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Inventarisatie beleidsvoornemens 2016–2017 

 
A 
 

 
Interne Kwaliteitsdocumenten 

 

 
Actiepunten 

 
16-17 

 
17-18 

 
Later 

1  Schoolplan 
• Meerjaren beleidsvoornemens  
 

 
• Ook in het schooljaar 2016-2017 staan implementatie, borging en planmatig handelen 

centraal. 
 

• Meerjaren beleid: 
Gekoppeld aan het nieuwe waarderingskader van de inspectie blijven we ons de 
komende jaren met name richten op het didactisch handelen, de sociale veiligheid en de 
vaardigheden die onze leerlingen nodig hebben in de 21e eeuw. 

 
• De komende twee schooljaar staat de sociale veiligheid binnen onze school hoog op de 

agenda. 
 

 
x 
 
 
 
x 
 
 
 
x 

 
x 
 
 
 
x 
 
 
 
x 

 

2  Evaluatie schooljaarplan  
• Schooljaarplan 2016-2017 
• Schoolplan 2015-2019 

 
• In juni worden het schooljaarplan  geëvalueerd. Verbeterpunten worden in dit document  

meegenomen naar het schooljaarplan 2017-2018 

   

3 
 

Verslaglegging gesprekken personeel 
❑ Functioneringsgesprekken 
❑ Gesprekken leraarcompetenties 

(POP) 
❑ Klassenconsultaties 
❑ Coaching/intervisie/supervisie 
❑ Teambesprekingen/bouwoverleg 
❑ Overleg directie-IB 

 

• Komend schooljaar worden er functioneringsgesprekken gevoerd. Daarnaast vinden er  
evaluaties van de POP’ s plaats en worden er nieuwe doelen gesteld. Hier worden 
verslagen van gemaakt die in het personeelsdossier komen. 

 

• Minstens 1 x per schooljaar krijgen de leerkrachten een klassenbezoek van de directie 
met daaraan gekoppeld een gesprek en verslaglegging. Hierbij wordt gebruik gemaakt 
van een kijkwijzer. Daarna vinden de  functioneringsgesprekken plaats. Tevens vinden 
er  flitsbezoeken plaats en/of bezoeken a.d.h.v. concrete vragen, of onderwerpen. 
 

• Collegiale consultatie: gekoppeld aan de volgende thema’s: werkhouding en motivatie 
van de leerlingen 

 

• De teambijeenkomsten zijn afwisselend plenair/ in bouwen/of georganiseerd als 
werkmiddagen. Studiemiddagen zijn verplicht voor alle collega’s. Data worden aan het 
begin van het schooljaar bekend gemaakt.  

 

• Er vindt 1 x per 6 weken overleg tussen de directie, IB en MT plaats. Contactmomenten 
met de IB- er zijn er vrijwel dagelijks. 1x per week is er een werk-overlegmoment 
tussen directie en IB- er ingepland. 

 
 

 
x 
 
 
 
x 
 
 
 
 
x 
 
 
x 
 
 
 
x 
 

 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
x 
 
 
x 
 
 
 
x 
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4  Documenten interne kwaliteitszorg 
❑ Verbeterplannen 

 

 

• Meewerken aan pilot van de vernieuwde methode Schatkist 3. (2e jaar) 

• Borgen leesresultaten groep 4 t/m 8 : Estafette in combi met een leescircuit waarbij 
leesbeleving en motivatiedoor verschillende leesvormen centraal staan. 

• Borgen nieuwe taalmethode en spellingmethode Taal in Beeld en Spelling in Beeld. 

• Implementatie van Nieuwsbegrip XL groep 4 t/m 8 
 

 

• Borgen rekenaanbod voor de +leerlingen en voor de rekenzwakke lln. 

• Opzetten van een eigen leerlijn voor lln. met een rekenproblematiek. 
 

• Bevorderen van samenwerkingsvormen bij de verschillende vakgebieden. 

• Maken van afspraken m.b.t. de werkhouding van lln. doorgaande lijn.  
 

• Levend houden van onze nieuwe schoolafspraken en de vier stappen. 

• Pilot: werken met Klimaatschaal 

• Onderzoek en komen tot een beslissing m.b.t.een programma Sociale Veiligheid 

• Starten met de lessen van de ‘Gelukskoffer’ in groepen 3 t/m 8 

• Implementeren Mediawijs met Kidsweek groep 5 t/m 8 

• Implementeren van Trefwoord, methode voor Levensbeschouwing 

• Implementeren Tijdzaken groep 5 t/m 8 
 

• Borgen  1-zorgroute met de bijbehorende zorgdocumenten. 

• Vastleggen document planmatig handelen. 

• Herzien van het zorgdocument. 

• Herzien protocollen 
 

 
x 
 
x 
x 
x 
 
 
x 
x 
 
x 
x 
 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
 
 
x 
x 
x 
x 
 

 
 
 
x 

 

5 Schoolbegeleiding 
❑ Begeleidingsplannen 
❑ Evaluatie begeleidingsplannen 
 

 

• Teamscholing: Nieuwsbegrip  XL: introductie (3 t/m 8) 

• Teamscholing: rekenen: rekenzwakke lln. Hoe begeleiden we hen? 
Verdieping.(rekenspecialist: Jisca van Hall) 

• Teamscholing groep 1 en 2: Maken van analyses n.a.v. de CPS toetsen met daaraan 
gekoppeld komen tot verbeterplannen/acties 

• Na keuze programma Sociale Veiligheid de bijbehorende scholing volgen 

• Individuele scholing leerkrachten in relatie met persoonlijke doelen en schooldoelen. 

• Sterke Begeleiding (IB begeleiding en directie) 
 
 

 
x 
x 
 
x 
 
x 
x 
x 
 

 
 
 
 
 
 
x 
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6  “SWOT”-analyses 
❑ SWOT-analyse 
❑ Kwaliteitsdiagnose  
❑ Cultuurdiagnose 
❑ Zorgscan 
❑ IPB-scan 

 

• Managementondersteuningsgesprekken op directieniveau. 

• Teamgesprek: bovenschoolse directie en team. 

• Trendanalyse 2x per jaar 

 
x 
x 
x 

 
x 
 
x 
 

 
x 
x 
x 
 

7  Uitkomsten klantonderzoeken 
❑ Ouderenquête 
❑ Oudertevredenheidsonderzoek 
❑ Leerling-enquête; 
❑ Personeelsenquête 
❑ MR, Schoolcommissie, ouderraad 
❑ Gesprekken met ouders 
 

 

• Schoolkringvergadering 1 x per jaar. 

• Schoolcommissie 4 x per jaar. 

• MR vergaderingen  4 x per jaar. 

• Oudercontactavonden 3x per jaar  (+ een extra contactavond in april) 

• Opzetten van een leerlingenraad. 

• Uitzetten enquêtes / tevredenheidsonderzoek 
 

 
x 
x 
x 
x 
x 
 

 
x 
x 
x 
x 
 
x 
 

 
x 
x 
x 
x 
 
 
 
 
 
 

8 Analyse Opbrengsten 
❑ Leerling – toetsen (LVS, ect) 
❑ Cito-Eindtoets / Entreetoetsen 
❑ Kengetallen door- en uitstroom 
❑ Resultaten VO 
 

 

• Evaluatie en analyses tussenopbrengsten. 

• Maken trendanalyse: horizontaal/verticaal/diagonaal. 

• Gebruik maken van de plaatsingswijzer VO. 

• Analyse, registratie en evaluatie resultaten VO. 

• Correcte dossiervorming. 

 
x 
x 
x 
x 
x 
 

 
x 
x 
x 
x 
x 
 
 

 
x 
x 
x 
x 
x 
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8.3  Kengetallen door – en uitstroom 2015- 2016 

 

Onderwerp 
 

1 
 

2 3 4 5 6 7 8 

Aantal leerlingen op 1 oktober 2015 dat voor de tweede keer in het leerjaar zit (groep 1 t/m 8). 
 

 4x 
verlenging   

      

Aantal leerlingen op 1 oktober 2015  met een individuele leerlijn (2014-2015).        1 4  

Aantal leerlingen op 1 oktober 2015 met een verdwenen  (gefinancierd) rugzakje    2     

Aantal leerlingen dat in het schooljaar is uitgestroomd naar een andere basisschool (2015-2016) 1  1 1 2 3 1 1 

Aantal leerlingen dat in het schooljaar is ingestroomd vanuit een andere basisschool (2015-2016). 1 2 3  2 1 2 1 

Aantal leerlingen dat in (aan het eind) het schooljaar is uitgestroomd naar het speciaal basisonderwijs (SBO) 2015-
2016).  

    1 1   

Aantal leerlingen dat in het schooljaar is uitgestroomd naar het SO (Expertisecentra, 2015-2016).         

Aantal leerlingen dat vanuit groep 7 is uitgestroomd naar het VO (2015-2016). 
 

0 

Aantal leerlingen dat vanuit groep 8 is uitgestroomd naar het praktijkonderwijs (2015-2016). 0  

Aantal leerlingen dat vanuit groep 8 is uitgestroomd naar het leerwegondersteunend onderwijs (LWOO, 2015-
2016) 

0 

 
  

Aantal leerlingen dat is uitgestroomd naar het VO:    
 

- BBL 
- KBL 
- TL 
- HAVO 
- HAVO/VWO 
- VWO 

28 
 

1 
8 
7 
6 
3 
3 
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Inventarisatie beleidsvoornemens 2016-2017 
 

 
B 

 
Externe Kwaliteitsdocumenten 

 

 
Actiepunten 

 
16-17 

 
17-18 

 
Later 

1  rapportages onderwijstoezicht 
❑ Verslag PKO 
❑ Verslag JO 
❑ Kwaliteitskaart 

 

 

• De Inspectie heeft ons in 2012 een bezoek gebracht. Wij verwachten de 
inspecteur in 2016  op bezoek komt. 

• Planmatig handelen binnen de zorg, correcte dossiervorming, reflecteren op 
handelen van de leerkracht. 
 

 
x 
 
x 
 

 
 
 
x 

 

2  Visitatierapporten 
❑ Collegiale visitatie 
❑ Externe visitatie 
❑ Certificeringvisitatie (Dalton, 

Kansschool) 
❑ Prima Cohort Onderzoek 
 

 

• Collegiale consultatie 

• Externe visitatie (inspectie?) 

• COOL(Cohort)-onderzoek. 

 
 
x 
 
x 

 
x 

 

3 
 

Rapportages ARBO/Schoolveiligheid 
❑ ARBO: RI&E/ASV 
❑ Keuring speeltoestellen 
❑ Brandveiligheid 

 

• Tweejaarlijks RI&E onderzoek. Uitvoeren van het plan. 

• Jaarlijkse keuring en onderhoud van de speeltoestellen. 

• Jaarlijkse keuring door de brandweer. 

• Ontruimingsplan jaarlijks bijstellen en bespreken in het team door de ARBO 
coördinator 

 
x 
x 
x 
x 

 
 
x 
x 
x 
 
 

 
x 
x 
x 
x 

4  Rapportages op bestuursniveau 
❑ Strategisch bestuursbeleidsplan 
❑ Kwaliteitsrapportages 
❑ Evaluatiemanagementcontracten 
❑ Jaarverslag Lumpsum 
❑ Sociaal jaarverslag 

 

 

• Uitvoering strategisch beleidsplan. 

• 2x per schooljaar voortgangsgesprek met boven schoolse directie + 

verslaglegging. 

• Rapportages worden op directieoverleg besproken en gestuurd naar de 

scholen 

 
x 
x 
 
x 

 
x 
x 
 
x 

 
x 
x 
 
x 

5  Beleidsplannen extern 
❑ Lokale overheid ( huisvesting, brede 

school) 
❑ Ministerie OC&W 
❑ SWV WSNS 

 

 

• Participeren in overleg ‘Brede school’ (4 keer per jaar). 

• Participeren in  VVE werkgroep 

• Participeren in directieoverleg Musselkanaal (3 x per jaar). 

• Participeren in directieoverleg  Scholengroep Perspectief (6 x per jaar). 

• Participeren in de Stuurgroep Passend Onderwijs 

 

 
 
x 
x 
x 
x 
x 

 
 
x 
x 
x 
x 
x 

 
 
x 
x 
x 
x 
x 
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Uitwerking beleidsvoornemens schooljaar 2016-2017: Domein 1 
 

 
Zorg voor Kwaliteit: Kwaliteitszorg – Toetsing – Opbrengsten 

 

 
Actiepunten  

 
Gewenst resultaat (SMART) 

 
Acties   

 

 
Wie   

 
Wanneer   

 

 
Borging 

 

Maken van 
trendanalyses.  
 

Trends ontdekken en daaraan 
verbeterpunten koppelen. 

2x per jaar: trendanalyses maken. Bespreken met de 
lkr. 

Dir. en IB   febr. en 
juni 

IB/dir. leggen afspraken en 
resultaten vast. 

 

Didactisch handelen 
lkr. 

Vergroten van de actieve 
betrokkenheid  en verbeteren van de 
werkhouding van de lln. 

Directie doet flitsbezoeken en klassenboeken. Op 
verzoek  IB- er/bouwcoördinator/collega met 
kijkwijzer. Gevolgd door gesprek en evt. 
actiepunten.  

Allen 
 

Gehele 
schooljaar 
 

Verslaglegging in 
personeelsdossier 

Finetunen digitaal 
weekschema 1 t/m 8 

Doorgaande lijn in weekschema 
waarin de zorg van de lln. is verwerkt 

Vooraf de weekschema’s invullen. Zorg +effecten 
van de zorg voor de lln. hierin wegzetten. 

Team Gehele 
schooljaar 
 

Zie computer 

 

Pilot Klimaatschaal 
 

Vergroten van het inzicht van de lkr.in 
het welbevinden van de lln. en 
verbeteren van lkr. gedrag waar dat 
van invloed is op het welbevinden 
van de lln. 

Evalueren, analyseren bijstellen. Allen 2x per 
schooljaar 

Afspraken worden 
vastgelegd. /Zie ParnasSys 

Implementeren 
Integraal 

Kwaliteitssysteem ParnasSys 
uitbreiden op onderdelen zorg en 
kwaliteitszorg 

Implementatie en uitbreiding  van Parnassys. Dir.IB,ICT, 
Sterke 
Begel. 

Gehele 
schooljaar 

Zie ParnasSys. 

Borgen DHHH 
protocol 

Zicht hebben op meer-en 
hoogbegaafde lln. groep 1 t/m 8 
Adequate begeleiding op maat 

Begeleiden van de lln./ lkr. door de coördinator  Coördi- 
nator/IB/ 
Lkr. 

Gehele 
schooljaar 
 

Protocol en dossiers 
leerlingen 

CPS toetsen 
analyseren+ 
verbeteracties 

Toetsvoowaarden, analyseren en 
verbeteracties daaraan koppelen 

Mondeling afnemen van de toetsen door eigen lkr. 
Monitoring IB.+ Scholing door Gerda van der Wel 
aan lkr. groep 1 en 2 

Lkr.+IB+ 
Gerda van 
der  Wel 

2x per jaar Monitoren leesresultaten. 
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Uitwerking beleidsvoornemens schooljaar 2016-2017:: Domein 2 
 

 
Actiepunten 

 
Gewenst resultaat (SMART) 

 
Acties   

 

 
Wie   

 
Wanneer   

 

 
Borging 

 

Borgen vier schoolregels en vier 
stappen 

‘Levend’ houden van de afspraken In de eerste weken van het schooljaar op 
klassenniveau met de lln. aan werken 

Allen Startweken 
schooljaar 
en tijdens 
het 
schooljaar 

Zie weekplanningen  

Verdieping Vreedzame school en 
andere methoden 

Komen tot een gefundeerde keuze voor 
een methode Sociale Veiligheid  

Verdere voorlichting noodzakelijk. (Vreedzame 
school, KIVA, Kanjertraining) 

Werkgroep Huidig 
schooljaar 
beslissen en 
een start 
maken 

Zie verslagen  PV 

Implementatie kindercoaching 
m.b.v. de Leerlijn kindercoaching 
van de Gelukskoffer 

Vergroten van de sociale veiligheid van de 
meest kwetsbare lln. 

Scholing en aan de slag met het programma Kindercoach 
Gretha Post 

Start 
schooljaar 

Zie ParnasSys 

Implementatie De Gelukskoffer 
groep 3  t/m 8  

Vergroten van de sociale veiligheid van 
lln. 

Scholing  lkr.  en aan de slag met het 
programma  

Lkr. groep 3 
t/m 8 

Begin 
schooljaar 

Zie verslagen 
bouwvergaderingen 

Afnemen / maken van een 
sociogram in alle groepen 

krijgen van inzicht in sociale relaties en 
groepsstructuur 

Afname in juni 2016 voor start schooljaar en in 
oktober 2016 opnieuw. IB monitoring 

Lkr+ lln Voor 
aanvang 
nieuw 
schooljaar 
en in 
oktober 
2106 

Zie verslagen 

Werken met Klimaatschaal Inzicht krijgen in en volgen van de 
veiligheidsbeleving van onze lln. met 
daaraan gekoppeld concrete tips voor de 
lkr. 

2x per jaar Klimaatschaal afnemen bij alle 
groepen 

IB + lkr Oktober en 
februari 

Zie verslagen 

Meewerken aan de pilot  van de 
methode Schatkist 3 

Leren kennen van de methode. Werken 
vanuit de doelen. Komen tot goede 
doorgaande lijn groep 1 t/m 3 

Gebruik maken van de methode in de gr. 1 en 2. Lkr. Huidig 
schooljaar 

Monitoring 
bouwcoördinator en IB 
tijdens bouwvergaderingen 
en collegiale consultatie lkr. 
onderling 

Borgen leesresultaten gr. 3 t/m 8 Groei en vasthouden van de 
leesresultaten 

Gebruik maken van VLL nieuwe versie, Estafette 
en van een leescircuit waarbij verschillende 
leesvormen aan de orde komen. Leesmotivatie 
en het maken van leeskilometers staat centraal. 
Ouderbetrokkenheid bij  het stimuleren en 
bevorderen van leesplezier. 

Lkr. Huidig 
schooljaar 

Lees coördinator, IB en lkr. 
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Borgen van Taal in Beeld en 
Spelling in Beeld 2 

Optimaal gebruik maken van beide 
methodes 

Verdiepen in de didactiek van de nieuwe 
methode. Lesgeven vanuit de doelen van de 
methodes. 

Lkr. gr. 4 t/m 
8 

Huidig 
schooljaar 

Monitoring 
bouwcoördinator en IB 
tijdens bouwvergaderingen  

Komen tot een goed 
rekenaanbod voor de zeer 
zwakke rekenaars 

Aanbod op niveau Begeleiding  van Jisca van Hall rekenspecialist 
Cedin 

IB, reken-
coördinator 
en directie en 
daarna lkr. 

Huidig 
schooljaar 

IB en reken coördinator  

Blijvende aandacht voor 
coöperatieve werkvormen, 
samenwerkingsopdrachten 

Vergroten van de actieve betrokkenheid 
van de lln. verhogen rendement en 
leerplezier 

Afspraken maken en controleren Lkr. Huidig 
schooljaar 

Afspraken vastleggen 
Onderwerp agenderen 

Implementatie Tijdzaken Wekken van interesse/nieuwsgierigheid 
en vergroten van de kennis van 
geschiedenis  

Lessen geven, verdiepen van de methode in gr. 
5 t/m 8 .Ervaringen delen tijdens bouwoverleg 

Lkr. 5 t/m 8 Huidig 
schooljaar 

Zie verslagen 
bouwvergaderingen 

Implementatie Methode omgaan 
met social media 

Leren van vaardigheden om een juiste 
manier met social media om te gaan 

In gebruik nemen van de methode Mediawijs 
met kidsweek 

Lkr. 5 t/m 8 Huidig 
schooljaar 

Zie verslagen 
bouwvergaderingen 

 
 

 
Zorg & Begeleiding 

 

 
Actiepunten  

 
Gewenst resultaat (SMART) 

 
Acties   

 

 
Wie   

 
Wanneer   

 

 
Borging 

 

Overleg IB: dir. 
ondersteuningsteam 
en lkr. begeleiding: 
Sterke Begeleiding 

Planmatig handelen in de zorg Cyclisch werken. Ondersteuning en begeleiding: 
Sterke Begeleiding.( 3 dg) 

IB, dir, lkr. 3 dagen Zie zorgagenda en kalender 

Schoolondersteunings
team 

Verdieping en kennis delen m.b.t. de 
zorg 

IB- er initieert het overleg. Overleg rondom alle 
thema’s behorende bij de lln. zorg 

IB, dir en 
vier 
teamleden 

6x per jaar Zie verslagen 

Evalueren van de zorg  
(groeiproces) 

Een evaluatie, analyse en herontwerp 
van het aanbod 

N.a.v. het dagelijks werk, methode gebonden 
toetsen en CITO toetsen. 

lkr. Gehele 
schooljaar 

Zie documenten 

Borgen van 
groepsoverzichten/ 
groepsplannen 
 

Groepsoverzichten en groepsplannen 
voor de basisvaardigheden 

Denken en handelen vanuit groepsplannen. 
Lessen voorbereiden in 3 niveaugroepen. 

IB + team 
Directie: 
klassen- 
bezoeken 

Gehele 
schooljaar 

Zie documenten 
 

Leerlingen dossier 
invoeren in ParnasSys 

Verbeteren/uitbreiding 
dossiervorming in ParnasSys 

Vast moment in de week: woensdagmiddag. Team Gehele 
schooljaar 

Zie ParnasSys 
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Gesprekken IB/lkr Vergroten inzicht in het eigen 
handelen van de lkr. 

Coachende gesprekken waarbij de leerkracht 
uitgedaagd wordt om na te denken over gevolgen 
van eigen handelen en te denken in oplossingen en 
kansen. Reflecteren op eigen handelen. 

IB/lkr 2 x per 
jaar 

Zie documenten 
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Uitwerking beleidsvoornemens schooljaar 2016-2017: Domein 4 
 

 
Beleid & Organisatie: Management – Personeelsbeleid – Middelen – Externe contacten 

 

 
Actiepunten  

 
Gewenst resultaat (SMART) 

 
Acties   

 

 
Wie   

 
Wanneer   

 

 
Borging 

 

Functioneel contact  
Brede School 
 
 

De school onderhoudt een 
functioneel contact met de 
peuterspeelzaal, buurtscholen, 
buurthuis, schoolverpleegkundige, 
bibliotheek, politie, 
leerplichtambtenaar 

Vergaderingen waarin overleg is over relevante 
onderwijskundige/pedagogische onderwerpen. 

Directie/ 
IB/OBC 
  
 
 
 
 

Brede 
school 
/VVE  
Beide 4x 
per jaar. 
 

Agenda’s en notulen 

Vervolg VVE Thuis 
voor ouders 

Vergroten betrokkenheid ouders bij 
het leren van hun kind op de 
basisschool 

Opzetten en uitvoeren. Begeleiding ouders  VVE 
kinderen. 

OBC 4x per jaar zie document VVE Thuis 

Functioneel contact 
buurtscholen  

De school onderhoudt een 
functioneel contact met de 
buurtscholen. 

Directieoverleg Directies 3 x per 
jaar 

 Notulen 

Functioneel contact 
scholengroep 
Perspectief 

De school onderhoudt een 
functioneel contact met de overige 
scholen van de schoolvereniging 

Directieoverleg Directies 6 x per 
jaar 

Notulen 

Deelname werkgroep 
Andere Schooltijden 

Denktank Vergaderingen werkgroep Directie 4x per jaar Notulen 

Deelname Stuurgroep 
Passend Onderwijs 

Kritisch meedenken om te komen tot 
een optimale inzet van het Steunpunt 
voor onze scholengroep 

Vergaderingen stuurgroep Directie 10 x per 
jaar.  

Notulen 
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Overzicht beleidsvoornemens schooljaar 2016-2017 
 

 Actiepunt domein 1:  Zorg voor Kwaliteit Coördinatie Datum evaluatie 

1 Maken van trendanalyses Directie + IB Na toetsperiode februari/juni 

2 Verdieping vaardigheden didactisch handelen lkr. Directie 
 + IB + bouwcoördinatoren 

Na klassenbezoeken/ 
bouwvergaderingen/ 
individuele gesprekken IB en 
leerkrachten 

3 Finetuning digitaal weekschema 1 t/m 8 IB 2x per jaar: 
Bouwvergaderingen 

4 Pilot Klimaatschaal Dir/IB Na afname in okt en maart 

5 Uitbreiden gebruik Integraal Dir/ ICT Einde schooljaar 

6 Borgen DHH protocol Coördinator/IB  Einde schooljaar 

7 Borgen CPS toetsen groep 1 en 2 IB/OBC Na toetsing 

8 Uitzetten ouder-leerling-en leerkracht enquête Dir/ICT Einde schooljaar 

 

 Actiepunt domein 2: Onderwijs & Leren Coördinatie Datum evaluatie 

1 Borgen 4 schoolafspraken en de 4 stappen Coördinator Sociale veiligheid Uitkomsten Klimaatschaal 

2 Oriëntatie en verdieping methode Sociale Veiligheid Coördinator  Sociale Veiligheid Beslissing nemen in jan. 

3 Implementatie Kindercoaching volgens de methode van De Gelukskoffer IB +Coördinator Sociale 
veiligheid 

Jan/juni met IB 

4 Implementatie van De Gelukskoffer  groep 3 t/m 8 IB Na de lessenserie tijdens 
Bouwoverleg 

5 Afname sociogram alle groepen 2 x per jaar IB Tijdens groepsbesprekingen 
met IB 

6 Borgen leesresultaten gr. 3 t/m 8 IB + lkr. Na toetsperiode/bouwoverleg 

7 Pilot Schatkist 3, 2e jaar IB + OBC Na toetsperiode/bouwoverleg 

8 Borgen Taal in Beeld en Spelling in Beeld 2 Dir +IB Na toetsperiode/bouwoverleg 

9 Borgen rekenaanbod plus rekenaars en zwakke  rekenaars Coördinator HBG + IB + 
rekenspecialist 

Na toetsperiode 

10 Blijvende aandacht voor samenwerkingsopdrachten en coöperatieve werkvormen Dir+ IB Flitsbezoeken + 
groepsbesprekingen+ 
bouwvergaderingen 

11 Implementatie Tijdzaken groep 5 t/m 8 Dir+lkr Halverwege en einde 
schooljaar 

12 Implementatie Omgaan met Social Media  5 t/m 8 Dir+ lkr Halverwege en einde 
schooljaar 
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 Actiepunt domein 3: Zorg & Begeleiding Coördinatie Datum evaluatie 

1 Overleg Dir/IB/Bouwcoördinatoren  Planmatig handelden in de zorg Dir/IB Januari en juni 

2 Schoolondersteuningsteam IB Januari en juni 

3 Evalueren van de zorg PDCA cyclus IB  Na toetsperiode 

4 Borgen groepsoverzichten/plannen   

4 Komen tot correcte dossiervorming gr. 1 t/m 8 in ParnasSys IB/ICT Na zorgcyclus 

5 Coachende gesprekken Lkr/IB: vergroten inzicht eigen handelen lkr. IB 2x per jaar 

 

 Actiepunt domein 4: Beleid & Organisatie Coördinatie Datum evaluatie 

1 Participatie In brede school Dir Einde schooljaar 

2 Participatie in VVE + aanbod VVE thuis  Onderbouwcoördinator Einde schooljaar 

3 Participeren in directieoverleg Musselkanaal Directie Verslagen 
directievergaderingen 

4 Participeren in directieoverleg scholengroep Perspectief Directie  Verslagen 
directievergaderingen 

5 Participeren in werkgroep Andere schooltijden Directie Verslagen werkgroep 

6 Participatie stuurgroep passend onderwijs   

 
 
 
 
 

 


