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Schoolplan  2019-2023 

Voorwoord 
Met trots presenteren wij ons schoolplan voor de beleidsperiode 

2019-2023. Dit schoolplan is breedgedragen tot standgekomen en 

daarom van ons allemaal. De afgelopen tijd hebben we mooie en 

inhoudelijke gesprekken gevoerd over de ontwikkeling van onze 

kinderen,  medewerkers en school. Ouders, partners, en 

personeelsleden zijn deelgenoot geweest in deze discussies. 

Samen hebben we de koers die we de komende jaren gaan varen 

vastgesteld. In dit schoolplan vindt u onze ambities voor de 

komende jaren.  

 

 
 
 
 
 
 

Scholengroep OPRON 
Het Kindcentrum Veendam behoort tot Scholengroep OPRON. 

Deze scholengroep verzorgt openbaar primair onderwijs in de 

gemeenten Midden Groningen, Stadskanaal en Veendam. Tot 

scholengroep OPRON behoren 17 scholen voor 

basisonderwijs. De stichting kent één school voor speciaal 

basisonderwijs, één school voor (voortgezet) speciaal 

onderwijs, een Daltonscholen, een Jenaplanschool en een 

aantal brede scholen. 

 

 

Terugblik 
Per 1 mei 2015 is de SO-afdeling van de Mhschool in een vleugel van 

SBO de WMschool gekomen, om samen een specialistisch 

kindcentrum te gaan vormen. Met verschillende betrokken partijen 

(Cosis, Elker, Renn4, Peuterspeelwerk, CJG en gemeente), de 

directies en afgevaardigden uit de beide MR’en is in het schooljaar 

2017-2018 een visie voor het te vormen kindcentrum opgesteld en 

hebben de teams van het SO en SBO gezamenlijke studiedagen 

gehad. In juni 2018 is besloten om vanaf augustus 2018 als 

specialistisch Kindcentrum voor leerlingen van 0 – 13 jaar verder te 

gaan. 

 
 
 
 



 

 

2 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

actief 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

Missie 
Scholengroep OPRON staat voor goed openbaar 

onderwijs.  Binnen onze scholen stellen wij kinderen in 

staat hun eigen talenten en persoonlijkheid te ontdekken 

en te benutten. Elke leerling telt mee ongeacht afkomst, 

cultuur of geloofsovertuiging. Wij respecteren elkaar, zijn 

in contact met ouders en participeren in onze 

samenleving. Wij waarderen onze medewerkers die 

iedere dag weer de verantwoordelijkheid nemen het 

beste uit leerlingen, collega’s en zichzelf te halen.   
 Visie 

We werken vanuit onze kernwaarden Vertrouwen en 
Verantwoordelijkheid Vanuit vertrouwen geven we ruimte om 
beslissingen te nemen, is er ruimte voor eigen identiteit en werken we 
aan eigenaarschap van medewerkers en leerlingen. Vertrouwen heeft 
voor ons ook te maken met betrokkenheid, aandacht hebben voor elkaar 
en open en duidelijke communicatie. Vanuit eigenaarschap en 
betrokkenheid werken we samen aan de doelen van Scholengroep 
OPRON. Samen zijn we verantwoordelijk voor het slagen daarvan. Dit 
geldt voor medewerkers, ouders en leerlingen. Een voorwaarde voor het 
gezamenlijk kunnen dragen van deze verantwoordelijkheid is een 
professionele cultuur. Een cultuur waarin het gedrag van alle 
betrokkenen ervoor zorgt dat we de doelen die we gesteld hebben 
behalen en iedereen een gevoel van welbevinden ervaart. 
Vanuit vertrouwen en verantwoordelijkheid werken we samen aan de 
ontwikkeling van onze leerlingen, onszelf en Scholengroep OPRON. 
 

Missie en visie Scholengroep 

OPRON 
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Hier staan wij voor 

Missie 
In het integrale kindcentrum wordt onderwijs verzorgd, waarbij 

de kansen op ontwikkelen en leren voor alle kinderen van 0-13 

jaar optimaal zijn. We willen de talenten van elk kind in de 

brede zin ontwikkelen. Kort en bondig onze ambitie: 

“We halen het beste uit elk kind.” 

Onderlinge verschillen zijn er, blijven er en verdienen blijvend 

respect en aandacht, waarbij we uitgaan van elkaars verschillen 

én gelijkwaardigheid. 

 

 

 

 

Visie 
We werken vanuit onze kernwaarden Vertrouwen, 
Verantwoordelijkheid, Veiligheid en Ontwikkeling 
Door open en eerlijk te zijn naar leerlingen, ouders en collega’s 
streven we naar een sfeer van vertrouwen. Communicatie is hierbij 
belangrijk. We waarderen elkaars inbreng en diversiteit. We zijn 
verantwoordelijk voor onszelf en de ander. We zoeken een goede 
balans tussen loslaten en betrokkenheid, verantwoordelijkheid 
nemen en geven. Veiligheid is voor ons zowel fysiek, als sociaal en 
emotioneel. Je mag zijn wie je bent en zeggen wat je voelt. Veiligheid 
is voor ons voorwaarde om tot leren te komen. We geloven dat 
iedereen, leerlingen, ouders en collega’s zich kunnen en willen 
ontwikkelen. Dat gebeurt in ieders eigen tempo, met waardering voor 
ieders talenten. We zien het als onze kerntaak om onszelf te 
ontwikkelen en ontwikkeling bij anderen te stimuleren. 
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Hier staan wij voor 

Pedagogisch didactisch klimaat   
Het Kindcentrum wil voor haar leerlingen een veilige, vreedzame, 

uitdagende en leerzame omgeving zijn. Uitgangspunt hierbij is het 

uitdragen en tonen van respect voor ieder mens. 

Dit geldt voor leerlingen, personeel en ouders. We leren onze 

leerlingen in een veilige leeromgeving om te gaan met verschillen 

tussen mensen en de integratiegedachte te leren respecteren. Het 

personeel draagt de schoolvisie uit en handelt deskundig en 

professioneel. De visie vereist bewustwording, affiniteit, zelf- en 

teamontwikkeling. Het personeel deelt kennis en kunde met elkaar. 

Het management motiveert en stuurt aan. Er zijn mogelijkheden 

voor nascholing, intervisie, supervisie en coaching 

 

“Als je niet voor iemands kwaliteiten gaat, 

moet je van zijn gebreken afblijven” 

Citaat van Emiel van Doorn 

De aandacht gaat naar het ontwikkelproces en beperkt zich niet tot 

het leerproces.  

 

 

 

Het is voor ons zaak te leren ontdekken op welke manier een 
leerling het meest gemotiveerd leert en waar de meeste 
ontwikkelingskansen liggen. Iedere leerling heeft zijn eigen 
profiel van talenten, kwaliteiten en mogelijkheden 
(leerpotentieel). We zoeken een goede balans tussen loslaten en 
betrokkenheid, verantwoordelijkheid nemen en geven. Veiligheid is 
voor ons zowel fysiek, als sociaal en emotioneel.  
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Hier werken wij aan in het KC  

Gespecialiseerd Kindcentrum 
In het Kindcentrum wordt met een multidisciplinair en goed 

samenwerkend team dat de missie en visie van het Kindcentrum 

uitdraagt en onderwijs verzorgd gericht op de ondersteuningsbehoefte 

van de leerlingen, waarbij de kansen op ontwikkelen en leren optimaal 

zijn voor elk kind, met behulp van een doorgaande leerlijn gericht op 

onderwijs en zorg, van 0 – 12 jaar. Het Kindcentrum heeft een onderwijs 

– zorgloket functie voor ouders/verzorgers, is voorzien van 

gespecialiseerde kinderopvang en  heeft een duidelijke plek in het 

jeugdzorgbeleid van de gemeente Veendam en omliggende gemeenten. 

 

Beredeneerd aanbod sociaal-emotionele ontwikkeling 
In nauwe samenwerking met ouders/verzorgers, zorgpartners en team  

zijn de leerlingen sociaal-emotioneel vaardig, tonen burgerschap en 

dragen bij aan een veilig  en afgestemd pedagogisch schoolklimaat. Er is 

een doorgaande lijn met behulp van één schoolbrede methode en 

volgsysteem met jaarlijks tevredenheid/veiligheid peilingen voor team, 

ouders/verzorgers en leerlingen. 

 

 
 

Praktische talentontwikkeling 
De talenten van elk kind worden in brede zin ontwikkeld door 

leerlingen dagelijks een praktijkgerichte les te geven. De leerlingen en 

leerkrachten weten wat hun talenten zijn en ouders/verzorgers 

hebben zicht op de brede ontwikkeling en kansen van hun kind. De 

praktische talentontwikkeling  is geïmplementeerd en geborgd en 

voor de praktijkvakken is een geschikte locatie. 

 

Eigentijds onderwijs 
Het team en de leerlingen zijn deskundig wat betreft structurele inzet 

van ICT middelen. Er is een doorgaande lijn digitale geletterdheid en 

media wijsheid. Het device gebruik tijdens AVO is geïmplementeerd 

en de leerlingen weten zich te presenteren middels een digitaal 

portfolio. 
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Hier werkt de SO-afdeling       

aan 

Schoolplan doelen afdeling SO 

➢ MI visie (3) 

➢ Cognitieve bouwstenen en spel (3) 

➢ Profielen ZML (3) 

➢ Redzaamheid (2) 

➢ Zelfstandig werken (2) 

➢ Totale communicatie (3) 

➢ Sociaal emotionele ontwikkeling (2) 

➢ Ouderbetrokkenheid (3) 

➢ Kennis/ scholing (1) 
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Hier werkt de SBO-

afdeling  aan 
Schoolplan doelen afdeling SBO: 

➢ Doorgaande lijn pedagogisch handelen 

➢ Leerkrachten signaleren, analyseren en interveniëren op 

groeps- en individueel niveau (o.a.in Parnassys) 

➢ Op schoolniveau wordt er gesignaleerd en geanalyseerd 

➢ Sop bijstellen 

➢ Aanscherpen en afstemmen doorgaande lijn spelling en technisch 

lezen 

➢ Doorgaande leerlijn begrijpend lezen uitwerken en 

implementeren 

➢ Doorgaande lijn rekenen verder uitwerken en 

implementeren 

➢ Edi model  verder implementeren 

➢ Leerkrachten maken gebruik van elkaars kwaliteiten en 

hebben (meer) inzicht in de kwaliteiten van collega’s 

➢ In gezamenlijkheid wordt gewerkt aan de doorontwikkeling 

van het onderwijs 



 

 

8 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

Opzet plan 
 

Binnen Scholengroep OPRON hebben we gekozen voor een compact, 
duidelijk, praktijkgericht en concreet plan. Een plan waarin een duidelijke 
bovenschoolse focus en voldoende ruimte op schoolniveau, om een eigen 
kleur en identiteit neer te zetten, de uitgangspunten zijn. Als instrument 
hebben we gekozen voor het A3 model. 
Op basis  van de OPRON missie, visie en thema’s  hebben wij onze eigen 
missie, visie en thema’s geformuleerd. Wij hebben als school de ruimte 
gekregen naast de OPRON ambities eigen ambities toe te voegen, die 
passen bij de leerlingpopulatie, het onderwijsconcept en de 
ontwikkelingsfase waarin onze  school zich bevindt.. 
Onze visie en thema’s vormen de basis voor dit plan. Op basis hiervan is 
vastgelegd wat dit de komende jaren zal betekenen voor ouders, kinderen, 
medewerkers en onze omgeving en welke acties er  worden ondernomen 
om  dit alles te behalen. De doelen en acties werken we verder uit in een 
meerjarenplanning en een schooljaarplan   
In dit schoolplan zijn alleen strategische thema’s en acties opgenomen. De 
basis zullen we daarbij niet uit het oog verliezen. Deze blijven we 
monitoren met behulp van onze onderlegger. 
 

Het schoolplan bestaat uit drie onderdelen: 

• Het A3 model; hierin zijn de doelen, resultaten en activiteiten 
voor de komende jaren opgenomen 
Dit A3 model moet diagonaal gelezen worden, de doelen zijn 
vertaald in resultaten aan de rechterkant. Aan de linkerkant 
zijn vervolgens per organisatiegebied de activiteiten 
opgenomen. 

• De resultaten en activiteiten zijn vervolgens uitgewerkt in een 
meerjarenplanning. Hierin zijn de activiteiten uitgezet over 
de jaren. Vervolgens worden de activiteiten per jaar verder 
uitgewerkt in een schooljaarplan. 

• Een onderlegger, hierin is vastgelegd  wat we verstaan onder 
onze basis en op welke wijze we deze basis monitoren. 
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Zo blijven we op koers 

Op vaststaande momenten in het jaar evalueren wij de voortgang en 
de resultaten, liggen we nog op schema, doen wij wat we hebben 
afgesproken, is bijistelling nodig. In verschillende bijeenkomsten met 
diverse partijen, zoals  het College van Bestuur,  het lerarenteam, de 
medezeggenschapsraad, monitoren we de voortgang en de resultaten.  
 
We werken cyclisch en planmatig aan de kwaliteit van het onderwijs en  
maken daarbij gebruik van  de instrumenten die zijn opgenomen in het 
handboek kwaliteitszorg. Periodiek worden de harde, meetbare 
opbrengsten van  het onderwijs, zoals toetsresultaten en scores, 
geëvalueerd.  
 
Maar minstens zo waardevol is het om ook de zachte, de “merkbare” 
indicatatoren te analyseren, zoals veiligheid, persoonlijke aandacht,  en 
eigenaarschap. Dat doen we door kritisch naar onszelf te kijken, door 
open met elkaar in gesprek te gaan, elkaar te bevragen en door van 
elkaar te leren. Dit alles leggen we vast in onze jaarplanning. 
 

Borging van de kwaliteit van onze basis is geen onderdeel van onze 
strategische doelen maar onderdeel van onze dagelijkse 
werkzaamheden. Het bestuur houdt zicht op de kwaliteit van 
onderwijs in de scholen. De directeur houdt samen met de intern 
begeleider zicht op de kwaliteit van het onderwijs in de school, de 
leerlingenzorg en de leerkracht houdt zich op de ontwikkeling van de 
leerlingen; gezamenlijk dragen we op deze wijze zorg voor de 
kwaliteit van het onderwijs binnen OPRON. 
 
Omdat wij de basis niet uit het oog willen verliezen hebben we per 
resultaatgebied onze basis en de wijze waarop we deze blijven 
monitoren beschreven. 

 

Borging van de kwaliteit van onze basis is geen onderdeel van onze 
strategische doelen maar onderdeel van onze dagelijkse werkzaamheden. 
Het bestuur houdt zicht op de kwaliteit van onderwijs in de scholen. De 
directeur houdt samen met de intern begeleider zicht op de kwaliteit van 
het onderwijs in de school, de leerlingenzorg en de leerkracht houdt zich op 
de ontwikkeling van de leerlingen; gezamenlijk dragen we op deze wijze zorg 
voor de kwaliteit van het onderwijs binnen OPRON. 
Omdat wij de basis niet uit het oog willen verliezen hebben we per 
resultaatgebied onze basis en de wijze waarop we deze blijven monitoren 
beschreven. 
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  Zichtbaar in  Meetbaar in 

Onderwijs Onderwijs 
Aanbod 

De school neemt het Opron kwaliteitskader afgeleid 
van het inspectiekader als uitgangspunt voor de 
kwaliteit van ons onderwijs.Scholen die niet aan de 
basiskwaliteit voldoen nemen daarvoor specifiek 
acties op in het schoolplan 

Zelfevaluatie/ schoolplan/ 
schooljaarplan. 
In het school(jaar)plan geeft de school 
duidelijk aan welke onderdelen uit dit 
kader de school de komende jaren 
doorontwikkelt  

Zelfevaluatie/schoolplan 

Het aanbod van de school omvat alle 
ontwikkelingsgebieden en is uitgewerkt in doelen 
en jaren. 

Overzicht methodes is toegevoegd in 
bijlage 1. 

 

Aanbod taal lezen en rekenen wordt jaarlijks 
geëvalueerd. 
 

Specifieke doelen en acties worden 
opgenomen in het schooljaarplan 

Vanuit de opbrengstenanalyse 
zijn actieplannen voor lezen 
en rekenen 

Op een school met veel 
achterstandsleerlingen  (>20%) is er 
een herkenbaar taalaanbod gericht op 
wegwerken van achterstanden 

Taalbeleidsplan 
 
Van toepassing in SO?? 

Onderwijs  
Veiligheid 

De school voert een actief veiligheidsbeleid en 
monitort de veiligheid van leerlingen. De school 
heeft een goed beeld van de feitelijke ervaren 
veiligheid van leerlingen. 

Veiligheidsbeleid  en KIVA Veiligheidsbeleid. Jaarlijkse 
afname 
tevredenheids/veiligheids 
peilingen (Q-School voor SO/ 
Scholen met Succes SBO) 

Onderwijs 
Burgerschaps 
onderwijs 

De school heeft  beschreven hoe het 
burgerschapsonderwijs is ingericht 
 
 
 
 
 

De principes van de Vreedzame School 
is (voor het SO) in gebruik 

Schooljaarplan (aansluiten 
SBO) 
LVS (Sociale competentie en 
burgerschapcompetenties) 

Schoolspecifieke doelen zijn 
opgenomen in het schooljaarplan 

Schooljaarplan (SEV) 

 

Onderlegger 
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Onderwijstijd De school houdt zich aan de voorgeschreven 
onderwijstijd 

Onderwijstijden  zijn beschreven in de 
schoolgids 

Schoolgids 
 
 

Zicht op 
ontwikkeling 

De school volgt de leerlingen systematisch. Brengt 
leerlingen in beeld en past het aanbod waar nodig 
aan.  
 

Procedure is beschreven in het 
handboek onderwijsondersteuning 
opgesteld door de ib-ers. 

Groepsplannen/ overzichten/ 
weekplanning/ 
begeleidingszuil 

Opbrengsten Opbrengten worden periodiek  in beeld gebracht en 
geevalueerd in relatie tot de onderwijspopulatie en 
eigen normen. 

Opbrengsten analyse/ acties op 
schoolniveau worden opgenomen in 
schooljaarplan 

Opbrengstenanalyse 

SOP SOP Ondersteuningsprofiel wordt 1 x per 4 jaar 
vastgesteld en jaarlijks geëvalueerd op kritische 
punten die zijn vastgesteld in het plg-ib. 

SOP evaluatie op kritische punten / 
kwaliteitskaart SOP 

SOP 

Ouders Betrokkenheid De school werkt effectief samen  met  ouders. Ouderklankbordgroep, praktische 
ouderparticipatie, MR, ouderportaal 
 

Schoolgids 

HR HR Op basis van de beschreven visie brengt de school  
in kaart wat nodig is op het gebied van 
deskundigheidsbevordering en teamontwikkeling 
om te voldoen aan de visie.  

Eigen ambities en doelen in het  
jaarplan ten aanzien van de 
doorontwikkeling van het pedagogisch 
didactisch handelen van het team.  

Schoolplan  

Financiën Financiën De scholen tonen verantwoord en waar mogelijk 
ondernemend handelen ten aanzien van het 
benutten van de financiële middelen. 

Begroting/ formatie/ explotatie/ 
jaarplan 

Begrotingsgesprekken/ 
formatiegesprekken 

Huisvesting Huisvesting De ruimtes binnen de scholen worden optimaal 
benut en de huisvestingsbudgetten zijn inzichtelijk. 

  

ICT ICT De school heeft een eigen visie op ICT afgeleid van 
de bovenschoolse visie en zet ICT beredeneerd in. 

ICT plan/ jaarlijkse evaluatie van dit 
plan 
 

Evaluatie gesprek met 
bovenschool ICT-er 

 

Onderlegger 
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Thema: Gespecialiseerd Kindcentrum  

Doelen A3  
Personeel: 
- multidisciplinair team, intern/extern en ondersteuning regulier onderwijs 
Leerlingen/ouders: 
- onderwijs gericht op ondersteuningsbehoefte leerlingen 
- 1 onderwijs/zorg loket voor ouders 
- 1 doorlopende leerlijn van 0-12 jaar gericht op onderwijs en zorg  
Maatschappij/Stakeholders: 
- KC heeft een duidelijke plek in het jeugdzorgbeleid van de gemeente Veendam en omliggende    
 gemeenten 
- onderwijskundige samenwerking met zorgpartners 
- afgestemd plaatsingsbeleid met onderwijspartners 
- gespecialiseerde kinderopvang 

Subdoelen 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

1 Realiseren van optimale zorg door 

samenwerking binnen multidisciplinair 

team, vergroten kennis door kennisdeling   

X X                    X X 

2 Realiseren 1 loketfunctie voor het team, 

ketenpartners en leerlingen/ouders 

 X X  

 

Bijlage 1: Meerjarenplanning 
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3 Heldere beschrijving 

ondersteuningsbehoeften met 

consequenties voor de onderwijspraktijk 

(implementatie) 

 X X  

4 Doorlopende leerlijn 0-12 jaar 

onderwijs/zorg (SOP) 

  X  

5 1 leerlingvolgsysteem  X   

6 1 Commissie van Begeleiding (centrale 

intake, afgestemd plaatsingsbeleid) 

X    

7 Profilering KC als centrale plek binnen 

jeugdzorg 

 X X  

8 Realiseren gespecialiseerde kinderopvang   X X 

9 Realiseren gezamenlijke orthotheek  X    

10 Realiseren ondersteuning regulier onderwijs 

(zowel kennis als extra handen in de klas) 

 X X X 
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Thema: Beredeneerd aanbod sociaal-emotionele ontwikkeling 

 

   

Doelen A3  

Personeel: 
- leerkrachten hanteren een eigentijdse, doorgaande lijn voor de sociaal-emotionele ontwikkeling  
- leerkrachten realiseren een veilig schoolklimaat leerlingen en ouders  
Leerlingen/ouders: 
- leerlingen zijn sociaal-emotioneel vaardig, dragen bij aan een veilig schoolklimaat en tonen burgerschap 
- ouders zijn partners in de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun kind(eren) 
Maatschappij/Stakeholder/Partners: 
- afgestemd pedagogisch klimaat met voor-school 
- nauwe samenwerking met zorgpartners 
 Staf:  
- continue aandacht voor een goed pedagogisch klimaat 

Subdoelen 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

1 De nieuwe toetsing veiligheid is geëvalueerd 

en de afspraken zijn vastgelegd 

X    

2 Er is een structureel en beredeneerd aanbod 

SEV op basis van een methode en gericht op 

het stimuleren van positief gedrag 

X    

 

Bijlage 1: Meerjarenplanning 
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3 Het team is bekwaam in de uitvoering van 

het programma SEV 

X X   

4 Er is een beredeneerd aanbod burgerschap X   X 

5 Ouders en zorgpartners zijn op de hoogte 

van de werkwijze van de school op het 

gebied van SEV en ondersteunen deze 

X X   

6 Er zijn school brede afspraken over het 

pedagogisch klimaat en deze worden 

regelmatig geëvalueerd in het team en met 

de leerlingen 

X    

7 De afspraken m.b.t. SEV/veiligheid en 

pedagogisch klimaat zijn zichtbaar in de 

school 

                           X                 X  

8 Structurele plek Gezinsklas                             X                X X 
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Thema:  Praktische talentontwikkeling     

Doelen A3  

Subdoelen 
Personeel: 
- leerkrachten geven praktijkgericht les ter bevordering van de transfers van school naar maatschappij 
- leerkrachten hebben zicht op de brede ontwikkeling van leerlingen 
Leerlingen/ouders: 
- weten waar hun talenten liggen 
- leerlingen ontvangen dagelijks praktijkgericht les 
- ouders hebben zicht op de brede ontwikkeling van hun kind 
 Maatschappij/Stakeholders/Partners: 
- inzet externe expertise op het gebied van praktisch leren  
Staf: 
- continue aandacht voor de missie en ambitie van het KC: We halen het beste uit elk kind 
 

 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

1  Er is een beredeneerd aanbod/doorgaande 
lijn dat kerndoel dekkend is 

                     X   

2 Per bouw het school brede thema met hierin 
de carrouselvorm toepassen 

                              X  
 

  
  

3 Leerlingen zijn zich bewust van hun talenten X X   

4 Implementatie praktisch aanbod AVO  X   

5 Er is een optimale inzet van het personeel                  X X   

 

Bijlage 1: Meerjarenplanning 

 

 

 

 

Bijlage 1: Meerjarenplanning 
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6 Het KC staat bekend als school voor 
(praktische) talentontwikkeling met 
optimale inzet van het personeel 

                     X  

7 Ouders zijn op de hoogte van de talenten 
van hun kind. 

               X                    X   

8 De maatschappij wordt binnen de school 
gehaald tbv de praktische talentontwikkeling 
(op alle ontwikkeling/vakgebieden) 

                             X   
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Thema:  Eigentijds onderwijs     

Doelen A3  
 
Personeel:  
- structurele inzet van ICT in de lessen 
Leerlingen/Ouders: 
- leerlingen hebben een digitaal portfolio 
- leerlingen kunnen veilig omgaan met (social) media 
Staf: 
- continue aandacht voor de visie van kernwaarde veiligheid en ontwikkeling op het gebied van (social)  
 media 
 

Subdoelen 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

1 Het team is deskundig op het gebied van ICT               X                   X                   X                 X 

2 Werken volgens doorgaande leerlijnen 
digitale geletterdheid/media 

                   X                   X  

3 Op basis van Vier in Balans is de materiële 
inzet van ICT geoptimaliseerd 

                    X                 X 

4 Een digitaal portfolio voor iedere leerling                     X                 X 

 

 

 

 

Bijlage 1: Meerjarenplanning  

KC KCKKC 
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Bijlage A3: Meerjarenplanning A3 SBO (speerpunten) 

Thema:  Onderwijs op maat / planmatig handelen   

  

Tijdsplanning subdoelen 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

1 Doorgaande lijn pedagogisch handelen X    

2 Leerkrachten signaleren, analyseren en 
interveniëren op groeps- en individueel 
niveau (o.a. in Parnassys) 

x x x x 

3 Op schoolniveau wordt er gesignaleerd en 
geanalyseerd. 

x x x x 

4 Sop bijstellen  X    

 

Thema: Duurzaam en doelgericht werken  

  

Tijdsplanning Subdoelen 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

1 Aanscherpen en afstemmen doorgaande lijn 
spelling en technisch lezen.  

x    

2 Doorgaande leerlijn begrijpend lezen 
uitwerken en implementeren 

 X X  

3 Doorgaande lijn rekenen verder uitwerken 
en implementeren 

x x   

4  Edi model verder implementeren x x   
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Thema: Professioneel handelen     

  

Tijdsplanning subdoelen 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

1 Leerkrachten maken gebruik van elkaars 
kwaliteiten en hebben (meer) inzicht in de 
kwaliteiten van collega’s 

X X  X x 

2 In gezamenlijkheid wordt gewerkt aan de 
doorontwikkeling van het onderwijs 

x x x x 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                                                                                                                                       

Nederlands taal en communicatie:  Gynzy     Cultuur: 
Veilig leren lezen    Met Sprongen vooruit   Uit de kunst    
Estafette     Ontwikkelingsmateriaal   Muziek moet je doen 
Map Fonemisch bewustzijn        1,2,3 Zing! 
Villa Letterpret     Mens en maatschappij:  Muziekimpuls 
Schatkist     Verkeer: 
Lezen moet je doen; klankgebaren  Stoeprand Stop!   Spel: 

 

Bijlage 2 methodes SO 
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Nederlands met Gebaren   Klaar…over!    Spel in het ZML 
Ervaar het maar    Gynzy     Spelact. themaboek ZML 
Nieuwsbegrip     Burgerschap:    Ervaar het maar 
School tv     Vreedzame School   Speltraining 
Gynzy      Stip     Snoezelen 
Bibliotheekboeken    Wijsweerbaar    Spelmateralen 
Ontwikkelingsmateriaal    Rots & Water    Individuele spelbegeleiding 
Peuter en kleuter Schrijfdans   Doos vol gevoelens 
Schrijven leer je zo    Huis vol axen         
Spelling langs de lijn    Sport en bewegen: 
      Basislessen bew.onderwijs       
Rekenen:     Planmatig bew. Onderwijs            
Rekenboog ZML    Zwemonderwijs 
Klassenwinkel     MRT 
Rekenflat 
 
 
 
 

 

Instrumentele vakken: 
 
Technisch Lezen   
‘Veilig Stap voor Stap’ en ‘Estafette’  
Begrijpend lezen 
‘Leeslink’.  
Taal: 
 ‘Veilig Stap voor Stap’ (onderbouw) In de midden/bovenbouw van de Wim Monnereau- school gebruiken wij de methode voor taalbeschouwing 
‘Taalverhaal.nu’ (middenbouw en bovenbouw) 
Spelling: 
‘Taalverhaal.nu’ (middenbouw en bovenbouw)    

Bijlage 2 methodes SBO 
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 Rekenen   
‘Reken Zeker’ 
‘Met sprongen vooruit’  
 

Sociaal-emotionele vorming  
‘Zien!’   
 

Sport en Bewegen: 
 
Wereld oriëntatie:  
Burgerschapsvorming:  
‘Kijk in je wijk’ 
Geschiedenis:  
‘Speurtocht’ 
Natuur en techniek: 
‘Wijzer door natuur en techniek’ 
Engels: 
‘Real English’ 
Aardrijkskunde:  
‘De blauwe Planeet’ 
Verkeer: 
‘Op voeten en fietsen’ en  ‘Stap vooruit’  
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Bijlage 3: A3 

 

 

 


