
 

 
  

JAAR ACTIE PLAN        

Kindcentrum Stadskwartier Brinnummer: 30RE  
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Datum vaststelling: juni 2020    

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

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).  

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.  

KindPunt 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 



 

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 ruimte ze willen leren; een stille ruimte, een instructie ruimte of 

een samenwerkend leer ruimte waarbij je (begeleid) 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 2020-2021   

Budget kalenderjaar 2020 €15.000,-  
 

De vuistregel is als volgt: verplichte nascholing zoals BHV, gymopleiding en Kanjertraining 

komen uit het bovenschools budget.  

Daarnaast ook de kosten van starters café, KindPunt Studiedag, cursussen vakleerkrachten 

en de KindPunt 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  
2020-2021  
  
Stichting LeerKRACHT 
In de afgelopen twee jaar hebben we onder leiding van Stichting LeerKRACHT geleerd te 
werken met bordsessies: Collega’s houden wekelijks korte overlegmomenten bij een 
whiteboard, dat voor deze gelegenheid is ingericht. Op het bord zijn de doelen te vinden 
zoals besproken tijdens studiedagen. Deze worden tijdens de bordsessies in kleinere doelen 
opgedeeld en vertaald naar groepsniveau. In perioden van zes weken worden op deze 
manier de schoolbrede doelen geïmplementeerd.  
 
Het werken met de bordsessies is als vorm heel belangrijk omdat het alle teamleden 
evenveel betrekt én inspraak geeft bij de implementatie van de gestelde doelen. 
Om effectief en duurzaam te zijn moeten alle vernieuwingen in onze school voldoen aan een 
aantal basisprincipes: 

•      de te implementeren werkwijze moet 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. 
 
  
Structuur: Er wordt op drie manieren gewerkt aan vernieuwing en verbetering: 

• Adviesgroep: stelt, als deelverzameling van het team, doelen voor op basis 
van input vanuit het team;  

• Team: op studiedagen en -middagen worden de doelen zoals door de 
adviesgroep naar voren gebracht met elkaar besproken en vastgesteld;.  

• Leerteams (bordsessiegroepen): alle teamleden zijn verdeeld in leerteams die 
d.m.v. bordsessies de schoolbrede doelen vertalen naar groepsniveau.  

 
Ontwikkeling consolideren in de organisatie (helikopterview): 

• Groepen: inventarisatie aandachtspunten m.b.t. specifieke groepen; 
• Behaalde doelen: borging door monitoring inzet en eenduidig gebruik 

begrippen. 
 
 



 

Te behalen doelen voor komend schooljaar:  
Aan het einde van schooljaar 2020/2021: 
- Hebben we in alle groepen taakwerk; 

- Kunnen we gericht kindgesprekken voeren om kinderen te begeleiden richting 

eigenaarschap in het leerproces. Hoe ontwikkelt een kind zich op de voor hem/haar beste 

manier? Welke vragen horen hierbij? Welke feedback gaat over proces en hoe sturen we 

kinderen hierbij de juiste richting in? 

- Herformuleren we het werken in zones en richting geven aan het gebruik van passende 

kleuren hierbij in de lokalen; 

- Borgen we de behaalde doelen van het afgelopen schooljaar. 

  
Hoe gaan we aan deze doelen werken?  
De leerteams (bordsessiegroepen) werken hoofdzakelijk aan de thema’s die eerder genoemd 
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. 
 
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 2e jaar Ingrid den Hollander €3500,-  

 

Rekenspecialist 

2 jarige post HBO opleiding tot rekenspecialist Nienke Schrotenboer €3000,- 

  

Nascholing 2020-2021   

De BHV-ers volgen de vervolgcursus BHV (Bedrijfshulpverlening) van de Stichting KindPunt 

Meppel in januari / februari 2021.  Enkele teamleden nemen deel aan de avondlezingen in 

het kader van de KindPunt Academy.   

  

Naam:  Scholing:  Cursusduur:  Aanbieder:  Kosten  

Janneke 

Lamberink  

-BHV  

-Ik Leer Anders 

-Kortdurende cursussen en workshops  

2 dagdelen  -KindPunt  
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Marit 

Mijnheer  

-Verdieping in gedrag/taal 
coördinator…  nog niets concreet 

     

Jorrit Neele  -Close reading 
-Cursus op techniek vlak 
-Pica onderwijscongres 
http://onderwijscongres.picacongressen.
nl/workshops/ 

-Research e.d. 
https://researched.eu/ 

 

 

-16 

september 

-diverse data 

    

Sietske  

Spraakman  

-BHV  

  

2 dagdelen  -KindPunt  

 

  

Brunhild de 

Roo  

-BHV   2 dagdelen  -KindPunt  

 

  

Margot  

Witteveen  

-Computervaardigheden trainen en 

uitbreiden.  

  -Hilko ten 

hoeve 

  

Linda 

Stuiver  

    

Hanke 

Ipenburg  

-Autisme/TOS  

-Kinder EHBO 

Nog niet 

bekend 

    

Janneke de  

Gruijter  

        

Jose Vos  -Kinder EHBO 

  

Nog niet 

bekend  

    

Ingrid den 

Hollander  

-IB opleiding  

 

  

6 

wo.middagen  

Bureau 

Meester- 

schap 

  

  

€3500,-  

   

Ans 

Korsten  

-Autisme/TOS        

Fenny 

Haaze  

-Kindertekeningen leren lezen.     

http://onderwijscongres.picacongressen.nl/workshops/
http://onderwijscongres.picacongressen.nl/workshops/
https://researched.eu/


 

Datum nog onbekend alleen na mijn 

verlof 

Corine 

Admiraal  

-Studie t.b.v.  

schoolleidersregister  

5 dagen  

  

-Windes-

heim  

  

Inge 

Hegeman  

-Specialiseren op gedrag van kinderen     

Hilde 

Slobben  

-Met Sprongen Vooruit verdiept 3/4  4 dagdelen    €475,-  

DH de Boer  -Scholing bieden binnen het team -

Cursus volgen  

      

Ciska 

Schuiling  

-BHV   2 dagdelen  

 

  

  

-KindPunt  

  

  

 

Frans van 

Staalduine

n  

-BHV 

-Iets met begrijpend lezen 

2 dagdelen  

1 dagdeel  

-KindPunt  

 

  

 

Ageeth de 

Jonge  

-Losse cursussen volgen       

Nathalie 

Hoogma  

        

Arjen 

Lensen  

-BHV  2 dagdelen  -KindPunt  

 

  

Nienke  

Schrotenbo

er  

-Reken coördinator worden  2 jarige post 

HBO opleiding 

Windesheim €3.000,- 

Callista van 

Halen  

-Met Sprongen Vooruit 1/2    Julie 

Mennen 

€475,- 

Sippie 

Westra  

-BHV  2 dagdelen  -KindPunt  

 

  

Anne Marel 

van Schaik  

-BHV  2 dagdelen  -KindPunt  

 

  

  

  

Beleidsterreinen                 

Onderwijs  

 BELEIDSTERREIN:         Onderwijs (1)  

 ‘School in beweging ‘ (zie ook de inleiding: schoolontwikkeling)  

Concrete activiteit(en)  

  

Concept verder ontwikkelen:  

Onderwijs op maat ‘Samen waar kan, apart waar nodig’  

Doel:  Passend Onderwijs bieden  
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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 2020 – juni 2021  

Meetbaar resultaat:  Kwaliteitsverbetering  

- Gericht kindgesprekken voeren om ze te begeleiden 

richting eigenaarschap in het leerproces. Hoe ontwikkelt 

een kind zich op de voor hem/haar beste manier? Welke 

vragen horen hierbij? Welke feedback gaat over proces en 

hoe sturen we kinderen hierbij de juiste richting in? 

- Herformulering van het werken in zones en richting geven 

aan het gebruik van passende kleuren hierbij in de lokalen 

- Borgen van behaalde doelen van het afgelopen schooljaar 

 

Evaluatie:  Juni 2021  

Hoe is het gegaan:    

  

BELEIDSTERREIN:         Onderwijs (2)  

Verbreding Ageeth en Margot 

Concrete activiteit(en)  We blijven doorgaan met: Levelwerk, Kangoeroewedstrijd, 
InZicht en richten ons ook op het signaleren welke lln in 
aanmerking kunnen komen voor plusklas of kwadraat. EF 
pakken we op. 

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 taakwerk:   
Hiermee kan er goed gepersonaliseerd worden en het is mooi 
als dit in elke groep plaats vindt. 
 
Hoe? In groep 1 tm 4 worden de ‘arbeid naar keuze borden’, 
gebruikt als taakwerk. Margot houdt hier een vinger aan de 
pols bij eventuele vragen over extra werk. 
Groep 5 t/m 8 gebruikt de taakwerk en Ageeth houdt hier een 
vinger aan de pols bij eventuele vragen over extra werk. 
 
 



 

Doel:  ALgemeen doel: 
Gepersonaliseerd leren 
Samenwerken met gelijkdenkenden ( ‘peers’).  
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: Hiermee kan er goed 
gepersonaliseerd worden en het is mooi als dit in elke groep 
plaats vindt. 
 
 

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 
Levelwerk en ANK: Gedurende het gehele schooljaar. 
Overlegmomenten: elke zes weken. Graag op jaarkalender 
plannen. 
 

Meetbaar resultaat:  Alle leerlingen werken met het Arbeid naar Keuze bord. 
Kinderen die meer aankunnen/anders denken krijgen er een 
andere taak bij of kunnen met Levelwerk aan de slag te 
kunnen. Op een dagtaak of weektaak is te zien dat kinderen 
op hun eigen niveau leren. 
Op de jaarplanning staan de overlegdata en er is een vaste 
agenda. 
 

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

Hoe is het gegaan:     

 

 

  

BELEIDSTERREIN:         Onderwijs (3)  
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Opbrengst Gericht Werken (OGW) / Handeling Gericht Werken (HGW) IB: Ans en Ingrid 

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 Nas schijf van de school zodat iedereen erbij 
kan. 
Spelling wordt afgestemd wat de beste werkwijze is 
Lezen is continuering van het bestaande handelingsplan 

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

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

Tijdsbestek:  Augustus 2020- juli 2021 

Meetbaar resultaat:  Evaluatie tijdens studiedag 2021:  
Alle leerkrachten zetten voor rekenen n.a.v. de pre-toets per 
blok het groepsplan op de Nas-schijf?  
Worden de verschillende instructies beschreven? 
Gebruikt iedereen hetzelfde format? 
Is dit werkbaar voor iedereen?  
Is er nu meer uniformiteit? 
Dit jaar inventariseren we de meest praktische werkwijze voor 
spelling. 
Voor lezen gebruiken we het bestaande handelingsplan. 

Evaluatie:  Studiedag in 2021 

Hoe is het gegaan:    

 

BELEIDSTERREIN:         Onderwijs (4)  

 ICT ontwikkelingen volgen en vertalen naar het onderwijs ICT werkgroep: Frans, DH, 
Brunhild en Arjen 

Concrete activiteit(en)  Gebruik Ipads in groep 3 en 4 bevorderen. Groep 3 en 4 
maken hiervoor zelf een plan.  
 
Aantal Chromebooks in de bovenbouw vergroten, zodat er 
digitaal gewerkt kan worden in groep 5/6 met de nieuwe 
rekenmethode.  

Doel:  Een werkbaar Zuludesk systeem neerzetten voor groep 1/2  en 
groep 3/4  
 
Genoeg Chromebooks in groep 5/6, zodat hier digitaal 
gerekend kan worden.  

Inzet personen en middelen:  De leerkrachten in groep 3 en 4, met ondersteuning van 
ICTcoördinator onderbouw.  

 
ICT-coördinator bovenbouw. 

Tijdsbestek:  Schooljaar 2020-2021  

Meetbaar resultaat:  Zie doel  



 

Evaluatie:  Tussenevaluatie: april 2021 

Hoe is het gegaan:    

 

BELEIDSTERREIN:         Onderwijs (5)  

 Inzet reken coördinator 

Concrete activiteit(en)  Er wordt een rekencoördinator ingezet op onze nieuwe 
rekenmethode. 
De nieuwe rekenmethode wordt gefaseerd geïmplementeerd. 
Schooljaar 2021-2022 zal groep 7 starten met de Wereld in 
Getallen. 
 

Doel:  Vanaf het begin van het schooljaar is er een rekencoördinator 
binnen ons team. 
Einde schooljaar wordt de nieuwe methode ook voor groep 7 
aangeschaft, zodat deze in schooljaar 2020/2021 in gebruik 
kan worden genomen. 

Inzet personen en middelen:  Rekencoördinator  

Tijdsbestek:  Schooljaar 2020/2021 

Meetbaar resultaat:  Einde schooljaar een evaluatie 

Evaluatie:   

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 2020-2021  

Meetbaar resultaat:  Vragenlijst leerlingen januari 2021  

Evaluatie:  juni 2021  

  

 BELEIDSTERREIN:         Onderwijs (7)  

Leesplan wordt ingezet  

Concrete activiteit(en)  -Aan het begin van het jaar accent leggen op het lezen en de 
leesbeleving, omdat door het thuiswerken niet alle kinderen de 
gewenste vooruitgang hebben genoten. 

-Implementeren van Yoleo voor kinderen met dyslexie. 

-Uit de monitor van afgelopen jaar blijkt dat kinderen niet goed 
weten hoe ze een leuk boek zoeken. Het doel van dit komende 
jaar is dat we in de klas meer aandacht besteden aan het 
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praten over boeken (hoe zoek je een leuk boek) en activiteiten 
rond leesbeleving van kinderen (zoals boekpromotie, 
boekenkring, speeddate, e.a.) 

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  

  

BELEIDSTERREIN:         Onderwijs (8)  

Rapport Brunhild,  

Komen tot een ander rapport, passend bij onze visie  

Concrete activiteit(en)  Overleggen, brainstormen. 
Op zoek naar ideeën van andere scholen. (zowel online, als 
ook bezoekjes aan andere scholen, rapporten lenen en 
bekeken) 
Filteren, overleggen, afspreken wat voor ons belangrijk is. Het 
rapport is in eerste instantie voor het kind! Er moeten dus voor 
hen belangrijke dingen in. Denk aan trots-bladzijde, dit-ben-ik 
pagina, ‘dit kan ik al’ pagina – verbonden aan leerdoelen. 
Een eerste idee digitaal maken. 

Doel:  Een nieuw rapport wat ingevoerd kan worden vanaf januari 
2021 

Inzet personen en middelen:  Alle collega’s van groep 1 -4  

Tijdsbestek:  5 bouwvergadering waarin gemiddeld een uur tijd is geweest 
voor het rapport. (als ik goed heb geteld) 
3 extra overlegmomenten van ±90 minuten over het rapport. 
Thuisonderzoek, brainstorm en thuiswerk voor allen ±180 
minuten.  

Meetbaar resultaat:  Rapport voor de kleuters is er in concept.  

Evaluatie:  Goed overleg, kritische kijk, supercollega’s, jammer dat Corona 
er tussen kwam. We hadden al verder willen zijn.  

Hoe is het gegaan:   Goed. We vervolgen ons plan met de bovenbouw. 

  

 

 

 

BELEIDSTERREIN:         Onderwijs (9)  

 Techniek Jorrit en Frans 



 

Concrete activiteiten)  In groep 7 & 8 kan weer een techniekcircuit gedraaid worden.  

Doel:  Behouden van het huidige aanbod in techniekonderwijs en 
uitbouwen naar meerdere groepen.  
 
Willen we echt iets met techniek in de school dan zal dat 
gedragen moeten worden door het team. Eventueel een 
techniek coördinator.  

Inzet personen en middelen:  Restbedrag van het geld uitgeven aan materialen. Afhankelijk 
van de vraag van de school.  

Tijdsbestek:  Schooljaar 2020/2021 

Meetbaar resultaat:  Technieklessen in groep 7&8 en eerste stappen in de groepen 
daaronder. Dit is wel afhankelijk van het enthousiasme van het 
team.  

Evaluatie:   

Hoe is het gegaan:    

  

 

BELEIDSTERREIN:         Onderwijs (10)  

 De Kanjertraining is geïmplementeerd en geborgd. Margot 

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 2020-2021 
 

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

Evaluatie:  Juni 2021 
 

Hoe is het gegaan:    

  

BELEIDSTERREIN:         Onderwijs (11)  

Cultuuraanbod Janneke L 

Concrete activiteit(en)  We maken gebruik van het aanbod van Scala:  
-Workshops in de verschillende disciplines (dans, drama, 
beeldend, cultureel erfgoed). 
-Land van Scala: lessenserie van 3 a 4 lessen over een bepaald 
thema. 
-Bezoek aan theater, musea. 



   12 

-Plusprogramma: vrije keuze van leerkrachten team op 
cultureel gebied. 
-deskundigheidsbevordering van leerkrachten 
 
Met de subsidiegelden van Compenta zijn we in de gelegenheid 
om materialen aan te schaffen, excursies te organiseren, 
gastdocenten uit te nodigen.  
 
Leerkrachten geven culturele lessen in de verschillende 
disciplines n.a.v. een thema of het aanleren van een techniek 

Doel:  Vergroten van de vaardigheden van de leerlingen in de diverse 
disciplines.  
Beleving van het culturele aanbod, uiting geven aan eigen 
creativiteit.  

Inzet personen en middelen:  Naast de eigen leerkrachten worden professionals uitgenodigd 
de lessen te verzorgen.  
Gebruikte middelen zijn divers. Zowel handvaardigheid 
materiaal, theateroptredens, museumbezoek enz.  

Tijdsbestek:  Het gehele jaar. 

Meetbaar resultaat:  Uitvoering gemaakte werken. Beleving van het culturele 
aanbod niet concreet meetbaar, wel fundamenteel voor 
ontwikkeling van kinderen.  

Evaluatie:  Mei 2021 

Hoe is het gegaan:  

   

Personeel  

BELEIDSTERREIN:         Personeel (1)  

“ Leren van elkaar” Allen 

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

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

Inzet personen en middelen:  Leerkrachten en directie. KindPunt heeft hiervoor middelen 
gebudgetteerd.  

Tijdsbestek:  Schooljaar 2020-2021 

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. Dit in combinatie 
met stichting leerkracht.  

Evaluatie:  Mei 2021 

Hoe is het gegaan:  

 

  

 BELEIDSTERREIN:         Personeel (2)  

 Taakbeleid 2020-2021  



 

Concrete activiteit(en)  Voorafgaand aan het schooljaar 2020-2021 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 2020- juni 2021  

Meetbaar resultaat:  Goedkeuring van het taakbeleid 2020-2021 door het personeel 

en de personeelsgeleding van de MR. De uitvoering van de 

genoemde werkzaamheden door individuele personeelsleden.  

Evaluatie:  juni 2020 en juni 2021  

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:    

  

Kwaliteitszorg  

 

BELEIDSTERREIN:         Kwaliteitszorg (1)  

 Opbrengsten CITO toetsen t.b.v. de onderwijsinspectie en stichting KindPunt IB: Ans en 
Ingrid 

Concrete activiteit(en)  Dit schooljaar wordt er gestart met de eindtoetsen van het 
vorige leerjaar. I.v.m. corona is de eindtoetsing niet gedaan. 
Deze worden in de 4e week afgenomen en dienen als 
beginsituatie voor het nieuwe schooljaar. 
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 
Kindpunt Meppel 

Inzet personen en middelen:  Schoolteam, IB en directie 
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Tijdsbestek:  September 2020 Cito eindtoetsen van het vorig schooljaar. 
Tussenresultaten groep 2 t/m 7 in januari en juli. 
Eindtoets Route 8 groep 8 in april 2021 

Meetbaar resultaat:  Scores van bovengenoemde toetsen 

Evaluatie:  Juni 2021 

Hoe is het gegaan:  

 

  

 BELEIDSTERREIN:         Kwaliteitszorg (2)  

 Kwaliteitsmeter WMK  

Concrete activiteit(en)  Scoren van de WMK kaarten:  

-directe instructie (team) 

-opbrengst gericht werken Passend Onderwijs (team) 

-vragenlijst teamleden 

-sociale vragenlijst leerlingen (gr. 5 t/m 8) 

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 2020 en voorjaar 2021  

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 2021  

  

BELEIDSTERREIN:         Kwaliteitszorg (3)  

 Opleiden in de school Janneke de G, Sietske en Margot 

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 Kindpunt Meppel); Hieke Langhorst ( 
schoolopleider Kindpunt Meppel) en Janneke de Gruijter, 
Margot Witteveen en Sietske Spraakman (stage coördinator 
Stadskwartier). Facilitering van de hogeschool inzake de 
scholing van leerkrachten Kindpunt Meppel. Faciliteren van de 
schoolopleider vanuit het taakbeleid van de stichting Kindpunt. 
 

Tijdsbestek:  Gehele schooljaar 



 

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

Evaluatie:  Januari / juni 2021 

Hoe is het gegaan:    

 

Huisvesting  

-  

Ouderparticipatie  

 BELEIDSTERREIN:         Ouderparticipatie (1) 

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 van de groepen 5 t/m 8 ontvangen in januari 2021 

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 2020-2021  

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

Evaluatie:  april 2021  

Hoe is het gegaan:    

 

BELEIDSTERREIN:         Ouderenparticipatie (2) 

Burgerschap: Jorrit en Frans 

Concrete activiteit(en)  Onderzoeken: 
- Wat is burgerschap? 
- wat wij al doen? 
- Wat kunnen wij verbeteren? 
 

Doel:   Zie hierboven 

Inzet personen en middelen:   Zie hierboven 

Tijdsbestek:  Schooljaar 2020-2021 

Meetbaar resultaat:  -Verbeterpunten presenteren en verwerken in het actieplan 
van komend jaar 

Evaluatie:  Mei 2021 
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Hoe is het gegaan:  

  

Financiën  

 BELEIDSTERREIN:         Financiën  

 Schoolbegroting 2021  

Concrete activiteit(en)  Opstellen concept- schoolbegroting 2021. Vaststellen 

schoolbegroting 2021.  

Doel:  Verantwoord omgaan met en verantwoording afleggen over de 

beschikbare gelden vanuit OCW.  

Inzet personen en middelen:  Directie; medewerker Akorda   

(administratiekantoor); MR ; Directeur bestuurder KindPunt; 

Raad van Toezicht KindPunt.  

Tijdsbestek:  november – december 2020  

Meetbaar resultaat:  Conceptbegroting 2020- vaststelling begroting 2020 door 

directeur bestuurder PCBO Meppel.  

Evaluatie:  januari 2021  

Hoe is het gegaan:    

  

ICT  
  

BELEIDSTERREIN:         ICT  

 Aanschaf Hardware/software Frans 

Concrete activiteit(en)  Chromebooks aanschaffen. 
Prowise touchborden voor Kleuters aanschaffen 
SD-schijven in laptops laten zetten 

Doel:  Er zijn genoeg chromebooks aanwezig, zodat kinderen digitaal 
kunnen werken in de nieuwe rekenmethode.  
Alle kleutergroepen van een Prowises touchbord voorzien. 
Huidige laptops gaan langer mee door het vervangen van de 
harde schijven voor SD schijven. 

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

Tijdsbestek:  2020-2021 

Meetbaar resultaat:  Zie doel 

Evaluatie:   

Hoe is het gegaan:    

Actie 2021-2022:  

  


