 
1 dagdeel 
 
 

-PCBO Meppel 
 
-Bibliotheek 
Meppel 
 

 
€ 
 
 

Frans van 
Staalduinen 

-BHV 
-Congres Mindset 

2 dagdelen 
1 dagdeel 

-PCBO Meppel 
-Bazalt 

 
€395,- 

Ageeth de 
Jonge 

    

Kars Rozema     

Nathalie 
Hoogma 

    

Arjen Lensen -BHV 2 dagdelen -PCBO Meppel  

Nienke 
Schrotenboer 

    

Callista van 
Halen 

-Congres Mindset 1 dagdeel -Bazalt €395,- 

Karlien van Dijk -Master Iedere 
woensdag  

-Windesheim  

Sippie Westra -BHV 2 dagdelen -PCBO Meppel  

Anne Marel van 
Schaik 

-BHV 2 dagdelen -PCBO Meppel  

Danique 
Breekveld 
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Beleidsterreinen         
Onderwijs 

 BELEIDSTERREIN:         Onderwijs (1) 
 ‘School in beweging ‘ (zie schoolontwikkeling) 

Concrete activiteit(en) 
 

Concept verder ontwikkelen: 
Onderwijs op maat ‘Samen waar kan, apart waar nodig’ 

Doel: Passend Onderwijs bieden 

Inzet personen en middelen: Leren in teams met daarnaast een specialistenteam in de vorm 
van een adviesgroep waarin leerkrachten, projectleiders en 
directie plaatsnemen. 

Tijdsbestek: augustus 2019 – juni 2020 

Meetbaar resultaat: Kwaliteitsverbetering 

Evaluatie: april 2020 

Hoe is het gegaan:  

 
BELEIDSTERREIN:         Onderwijs (2) 

Verbreding 

Concrete activiteit(en) We blijven doorgaan met: Levelwerk, Kangoeroewedstrijd, 
InZicht 

SPEERPUNTEN: 

Denklessen. Op aanvraag van leerkrachten willen we de 
leerkrachten ook ondersteunen met het aanleveren van 
denklessen. 
Inzicht beter monitoren tijdens de overlegmomenten 
Overlegmomenten Margot en Ageeth plannen met vaste 
agenda: levelwerk, inzicht kinderen, kijken bij collega's 
plannen indien nodig, vraag-gestuurd. 
EF: We merken dat de levelwerkkinderen soms tot minder 
komen dan dat ze aan zouden moeten kunnen. Alle kinderen 
kunnen profiteren van lessen over EF.  
Hoe implementeren we executieve vaardigheden in de school? 
Doorgaande lijn taakkaarten:  
Hiermee kan er goed gepersonaliseerd worden en het is mooi 
als dit in elke groep plaats vindt. 

Doel: Denklessen:  
kinderen (niet alleen de HB dus, maar wel de 
levelwerkkinderen) te laten profiteren van denkprocessen. En 
collega's ondersteunen als ze hier lessen over willen geven. 
Levelwerk 
Gelijkgestemden kunnen samenwerken 
Kinderen hebben uitdagende lesstof 
Doordat wij de instructie geven is er minder werkdruk bij de 
collega's en controle hoe het wordt gemaakt. 
Overlegmomenten 
Doordat we ze in de jaarkalender plannen met een vaste 
agenda worden de overlegmomenten meer gestructureerd in 
plaats van ad hoc zoals nu. 
Doorgaande lijn taakkaart: je kunt meer gepersonaliseerd 
werken met de kinderen. Bv van de taakjes bij de kleuters, 
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dagtaak in groep 3 en 4 en de weektaak van groep 5 tm 8. 

Inzet personen en middelen: Margot Witteveen en Ageeth de Jonge (verbreding 
coördinatoren)  

Middelen: Levelwerk, denklessen, overlegmomenten 
Kangoeroewedstrijd 

Materialen: eventueel materialen voor EF (pica kaarten bv),  

Tijdsbestek: Denklessen: paar keer per jaar voorbereiden en houden 
Overlegmomenten: elke zes weken. Graag op jaarkalender 
plannen. 

Meetbaar resultaat: Leerlingen die meer aankunnen of anders denken hebben de 
mogelijkheid om met Levelwerk aan de slag te kunnen. 
Op een dagtaak of weektaak is te zien dat kinderen op hun 
eigen niveau leren. 

Evaluatie: Elke zes weken tijdens het overleg is er een tussenevaluatie 
van lopende zaken. 

Hoe is het gegaan:   

 

 BELEIDSTERREIN:         Onderwijs (3) 
Opbrengst Gericht Werken (OGW) / Handeling Gericht Werken (HGW) 

Concrete activiteit(en) Werken met praktische groepsplannen in de jaargroepen voor 
spelling, rekenen en lezen. Dit proces continueren. 
Bij rekenen wordt per blok de les uitgewerkt en beschreven 
wat de verschillende instructies inhouden. Deze worden 
opgeslagen op de S schijf van de school zodat iedereen erbij 
kan. 

Doel: Efficiënt lesgeven waarbij er meer nadruk komt te liggen op 
uniformiteit en een doorgaande lijn in de didaktiek 

Inzet personen en middelen: Leerkrachten , IB-ers en directie. 

Tijdsbestek: Augustus 2019- juli 2020 

Meetbaar resultaat: Evaluatie werkdruk tijdens studiedag in mei 2020: Is er een 
doorgaande lijn gecreëerd nu de groepsplannen per blok voor 
rekenen hetzelfde format hebben en aan dezelfde eisen moet 
voldoen? Is het werkbaar voor iedereen . 
Is het goed overdraagbaar naar een andere leerkracht? 

Evaluatie: Via klassenbezoek en groepsbespreking het proces volgen. In 
de bouwvergaderingen terug laten komen en waar nodig 
bijstellen 

Hoe is het gegaan:  

 

 BELEIDSTERREIN:         Onderwijs (4) 
 ICT ontwikkelingen volgen en vertalen naar het onderwijs 

Concrete activiteit(en) Gerbruik Ipads in groep 3 en 4 bevorderen. Groep 3 en 4 
maken hiervoor zelf een plan. 
Bovenbouw: zorgen voor een stabiel netwerk van 
chromebooks, waarin alles naar behoren werkt. Denk aan 
printen, documenten opslaan en bewaren, mailen, etc. 

Doel: Ieder kind gebruikt minimaal 2 keer per week een Ipad voor 
onderwijsdoeleinden. 
Alle kinderen in groep 6, 7 en 8 kunnen volgend schooljaar op 
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een prettige manier werken met een Chromebook. Ze hebben 
een eigen inlogaccount, emailaccount, kunnen hun bestanden 
opslaan en eventueel met elkaar delen en kunnen zelf een 
document naar de printer sturen. 

Inzet personen en middelen: De leerkrachten in groep 3 en 4, met ondersteuning van ICT-

coördinator. 

Tijdsbestek: Schooljaar 2019-2020 

Meetbaar resultaat: Zie doel 

Evaluatie: Tussenevaluatie: april 2019 

Hoe is het gegaan:  

  

 BELEIDSTERREIN:         Onderwijs (5) 
 Aanschaf nieuwe rekenmethode 

Concrete activiteit(en) Onderzoek doen of onze rekenmethode moet worden 
vervangen 

Doel: Verbetering van ons rekenaanbod, passend bij onze visie 

Inzet personen en middelen: Rekencommissie en een budget van €30.000,- 

Tijdsbestek: Schooljaar 2019-2020. 

Meetbaar resultaat: Uitkomst onderzoek in juni 2020 

Evaluatie: juni 2019 

Hoe is het gegaan:  

 

 BELEIDSTERREIN:         Onderwijs (6) 
Muziek, blazersklas 

Concrete activiteit(en) Er worden muzieklessen gegeven a.d.h.v. de methode 123-
Zing - doorgaande leerlijn - versie B  
Leerlingen van groep 6 en 7 krijgen de mogelijkheid om deel 
te nemen aan de Blazersklas (het leren bespelen van een 
blaasinstrument) 

Doel: Verdere verbetering en uitbreiding van ons muziekaanbod 

Inzet personen en middelen: Muziekcommissie 

Tijdsbestek: Schooljaar 2019-2020 

Meetbaar resultaat: Vragenlijst leerlingen januari 2020 

Evaluatie: juni 2019 

 

 BELEIDSTERREIN:         Onderwijs (7) 
Leesplan wordt ingezet 

Concrete activiteit(en) -meedoen aan activiteiten van de bibliotheek 
-regelmatig boekintroductie/ boekenkring in de klas houden. 
-regelmatig klassikale lees bevorderende activiteit doen. 
-ouders betrekken/ informeren bij het lezen. 

Doel: Leesmotivatie en leesbeleving van de kinderen vast te houden 
of te vergroten 

Inzet personen en middelen: Er is op school een lees coördinator 

Tijdsbestek: Schooljaar 2019-2020 

Meetbaar resultaat: Dit jaar vullen we geen biebmonitor in. We gaan kijken hoe 
het anders zou kunnen.  

Evaluatie: juni 2020 
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 BELEIDSTERREIN:         Onderwijs (8) 

Rapport 
Komen tot een ander rapport, passend bij onze visie 

Concrete activiteit(en) -Een werkgroep gaat zich bezighouden met een nieuw rapport 
voor de onderbouw; 
-Het rapport inkorten en veranderen; 
-Rapport voor het kind; 
-Ik-rapport met persoonlijke doelen; 
-Onderzoeken of Parnassys ‘open’ gaat voor ouders 

Doel: Nieuw rapport voor groep 1-4 

Inzet personen en middelen: Er is op school een rapportwerkgroep bestaande uit alle 
teamleden van de groepen 1-4 

Tijdsbestek: Schooljaar 2019-2020 tijdens geplande vergadermomenten 

Meetbaar resultaat: Het rapport moet af zijn voor de zomervakantie 2020 

Evaluatie: juni 2020 

Hoe is het gegaan:  

 

 BELEIDSTERREIN:         Onderwijs (9) 
 Techniek 

Concrete activiteit(en) Games maken (Bloxels en Scratch) Drone vliegen, 
zweefvliegtuig maken, programmeren met Microbit. Film 
maken met green screen, muisvriendelijke muizenval maken, 
tekenrobot programmeren, bibberspiraal maken, K’nex, make 
Block, little bits, lego boost, robot bouwen met Byor set.  

Doel: Leerlingen voorbereiden op een wereld voor techniek en die 
laten begrijpen. Leerlingen basisvaardigheden aanleren.  
We starten met groep 8 en rollen het uit naar lagere groepen. 

Inzet personen en middelen: Frans van Staalduinen en Jorrit /  Neele  
Middelen bovenstaand genoemd  
€500,- per jaar begroot 

Tijdsbestek: Schooljaar 2019-2020 1 uur per week 

Meetbaar resultaat: leerlingen die kun kennis over techniek verbreed hebben.  

Evaluatie: Op de studiedag/tijdens een werkoverleg 

Hoe is het gegaan:  

 
 BELEIDSTERREIN:         Onderwijs (10) 
 De Kanjertraining is geïmplementeerd en geborgd. 

Concrete activiteit(en) Op iedere bouwvergadering staat Kanjertraining op de agenda. 
Kanjertraining wordt in iedere groep gegeven. 

Doel: Borgen van de Kanjertraining 

Inzet personen en middelen: Er is op school een Kanjer coördinator 
Tijdsbestek: Schooljaar 2019-2020 

Meetbaar resultaat: We vullen 2x per jaar een Kanjerobservatielijst in 

Evaluatie: juni 2020 

Hoe is het gegaan:  
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Personeel 
 BELEIDSTERREIN:         Personeel (1) 
“ Leren van elkaar” 

Concrete activiteit(en) Leraren kijken/ observeren bij elkaar in de groep. 

Doel: Op alle niveaus binnen de schoolorganisatie en binnen de 
stichting PCBO wordt er van elkaar geleerd. 

Inzet personen en middelen: Leerkrachten en directie. PCBO Meppel heeft hiervoor 
middelen gebudgetteerd. 

Tijdsbestek: Schooljaar 2018-2019 

Meetbaar resultaat: Leerkrachten worden een aantal momenten in het schooljaar 
in de gelegenheid gesteld bij elkaar in de groep te kijken en 
hier feedback over te geven en/of te ontvangen. Iedere 
leerkracht maakt hiervan minimaal één keer per 2 jaar gebruik 
van. 

Evaluatie: juni 2019 

 

 BELEIDSTERREIN:         Personeel (2) 
 Taakbeleid 2019-2020 

Concrete activiteit(en) Voorafgaand aan het schooljaar 2019-2020 worden de 
schooltaken verdeeld. 

Doel: Het realiseren van een optimale afstemming tussen lesgevende 
taken, professionalisering en nevenactiviteiten overeenkomstig 
de werktijdfactor van de aan de school verbonden 
personeelsleden. We willen de werkdruk verlagen. 

Inzet personen/middelen: Leerkrachten en directie 

Tijdsbestek: juni 2018- juni 2019 

Meetbaar resultaat: Goedkeuring van het taakbeleid 2018-2019 door het personeel 
en de personeelsgeleding van de MR. De uitvoering van de 
genoemde werkzaamheden door individuele personeelsleden. 

Evaluatie: juni 2019 

Hoe is het gegaan:  

 

 BELEIDSTERREIN:        Personeel (3)   
 Nascholing 

Concrete activiteit(en) Scholing personeelsleden 

Doel: Ontplooiing van de personeelsleden met als doel de kwaliteit 
van het onderwijs op Kindcentrum Stadskwartier te 
ontwikkelen en te borgen. 

Inzet personen en middelen: Personeelsleden. Nascholingsbudget 2019-2020 

Tijdsbestek: september 2019-juni 2020 

Meetbaar resultaat: Deelname van de personeelsleden aan de studiebijeenkomsten 
en individuele scholing n.a.v. het POP- archivering van 
certificaten e.d. in het eigen bekwaamheidsdossier ten 
behoeve van het leraren register. 

Evaluatie: juni 2020 

Hoe is het gegaan:  
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Kwaliteitszorg 
 BELEIDSTERREIN:         Kwaliteitszorg (1) 
 Opbrengsten CITO toetsen t.b.v. de onderwijsinspectie en stichting PCBO Meppel 

Concrete activiteit(en) Afnemen van de toetsen ( M en E toetsen) en  de Eindtoets 
voor groep 8. 

Doel: Kindcentrum Stadskwartier legt met de CITO toetsen 
verantwoording af bij de onderwijsinspectie en de stichting 
PCBO Meppel. 

Inzet personen en middelen: Schoolteam; IB-ers ; directie 

Tijdsbestek: Tussenresultaten groep 2 t/m 7 januari en juni 2019. Eindtoets 
Route 8 groep 8 april 2019. 

Meetbaar resultaat: Scores van bovengenoemde toetsen 

Evaluatie: juni 2019 

 

 BELEIDSTERREIN:         Kwaliteitszorg (2) 
 Kwaliteitsmeter WMK 

Concrete activiteit(en) Scoren van de WMK kaarten door personeelsleden: 
-burgerschap voor leerlingen 
-burgerschap voor leerkrachten 
-rekenen en wiskunde 
-vragenlijst ouders 
-sociale vragenlijst leerlingen 

Doel: De school inventariseert periodiek wat teamleden, ouders en 
kinderen vinden van de kwaliteit van het onderwijs in al zijn 
facetten. 

Inzet personen en middelen: Personeelsleden, ouders en kinderen ; MR leden ( ter 
instemming van het Plan van Aanpak). 

Tijdsbestek: Najaar 2019 en voorjaar 2020 

Meetbaar resultaat: Het in kaart brengen van de resultaten van de kwaliteitsmeter. 
Opstellen van Plan van Aanpak in zake de knel- en 
verbeterpunten. 

Evaluatie: april 2020 

 

 BELEIDSTERREIN:         Kwaliteitszorg (3) 
 Opleiden in de school 

Concrete activiteit(en) Plan van aanpak v.w.b. convenant “Opleiden in  school” krijgt 
gestalte in het schooljaar . Cursus ‘coachen’ wordt ‘in company 
‘ aangeboden aan de leerkrachten. 

Doel: Binnen het convenant met hogeschool Windesheim de 
persoonlijke ontwikkeling en de schoolontwikkeling hand in 
hand laten lopen met de opleiding van nieuw personeel. 

Inzet personen en middelen: Adri Visser (Windesheim); Piet van Dijk (regiegroep 
Windesheim en lid MT PCBO Meppel); Hieke Langhorst ( 
schoolopleider PCBO Meppel) en Janneke de Gruijter (stage 
coördinator Stadskwartier). Facilitering van de hogeschool 
inzake de scholing van leerkrachten PCBO Meppel. Faciliteren 
van de schoolopleider vanuit het taakbeleid van de stichting 
PCBO. 

Tijdsbestek: Gehele schooljaar 

Meetbaar resultaat: De afspraken binnen het convenant worden uitgevoerd te 
weten : - scholing personeelsleden- plaatsen van studenten- 
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onderzoeksopdrachten binnen de school uitgevoerd door 
studenten t.b.v. de schoolontwikkeling- aanzet tot 
leergemeenschappen. 

Evaluatie: januari en juni 2020 

Hoe is het gegaan:  

 
Huisvesting 

 BELEIDSTERREIN:         Huisvesting 
Gebouw Kindcentrum Stadskwartier 

Concrete activiteit(en) Lokaal groep 3 wordt opnieuw ingericht.  

Doel: Inrichting volgens onze visie 

Inzet personen en middelen: Heutink, Robert Bakker 
€35.000,- 

Tijdsbestek: Start schooljaar 2019 

Meetbaar resultaat: Nieuwe inrichting 

Evaluatie: Herfst 2019 

Hoe is het gegaan:  

 
Ouderparticipatie 

 BELEIDSTERREIN:         Ouderparticipatie 
Ouders en kinderen mee laten denken binnen het onderwijs 

Concrete activiteit(en) -Ouders nemen zitting in klankbordgroepen.  
-Ouders hebben zitting in een MR (medezeggenschapsraad) 
-Ouders worden uitgenodigd om een kijkje in de klas te komen 
nemen en daarna wordt hen gevraagd wat ze terugzien van 
onze visie. 
-Leerlingen en ouders ontvangen in januari 2020 een 
vragenlijst. Hierin wordt gevraagd naar hun tevredenheid. 
-Vanaf groep 5 heeft iedere groep 1 of 2 leerlingen 
afgevaardigd voor de Kinderraad 

Doel: Ouders en kinderen betrekken bij het onderwijs 

Inzet personen en middelen: Personeelsleden, ouders, kinderen en directie 

Tijdsbestek: Schooljaar 2019-2020 

Meetbaar resultaat: -Verslag, evaluatie en actiepunten vanuit de oudervragenlijst 
-Verslag evaluatiegesprek met de Kinderraad. 
-Regelmatig evaluaties tijdens de MR vergaderingen. 

Evaluatie: april 2020 

Hoe is het gegaan:  

 
Financiën 

 BELEIDSTERREIN:         Financiën 
 Schoolbegroting 2019 

Concrete activiteit(en) Opstellen concept- schoolbegroting 2020. 
Vaststellen schoolbegroting 2020. 

Doel: Verantwoord omgaan met en verantwoording afleggen over de 
beschikbare gelden vanuit OCW. 

Inzet personen en middelen: Directie; medewerker Akorda  
(administratiekantoor); MR ; Directeur bestuurder PCBO 
Meppel; Raad van Toezicht PCBO. 

Tijdsbestek: november – december 2019 
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Meetbaar resultaat: Conceptbegroting 2020- vaststelling begroting 2020 door 
directeur bestuurder PCBO Meppel. 

Evaluatie: december 2020 

Hoe is het gegaan:  

 
ICT 

 BELEIDSTERREIN:         ICT 
 Aanschaf Hardware/software 

Concrete activiteit(en) Vervanging en aanschaf van computers/laptops/ tablets/ 
digitale schoolborden. Klein materiaal ICT. Software bij de 
methodes 

Doel: Het up-to-date houden van het ICT netwerk van Kindcentrum 
Stadskwartier 

Inzet personen en middelen: ICT coördinatoren van Kindcentrum Stadskwartier en ICT 
netwerk beheerder van Linked-IT automatisering. 
Investeringsbudget school begroting € 16.000,- 

Tijdsbestek: september 2019- juni 2020 

Meetbaar resultaat: Klein ICT materiaal is aangeschaft. Verouderde computers zijn 
vervangen. Twee digiborden worden vervangen. Het netwerk 
is passend voor de school.  

Evaluatie: Halfjaarlijks door ICT medewerkers van de school, ICT 
medewerker Linked-IT automatisering en directie 

Hoe is het gegaan:  

 
Checklijst op stichtingsniveau m.b.t. de school: 
 

*Identiteit en uitwerking visie  
Voor de planperiode zijn de volgende beoogde resultaten van identiteitsbeleid geformuleerd:  

identiteit zichtbaar en voelbaar maakt in de praktijk van alledag.  
Planning: jaarlijks  

“Kindcentraal onderwijs en op-vang” zichtbaar zijn in de dagelijkse schoolpraktijk.  
 Planning: 2019 KindPunt Nieuwveense Landen, Kindcentrum Beatrix en Kindcentrum 
Talent; 2020 Kindcentrum Stadskwartier; 2021: Kindcentrum Anne Frank en Kindcentrum de 
Akker; 2022: Kindcentrum het Kompas.  

elkaar mogen verwachten (zie bovenstaande). Het CvB bespreekt de voortgang en de 
resultaten van dit ouderbeleid met de directeuren.  
Planning: 2019 waarna jaarlijkse evaluatie. 

 

*Samenwerking  
Voor de planperiode zijn de volgende beoogde resultaten van kwaliteitsbeleid geformuleerd:  

ieder Kindcentrum wordt ge-werkt met een leerlingraad. Planning: jaarlijks  

waar mogelijk in samenwerking met plaatselijke ondernemers en ontwikkelen en inrichten 
van een inspiratielokaal.  
Planning: jaarlijks  

leidster, de Dag van het Kindcen-trum. Een werkgroep wordt samengesteld om deze dag 
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inhoud en vulling te geven voor kinderen en medewerkers. Doel van deze dag is het 
integrale van onze kindcentra te versterken en etaleren. De commissie krijgt een budget van 
€ 5000 voor de organisatie van deze dag.  
Planning: oktober 2019 (daarna jaarlijks of tweejaarlijks)  

nwoordigers van de verschillende leerling raden 
om tot een gezamenlijk ad-vies te komen met betrekking tot het beleid van de stichting.  
Planning: jaarlijks vanaf 2020  

intensiever en efficiënter kan. Jaarlijks wordt er een plan van aanpak opgesteld waarin 
duidelijke verbeterpunten zijn opgenomen voor het volgende schooljaar. Deze 
verbeterpunten worden overgenomen in de jaarplannen van de kindcentra. De voordelen 
voor ouders en kinderen om te kiezen voor een kindcentrum moeten duidelijk naar voren 
worden gebracht.  
Planning: jaarlijks vanaf 2020 

 
*Kwaliteitsbeleid  
Voor de planperiode zijn de volgende beoogde resultaten van kwaliteitsbeleid geformuleerd:  

n beschrijft iedere directeur het stelsel van kwaliteitszorg (verplicht 
onderdeel).  
Planning: 2020 en 2024  

SWV PO 2203.  
Planning: jaarlijks  

doelen en prioriteiten gesteld met een meetbaar resultaat (gewenste 
kwaliteit).  
Planning: jaarlijks  

 
Planning: jaarlijks  

 per jaar (opnemen in jaarverslag) en scoren 
minimaal voldoende op de kwaliteitskenmerken (indicatoren).  
Planning: jaarlijks  

wordt opgenomen in het bestuursverslag. De scholen geven de onderbouwing hiervan in het 
jaarverslag.  
Planning: Inspectiebezoek 2019/2014. Verantwoording in jaarverslag: jaarlijks  

kwaliteitsverbetering en de waardering is ten minste ruim voldoende (7,5 of hoger). De 
uitkomsten worden besproken met de medezeggenschapsraden en opgenomen in het 
jaarverslag van de school. Rapportage naar RvT 1 x p.j.  
Planning: 2019 leerlingen en leerkrachten, 2020: ouders, 2021: leerlingen en leerkrachten, 
2022: ouders  

(inspectienorm). (Zie g.)  
Planning: jaarlijks  

- en eindtoetsen worden twee maal per jaar gerapporteerd aan 
de RvT. De scholen publiceren de eindopbrengsten in de schoolgids. De analyse van de 
opbrengsten worden gerapporteerd aan het CvB.  
Planning: jaarlijks in februari en juni. Publicatie in de schoolgids: jaarlijks in juli  

rt). Alle scholen vallen 
onder het basisarrangement.  
Planning: 2019 en 2024  
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inspectie.  
Planning: 2019 en 2024  

et jaarverslag en de directeuren 
publiceren actuele informatie op Vensters PO (www.vensters.nl en 
www.scholenopdekaart.nl).  
 

*Personeelsbeleid 

Voor de planperiode zijn de volgende beoogde resultaten van personeelsbeleid 
geformuleerd:  

vingen leraar L10 en L11 worden opgenomen in het 
personeelsbeleidsplan.  
Planning: 2019  

rapporteert in het jaargesprek met het CvB de stand van zaken.  
Planning: jaarlijks  

- en teamscholing wordt gevolgd.  
Planning: jaarlijks  

eruit ziet dat is gericht op het pedagogisch-didactisch handelen van het onderwijspersoneel.  
Planning: 2019 en 2023  

Hierbij krijgt de omgang met ouders zeker aandacht. De directeur zet het punt werkdruk ten 
minste drie keer per jaar op de agenda van de teamvergadering. De directeur rapporteert de 
gemaakte afspraken aan het CvB.  
Planning: jaarlijks  

vakbekwame medewerkers te kunnen werven om toekomstige vacatures en 
ziektevervanging te kunnen regelen. Er zal een actieplan opgesteld gaan worden waarin 
maatregelen worden uitgewerkt.  
Planning: Zo spoedig mogelijk, uiterlijk begin 2019.  

% van de verloonde uren 
van de organisatie in 2018 moet bestaan uit banen voor mensen met een arbeidsbeperking. 
PCBO Meppel onderzoekt in hoeverre de kindcentra ruimte hebben voor het aanstellen van 
medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt om de komende jaren aan het quotum te 
kunnen voldoen.  
Planning: 2020  

van onderwijsassistenten zijn beschreven, hoe hun deskundigheid wordt bevorderd en hoe 
ze eventueel kunnen doorstromen naar een lerarenfunctie. Het doel is om 
onderwijsassistenten in te kunnen schakelen bij vervangingssituaties i.v.m. het lerarentekort.  
Planning: 2020  

worden, worden bij voorkeur ingezet door het aanstellen van extra vakleerkrachten (crea, 
muziek, drama en lichamelijke oefening). Deze vakleerkrachten moeten zorgen voor een 
kwaliteitsverbetering van het onderwijs op deze gebieden en ruimte creëren voor de 
leerkrachten in het kader van de werkdrukvermindering (extra tijd voor voor- en nawerk). 
Wanneer alle lessen lichamelijke opvoeding door vakleerkrachten worden gegeven vervalt 
ook de noodzaak voor leerkrachten om een gymbevoegdheid te halen. Vooruitlopend op 
deze situatie is er besloten om deze verplichting te laten vervallen.  
Planning: 2019  
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begeleiden gevolgd’. De directeur rapporteert welke leerkrachten deze cursus nog moeten 
volgen.  
Planning: gehele planperiode  

esprekken conform de gesprekscyclus en krijgt ten minste een 
voldoende waardering. Disfunctioneren wordt aangepakt. De directeur rapporteert aan het 
CvB de stand van zaken m.b.t. de uitvoering van de gesprekscyclus.  
Planning: jaarlijks  

centage onder de 5%. Dit moet blijken uit de rapportages van Akorda. 
Het CvB rapporteert deze percentages aan de RvT.  
Planning: elk kwartaal 

 

*Onderwijsbeleid 

Voor de planperiode zijn de volgende beoogde resultaten van onderwijsbeleid geformuleerd:  
 SOP (schoolondersteuningsprofiel) wordt geactualiseerd en voldoet aan de eisen van 

het SWV PO.  
Planning: jaarlijks  

vernieuwing, de verwachte resultaten en de kosten. In het jaarverslag wordt hierover 
verantwoording afgelegd en ook aangegeven hoe de borging plaatsvindt. Het jaarplan en het 
jaarverslag worden in een eenduidig format beschreven.  
Planning: jaarlijks  

eppel wil individuele 
medewerkers ook stimuleren om actief te zijn op dit gebied. Medewerkers kunnen gebruik 
maken van het jaarlijkse innovatiebudget van € 10.000. Jaarlijks wordt in het ‘Bovenschools 
Nieuws’ gemeld dat medewerkers van onze kindcentra (onderwijs en opvang) gebruik 
kunnen maken van het innovatiebudget van € 10.000 en welke voorwaarden gelden om 
hiervoor in aanmerking te komen. In de managementrapportage vermeldt het College van 
Bestuur welke initiatieven zijn gehonoreerd.  
Planning: jaarlijks  

Nieuwveense Landen verder uitwerken, waarbij rekening wordt gehouden met de 
uitgangspunten van kindcentraal onderwijs en de vraag van de markt.  
Planning: Na definitief besluit door de gemeenteraad  

een budget ter hoogte van € 5000.  
Planning: jaarlijks   

rkenning van de 
mogelijkheid om een tienercollege voor leerlingen van 10 tot 14 jaar te starten.  

Planning: doorlopend 

 

 


