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Ontwikkelen 
Onderwijs  |  IKC vorming 

IKC ontwikkeling, Proeftuin 'Het groeiteam' 

Aanleiding voor dit project 
Brede school De Wiken huisvest meerdere partijen: twee scholen (Het Mozaïek en De Kameleon), 
een peuterspeelzaal (de Turfjes; Oink!), een kinderopvang (Meneer Nilsson; Kinderwoud), een 
kinderdagcentrum (de Bijtjes en it Bijestekje; Talant), een consultatiebureau (GGD Fryslân) en 
Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (MOS). Op dit moment functioneert iedere 
participant redelijk autonoom, waar de partijen elkaar ook kunnen versterken.  
 
Een aantal problematieken die zich voordoen heeft direct invloed op het functioneren van iedere 
participant. Het versterken van samenwerking heeft vele voordelen. Te denken valt bijvoorbeeld aan 
de markteconomische voordelen. Het is een mooie oplossing in krimpsituaties: Een gebouw wordt 
optimaal benut en door samen te werken wordt een organisatie groter, daadkrachtiger en mogelijk 
aantrekkelijker.  
 
We hebben vandaag de dag te maken met onderwijs-, zorg,- en ondersteuningsstelsels die sterk in 
beweging zijn. Een belangrijk deel van die stelsels is financieel en bestuurlijk onder de 
verantwoordelijkheid van gemeente gebracht. Diezelfde gemeente heeft ook de wettelijke plicht om 
de samenwerking met het onderwijs vorm en inhoud te geven. ‘Hulp en ondersteuning op maat’, 
‘dichtbij huis’ en ‘meer in samenhang over verschillende domeinen heen’, liefst ook nog in nauwe 
samenwerking met het sociale netwerk. Ultieme doel is om door verbetering van de samenwerking 
tussen professionals, hun voorzieningen en de gemeente meer integrale zorg en ondersteuning te 
kunnen bieden aan kinderen en hun ouders die dat het meeste nodig hebben. 
 
Adenium heeft samen met Oink! het initiatief genomen om met een aantal partners een proeftuin te 
starten: het groei-team de Wiken. Een proeftuin waar in een team van professionals, dicht om het 
kind heen, nog intensiever wordt samengewerkt. Om zorg beter te integreren in het onderwijs vanuit 
een goed samenwerkende netwerkstructuur. 
Een ander voordeel ligt in het realiseren van de didactische- en pedagogische doorgaande lijnen, dat 
helpt bij het signaleren van achterstanden of risico’s in de ontwikkeling van het kind. De landelijke 
aandacht voor het ontwikkelen van doorgaande leerlijnen en het effect op de leerprestaties van het 
kind zullen positief zijn. 
 
Huidige situatie 
Iedere discipline binnen brede school De Wiken functioneert redelijk zelfstandig/solistisch. Er is 
sprake van enige samenwerking op facilitair niveau, soms ook op andere op zichzelf staande 
onderdelen, zoals een project. Samenwerking is nu vooral ad hoc, van een duurzame en doorgaande 
lijn is nog geen sprake. De overdracht van peuterspeelzaal naar de basisschool vormt hierop een 
uitzondering, hier is goede afstemming. 
 
Om 'ergens te starten' is er 'Proeftuin De Wiken'. Alle participanten zijn van mening dat ieder kind 
meetelt en zich volop moet kunnen ontwikkelen. Proeftuin Het Groei-team De Wiken is een 
onlosmakelijk onderdeel van de ontwikkeling van brede school De Wiken tot IKC De Wiken. Het 
uitgangspunt van een IKC is altijd het belang van het kind: professionals staan om het kind heen en 
dragen gezamenlijk bij aan persoonsvorming, kwalificatie en socialisatie, zodat het kind zich breed 
ontwikkelt (Gert Biesta, o.a. 2016)  
 
Het project is opgedeeld in 3 fasen:  
1. Een voorbereidingsfase 
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2. Een uitvoeringsfase 
3. Een fase van borging 
 
De doorlooptijd van de proeftuin behelst in totaal 3 ½ jaar: van maart 2021 tot 1 oktober 2024: een 
half jaar voorbereiding, 2 jaar uitvoering en een jaar van borging.  
 
Daarnaast zoeken we de samenwerking bij het opleiden van professionals, in combinatie met het in 
gezamenlijkheid oplossen van eventueel opgelopen achterstanden door de Corona-crisis. (zie ander 
projectplan) 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Aan het eind van deze planperiode ziet de gewenste situatie er als volgt uit: 
 
Vanuit het bestuur van Adenium zijn bij het opstellen van dit schoolplan de volgende kaders 
meegegeven: 
Fundament 1: Binnen onze organisatie dragen we met ons (onderwijs)aanbod, onze didactiek en 
onze pedagogiek actief bij aan zowel de kwalificatie, socialisatie als persoonsvorming van kinderen. 
Fundament 2: Om binnen onze organisatie toekomstgericht onderwijs en opvang te bieden, 
ontwerpen en richten we ons curriculum in volgens de 7 leerprincipes voor innovatieve 
(speel)leeromgevingen (OESO, 2017): 
1. Stel leren centraal, stimuleer betrokkenheid en maak kinderen eigenaar van hun eigen 
leerontwikkeling. 
2. Draag zorg voor samenwerkend leren. 
3. Wees sterk afgestemd op de motivatie van kinderen en het belang van emoties. 
4. Wees uiterst gevoelig voor individuele verschillen tussen kinderen. 
5. Wees veeleisend voor elk kind, maar zonder excessieve overbelasting. 
6. Pas evaluaties toe die in overeenstemming zijn met de doelstellingen, met sterke nadruk op 
formatieve evaluatie. 
7. Bevorder horizontale verbondenheid (integraliteit) tussen activiteiten en onderwerpen, zowel 
binnen als met partners buiten de school. 
 
Aan het eind van deze planperiode is er een keuze gemaakt uit de IKC-vormen uit het strategisch 
beleidsplan met de daarbij behorende keuze voor leerprincipes. 
 
 
Zie ook Plan van Aanpak 'Proeftuin De Wiken, het Groeiteam'. 

1. Er is een Visie document over de pedagogische aanpak op IKC De Wiken vanuit gezamenlijke 
waarden. 

2. We gebruiken een en hetzelfde aanmeldingsformulier IKC breed. 
3. We komen tot een heldere taakomschrijving en taakafbakening van de leden van het groei-

team. 
4. Gezamenlijk met alle partners ontwerpen we een procesbeschrijving /stroomschema van 

samenwerken binnen en buiten IKC De Wiken met zowel ouders als andere professionals in 
de lijn 0-2 jaar en 12 tot 14 jaar. 

5. Er zijn eenduidige afspraken over de wijze van het voeren van een interdisciplinaire intake 
met ouders voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte. 

6. IKC breed hanteert iedereen en dezelfde wijze van het ontwikkelingsgericht volgen van 
kinderen. 

7. Evaluatie en monitoringdocumenten. 
 
Een geslaagd IKC brengt rust en samenhang voor kinderen en gaat daarin verder dan een brede 
school. Ouders kunnen erop vertrouwen dat hun kind wordt gekend en dat er intensief samen wordt 

https://holdingadenium.sharepoint.com/sites/teamkameleon/Gedeelde%20documenten/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fteamkameleon%2FGedeelde%20documenten%2FIKC%2Dontwikkeling%2FPlan%20van%20Aanpak%20Proeftuin%20de%20Wiken%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fteamkameleon%2FGedeelde%20documenten%2FIKC%2Dontwikkeling
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gewerkt rondom het kind. Kansenongelijkheid wordt tegengegaan. 
Boven de uitwerking van doorgaande lijnen stellen de medewerkers van een IKC zich de vraag naar 
pedagogische keuzes en de rol die kwalitatief onderwijs daarin heeft. Als we kinderen willen leren 
samenleven, leren ze dat op een IKC. 
 
Doelen voor dit jaar 
Aan de hand van het 4d-denkraam is duidelijk: 

1. Welke competenties medewerkers van het groei-team nodig hebben. 
2. Welke karaktereigenschappen er nodig zijn. 
3. Wat de gewenste cultuur is en op welke wijze er wordt samengewerkt 
4. Waar het groeiteam staat en hoe het er uitziet 
5. Hoe er binnen het groeiteam wordt gecommuniceerd en hoe de communicatie naar buiten 

verloopt. 
6. Hoe medewerkers van het groei-team omgaan met de ouders en hoe zij willen dat ouders 

het groei-team zien? 
7. Welke middelen er nodig zijn om de visie te verwezenlijken.  

 
8. Dit jaar maken we een keuze welke van de 7 leerprincipes we het eerst willen ontwikkelen 

voor ons toekomstig IKC  
 
Meetbare resultaten 

1. Competenties van medewerkers zijn benoemd en vastgesteld. 
2. Communicatielijnen Groeiteam zijn beschreven, vastgesteld. 
3. Er vindt maandelijks communicatie plaats naar ouders via Nieuwsbrieven, waarbij het 

Groeiteam (of anders vastgestelde benaming) body krijgt en tastbaar is. Dit gebeurt ook op 
de websites van de verschillende participanten. 

4. Voor schooljaar 2021-2022 is een begroting vastgesteld voor het Groeiteam. 
5. De schoolleiding heeft dit cursusjaar de IKC-cursus met goed gevolg afgelegd. 

 
6. Er is vastgelegd wat de cultuurkenmerken zijn van het IKC 

 
Haalbaarheidsfactoren 
Stimulerende factoren 

1. Er is sprake van een open en transparante communicatie. 
2. Het belang van verregaande samenwerking wordt door de medewerkers van alle 

ketenpartners (h)erkend en gedragen en men conformeert zich aan dit hogere doel. Het 
'Why' moet duidelijk zijn geworden. 

3. De ketenpartners worden integraal betrokken bij de uitwerking van het Plan van Aanpak 
Belemmerende factoren 
 1. In het gebouw is sprake van ruimtegebrek om een IKC te realiseren. 
 
Uren 
Zie projectplan 'Proeftuin' 
 
Budget 
Zie projectplan 'Proeftuin' 
 
Tijdsplanning 

september Studiebijeenkomst start Proeftuin. Actieteam 
Proeftuin 
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nov - dec Antwoorden op de vragen: Welke competenties hebben medewerkers nodig 
van het groei-team? Welke karaktereigenschappen worden verwacht? En: 
Wat wordt er verwacht? 

Actieteam 
Proeftuin 

nov - dec Wat is volgens ouders een goede benaming van de Proeftuin? En: Is het 
inderdaad het groei-team? 

Actieteam 
Proeftuin 

nov - feb Antwoorden op de vragen: Hoe medewerkers van het groei-team met elkaar 
omgaan? En: Hoe willen zij dat ouders het groei-team zien? 

Actieteam 
Proeftuin 

nov - feb Antwoorden op de vragen: Wat wordt de gewenste cultuur en wijze van 
samenwerking? Waar staat het groei-team? Hoe gaan zij met elkaar om? Hoe 
communiceren zij met elkaar en: Hoe openhartig willen en kunnen ze zijn?  

Actieteam 
Proeftuin 

dec - feb Welke middelen zijn nodig om de visie te verwezenlijken? Actieteam 
Proeftuin 

 
Wijze van borging 

1. Afspraken worden integraal vastgelegd in het borgingsdocument 'IKC De Wiken'.  
2. Het borgingsdocument is bekend bij alle participanten en wordt door hen onderschreven.  
3. Het borgingsdocument wordt geïmplementeerd, geëvalueerd en, indien nodig, bijgesteld. 

 
Borgingsplanning 

oktober jaarlijks Borgingsdocument IKC 'De Wiken'. Actieteam Proeftuin 

Ontwikkelen 
Onderwijs  |  Passend Onderwijs 

Herorientatie op leervorderingen leerlingen a.g.v. Coronacrisis 

Aanleiding voor dit project 
We willen dat alle kinderen een goed vervolg kunnen geven aan hun schoolperiode na de 
Coronacrisis. Doordat de school drie maanden gesloten is geweest en er les op afstand is gegeven, 
zijn verschillen groter geworden tussen leerlingen. Ondanks het feit dat alle leerlingen de beschikking 
hadden over een device, heeft de thuissituatie (werkzaamheden ouders, onvermogen te helpen, etc.) 
gemaakt dat niet ieder kind dezelfde mogelijkheden had. 
 
Huidige situatie 
Onze school is, zoals alle scholen, getroffen door het Coronavirus. Vanaf medio maart 2020 is 
onderwijs op afstand gegeven. Via devices loggen de kinderen in op hun omgeving en kregen ze op 
afstand les van de leerkracht. Deze onderwijskundige setting is verre van ideaal. Leerkrachten 
kunnen niet op de wijze lesgeven zoals ze dat gewend zijn. Leerlingen krijgen maar een beperkt deel 
van het onderwijs aangeboden. Leerlingen missen de sociale context van de school. Ouders dienen 
naast de begeleiding van het afstandsonderwijs aan hun kinderen ook op afstand hun eigen werk te 
verrichten. De mogelijkheid dat er kinderen zijn die op welke wijze dan ook in het gedrang zijn 
geraakt is groot (zie aanleiding). Ook in de vrijetijdssituatie hadden de kinderen veel beperkingen. Ze 
konden (en kunnen?) niet gaan en staan waar ze willen en ook de ontspanning die vanuit uitjes of 
vakanties kan worden bereikt is marginaal te noemen. Ook na de Coronacrisis zal het een tijd duren 
voordat de scholen weer kunnen werken zoals ze dit gewend zijn. Er zullen onvermoede effecten van 
de Coronacrisis optreden waarop de school zal dienen te anticiperen. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
We richten ons onderwijs dusdanig in, dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces 
kunnen doorlopen, waarbij het onderwijs wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van 
leerlingen. Leerlingen met een leervertraging hebben hun achterstand ingelopen. 
 



Het Mozaïek Schooljaarplan 2021 - 2022 7 

Doelen voor dit jaar 
1. Er is op structurele wijze in beeld gebracht met het lvs in hoeverre de kinderen een (leer-

)achterstand hebben opgelopen of juist een voorsprong hebben gekregen. 
2. Ten aanzien van de mentale én fysieke conditie pogen we in beeld te brengen of de kinderen 

in goede conditie zijn. 
3. Op basis van bovenstaande resultaten worden passende interventies ingezet. Dit zal náást 

het reguliere aanbod plaatsvinden. 
 

4. Naast het inlopen van leerachterstanden wordt huiswerkbegeleiding aangeboden en is er op 
cultureel, sportief en sociaal-emotioneel gebied aanbod. Er wordt gezocht naar een 
multidisciplinaire aanpak in samenwerking tussen beide scholen, PSZ, kinderopvang, 
NHL/Stenden, gemeente, wijkagent en maatschappelijke partners (zoals het Sportbedrijf 
Drachten, NSA en andere sport- en speelvoorzieningen en culturele instellingen) etc. 

 
Meetbare resultaten 

1. 85% van de leerlingen scoort in juni 2022 voldoende op KanVas, het LOVS voor sociaal-
emotionele ontwikkeling. 

2. 90 % van de doelgroepleerlingen laat een vaardigheidsgroei zien boven de gemiddelde 
vaardigheidsgroei van de groep (gemeten met het LVS). 

3. Van de gesprekken en huisbezoeken begin schooljaar zijn verslagen gemaakt (Kind Ontwikkel 
Plan-KOP). 

 
Haalbaarheidsfactoren 

1. Om de gevolgen van de Coronacrisis te ondervangen, dient dit binnen de reguliere schooltijd 
en -context en plek te worden gedaan. Daarmee vallen ze onder het reguliere toezicht, zodat 
bestaande kwaliteitswaarborgen hun werk kunnen doen. Ook vallen ze binnen het geregeld 
schoolbezoek in de zin van de Leerplichtwet, zodat de vraag over vrijblijvendheid van 
inhaalactiviteiten niet speelt. 

2. Waar mogelijk dient extra ondersteuning op leergebieden zoveel mogelijk te worden gedaan 
in de klassensituatie, vanwege het sociale aspect. Bovendien vinden de doelgroep leerlingen 
het over het algemeen onplezierig om als uitzondering te worden behandeld (lees: uit de klas 
te worden gehaald). 

 
Uren 
Tijdvak 2: 
Begeleiding in de vorm van een onderwijsassistent (0,9 ) 
Leerkracht taalondersteuning onderbouw fte 0,1 
Leerkrachten groep 4-5 fte 0,2 
Leerkrachten groep 6-8 fte 0,2 
 
Budget 
€ 39.000,= - achterstandssubsidie (tijdvak 2) 
€ 60.000,= periode januari-juli (tweede half jaar uit NPO) 
 
Tijdsplanning 

augustus Inventarisatie leerachterstanden. Intern Begeleider 

aug - sep Op basis van vastgestelde leerachterstanden zijn passende 
interventies ingezet. 

Directie en IB-er 

september Uitvoeren startgesprekken en huisbezoeken. Team 

sep - jul Er is een cultureel, sportief en sociaal-emotioneel naschoosls 
aanbod. 

Directie en IB-er 

oktober Evaluatie startgesprekken in zorgvergadering (26-10-2021). Directie 
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okt - nov We zetten huiswerk in. Directie en IB-er 

okt - jul Netwerk OPLIS-school (OPLeiden In de School). Directie 

februari Zorgvergadering leeropbrengsten 09-02-2021. Intern Begeleider 

apr - mei Uitvoering MQ scan Sportbedrijf Drachten. Directie 

mei Uitvoering veilgheidsmeting en sociaal emotionele ontwikkeling 
(Kanvas). 

Intern Begeleider 

juli Zorgvergadering leeropbrengsten 07-07-2022 Intern Begeleider 

 
Borgingsplanning 

oktober jaarlijks Verantwoording voor de besteding van de 
subsidie bedoeld voor het achterstanden van 
leerlingen a.g.v. de Coronacrisis. 

Directie en IB-er 

Ontwikkelen 
Communicatie  |  Communicatieplan 

Schoolklimaat 

Aanleiding voor dit project 
1. Ouderbetrokkenheid is cruciaal bij de ontwikkeling van leerlingen.  

 
2. Ouderbetrokkenheid is één van de belangrijkste pijlers van goed onderwijs (CPS; 2014, 

Pameijer; 2017). 
3. Kinderen zijn gelukkiger, ontplooien hun talenten meer en halen betere leerresultaten als zij 

betrokken ouders hebben.  
4. Ouderbetrokkenheid op Het Mozaïek is een ontwikkelpunt. 
5. Ouderbetrokkenheid in wijk De Wiken. Hier ligt ook een relatie met ons voedingsgebied. 
6. De relatie die school heeft met ouders is van cruciaal belang bij het streven naar een fijne en 

goede schoolperiode.  
 

7. Hoe kunnen wij de samenwerking én communicatie met onze ouders verbeteren?  
 
Huidige situatie 

1. De leerkrachten van groep 1 t/m 2 brengen aan het begin van het schooljaar een huisbezoek 
bij de leerlingen. Door Corona vervalt dit tijdens dit schooljaar en worden ouders en 
leerlingen uitgenodigd op school voor een gesprek met de leerkracht. 

2. De leerkrachten van groep 3 t/m 8 voeren aan het begin van het schooljaar KOP (Kind 
Ontwikkel Plan) gesprekken met ouders en leerlingen op school.  

3. Er is een jaarlijkse contactmomentencyclus: tien-minuten gesprekken, rapport gesprekken, 
open lessen, inhoudelijke ouderavonden, schoolfeesten, schoolkeuzegesprekken, 
afscheidsavond groep 8 etc. Door Corona kan niet alles doorgang vinden. Informatieavonden 
worden op dit moment vervangen door Teams-gesprekken of worden gedeeld via Parro. 

4. Deelname aan en belangstelling voor inhoudelijke ouderavonden is op onze school niet 
vanzelfsprekend voor ouders. 

5. Iedere 2 à 3 weken ontvangen ouders via de mail een nieuwsbrief. Bij speciale gelegenheden 
wordt een Extra nieuwsbrief gemaild.  

 
Uiteindelijk gewenste situatie 

1. De school communiceert (schriftelijk, mail en website etc.) op een wijze die voor alle ouders 
begrijpelijk is en niet te ingewikkeld en moeilijk. Wij willen in begrijpelijke taal met onze 
ouders communiceren. 
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2. Er ligt een communicatieplan waarin leerkrachten, ouders, Schoolcommissie en 
Medezeggenschapsraad zich herkennen en aan conformeren.  

 
Doelen voor dit jaar 

1. Van iedere leerling is in ieder geval één ouder aanwezig bij de tien-minutengesprekken. 
2. Het communicatieplan is geschreven en wordt door alle betrokken geledingen gedragen. 
3. De eerste activiteiten uit het communicatieplan zijn uitgevoerd. 
4. De taal die wij naar ouders gebruiken is voor iedere ouder begrijpelijk. 
5. Starten met het ouderpanel. 

 
Meetbare resultaten 

1. Feedback van de ouders, Schoolcommissie, Medezeggenschapsraad en team op de 
communicatie van school. 

 
Haalbaarheidsfactoren 

1. De medewerking van betrokken partijen.  
2. Het belang van een goede communicatie met de stakeholders. 
3. Het Actieteam Schoolklimaat. 

 
Tijdsplanning 

augustus Organisatie ouderpanel Actieteam 
Schoolklimaat 

sep - jun Van iedere leerling is in ieder geval één ouder aanwezig bij de tien-
minutengesprekken 

Actieteam 
Schoolklimaat 

nov - mar Het communicatieplan is geschreven en wordt door alle betrokken 
geledingen gedragen 

Actieteam 
Schoolklimaat 

jan - jun De taal die wij naar ouders gebruiken is voor iedere ouder 
begrijpelijk 

Actieteam 
Schoolklimaat 

jun - jul De eerste activiteiten uit het communicatieplan zijn uitgevoerd Actieteam 
Schoolklimaat 

 
Wijze van borging 

1. Communicatieplan 3.0 van Het Mozaïek. 
2. Kwaliteitskaart 'Ouderbetrokkenheid en participatie' van School aan Zet. 

 
Borgingsplanning 

oktober jaarlijks Afspraken worden vastgelegd in een 
Communicatieplan voor Het Mozaïek. 

Actieteam 
Schoolklimaat 

Ontwikkelen 
Kwaliteit  |  Uitloop: Kwaliteitszorg 

Borging 

Aanleiding voor dit project 
Belangrijk voor onze dagelijkse schoolpraktijk bij het onderwerp Borging zijn o.a. de volgende vragen: 

1. Hoe borgen en verbeteren wij? 
2. Wordt de PDCA cyclus goed (periodiek) doorlopen? 
3. Zijn de onderwijsaanpassingen gerealiseerd en wat was de kwaliteit? 
4. Is de communicatie intern en extern (ouders, collega's, scholen, Adenium) goed verlopen? 
5. Weten alle collega's waar beleidstukken staan opgeslagen? 
6. Zorgen wij ervoor dat er zo weinig mogelijk tijd verloren gaat?  
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Huidige situatie 

1. Veel schooldocumenten die afgelopen jaren zijn gemaakt, zijn verzameld in SharePoint. 
2. Notulen van teamvergaderingen (van bouw-, plenaire- en zorgvergaderingen) worden 

opgeslagen in SharePoint.  
3. De structuur van onze digitale omgeving is ondoorzichtig. 

 
Uiteindelijk gewenste situatie 

1. Onze interne communicatie is voor alle betrokkenen helder vastgelegd. 
2. De communicatie structuur is efficiënt. 
3. In SharePoint staan alleen actuele schooldocumenten. 

 
Doelen voor dit jaar 

1. Opschonen van documenten die niet meer van toepassing zijn.  
2. Heldere en overzichtelijke besluitenlijsten van vergaderingen. 
3. Heldere inrichting van SharePoint en OneNote. 

 
Meetbare resultaten 

1. Oude en niet meer van toepassing zijnde documenten zijn verwijderd.  
2. Actuele documenten zijn, waar nodig, geactualiseerd. 
3. PDCA cyclus wordt structureel toegepast bij onze beleidsdocumenten. 

 
Haalbaarheidsfactoren 

1. Afstemming vindt plaats tijdens het coördinatoren overleg.  
2. Afstemming vindt plaats tijdens het bouwoverleg, de teamvergaderingen en/of tijdens 

studiedagen.  
3. Inzet Actieteam en collega's. 

 
Tijdsplanning 

nov - feb Opschonen van documenten die niet meer van toepassing 
zijn. 

Actieteam Borging 

feb - mar Heldere inrichting van SharePoint en OneNote. Actieteam Borging 

 
Wijze van borging 

1. Document 'Borging Het Mozaïek'. 
2. Document 'Formulierenstraat Het Mozaïek' 

 
Borgingsplanning 

oktober jaarlijks Borging documenten en beleidsstukken. Actieteam Borging 

Ontwikkelen 
Kwaliteit  |  Uitloop: Kwaliteitszorg 

Cultuur en maatschappij 

Aanleiding voor dit project 
Wij vinden het belangrijk dat op onze school veel aandacht aan cultuureducatie wordt gegeven. Dit is 
onmisbaar voor de vorming van jonge mensen tot kritische volwassenen. De lessen in literatuur, 
theater, media of erfgoed zijn niet alleen leuk, maar ook nodig voor de brede vorming van kinderen. 
Door cultuureducatie ontwikkelen kinderen hun talenten, maken zij kennis met schoonheid en leren 
zij de waarde van kunst te begrijpen. Kunst zorgt voor historisch besef en daagt leerlingen uit om een 
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creatieve, onderzoekende houding te ontwikkelen. Het onderdeel Actief Burgerschap, Intercultureel 
Leren en Sociale Integratie beschouwen wij ook als een onderdeel van onze cultuureducatie.  
 
Huidige situatie 
Stand van zaken: 

1. Alle ingrediënten zijn aanwezig om de zaken betreffende Cultuur en Maatschappij een boost 
te geven. 

2. Er is een collega binnen het team die de functie van cultuurcoördinator (ICC-er) heeft.  
3. Er is een Schoolplan Cultuur, passend bij ons profiel Cultuur en Maatschappij. 
4. Het Protocol Actief Burgerschap, Intercultureel leren en Sociale Integratie is geactualiseerd. 
5. De Muziekimpuls map moet een vaste plek krijgen bij ons muziekonderwijs in alle groepen. 
6. Er is (vanwege de cofinanciering van de Muziekimpuls, Corona en 2e Lock-down) afgelopen 

jaren incidenteel museum- en theaterbezoek mogelijk geweest.  
 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Wensen voor deze planperiode: 

1. De functie van ICC-er is geïmplementeerd. 
2. Het Schoolplan Cultuur is geëvalueerd en geborgd. 
3. Het Protocol Actief Burgerschap, Intercultureel leren en Sociale Integratie is 

geïmplementeerd.  
4. De Muziekimpuls map heeft een vaste plek gekregen binnen ons muziekonderwijs op school.  
5. Alle groepen gaan jaarlijks structureel op theaterbezoek in 'De Lawei' en volgen een 

vastgesteld programma m.b.t. museum- en theaterbezoek. 
 

 
Doelen voor dit jaar 

1. Het Protocol Actief Burgerschap, Intercultureel leren en Sociale Integratie is tekstueel weer 
'bij de tijd'.  

2. De Muziekimpuls map wordt in alle groepen structureel gebruikt.  
3. Alle groepen zijn naar een theatervoorstelling in 'De Lawei' geweest en/of hebben een 

bezoek gebracht aan een museum.  
 
Meetbare resultaten 

1. In de gesprekkencyclus komt het protocol aan de orde: Iedere leerkracht kent het protocol 
en kan met voorbeelden aangeven hoe hij/zij daar in de klas mee werkt..  

2. Iedere leerling van het Mozaïek heeft in het kader van de Muziekimpuls meegedaan aan een 
muziekactiviteit 

3. Alle groepen zijn naar een theatervoorstelling geweest of hebben een museum bezocht.  
 
Haalbaarheidsfactoren 

1. Tijd en ruimte. 
2. Budget voor cultuur. 
3. Assistentie bij de begeleiding door ouders.  

 
Tijdsplanning 

nov - mei De ICC-er maakt in het kader van haar opleiding een schoolplan 
cultuur voor Het Mozaïek. 

Actieteam Cultuur en 
Maatschappij 

nov - jun Alle groepen zijn naar een theatervoorstelling in 'De Lawei' geweest 
en/of hebben een bezoek gebracht aan een museum. 

Actieteam Cultuur en 
Maatschappij 
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nov - jun De Muziekimpulsmap wordt in alle groepen structureel gebruikt. Actieteam Cultuur en 
Maatschappij 

maart Voortgangsgesprekken cultuureducatie. Directie 

 
Borgingsplanning 

oktober jaarlijks Afspraken vastleggen en borgen in het 
Schoolplan Cultuur. 

Actieteam Cultuur en 
Maatschappij 

Ontwikkelen 
Kwaliteit  |  Uitloop: Kwaliteitszorg 

Rekenontwikkeling 

Aanleiding voor dit project 
Wij merken dat bij onze nieuwe rekenmethode Wereld in Getallen 5 de (reken)lat aanmerkelijk hoger 
wordt gelegd dan bij de oude versie. Leerlingen vinden dit moeilijk en moeten er aan wennen. Wij 
hebben dit vorig jaar ook gemerkt in de resultaten. Hoewel Corona hierbij ook een negatieve rol 
heeft gespeeld. Wij willen daarom systematisch en gericht werken aan het verbeteren van de 
resultaten ons rekenonderwijs. 
 
Huidige situatie 

1. Het rekenbeleidsplan van Het Mozaïek is in 2020 door de rekencoördinatoren herzien, 
vastgesteld en besproken met het team. 

2. De doelen van Wereld in Getallen 5 staan voor alle leerkrachten per groep vermeld in 
SharePoint. 

3. De rekenmethode Wereld in Getallen 5 wordt in alle groepen gebruikt. 
4. Nog niet alle leerkrachten hebben de bij hun groep passende cursus 'Met Sprongen Vooruit' 

gevolgd. Tijdens schooljaar 2021-2022 volgen 4 leerkrachten deze cursus. 
5. Een leerkracht geeft met ingang van dit schooljaar les in een (voor haar) nieuwe (jaar)groep 

in de onderbouw. 
6. Met ingang van dit schooljaar werkt een nieuwe leerkracht in de bovenbouw.  

 
Uiteindelijk gewenste situatie 

1. De leerkrachten handelen volgens de gemaakte borgingsdocumenten waardoor er een 
doorgaande lijn binnen school is.  

2. De rekenresultaten laten schoolbreed een stijgende lijn zien.  
 
Doelen voor dit jaar 

1. De leerkrachten werken volgens de afgesproken borgingsdocumenten die er zijn op het 
rekendomein. 

2. De leerlingen vergroten hun rekenvaardigheden. Dit komt tot uiting in methodetoetsen. 
3. Het werken met De Wereld in Getallen 5 is geëvalueerd en geborgd. 
4. Alle leerkrachten hebben de bij hun groep(en) passende cursus 'Met Sprongen Vooruit' 

gevolgd en integreren deze werkwijze in hun reguliere rekenlessen. 
 
Meetbare resultaten 

1. De leerkrachten merken dat de rekenvaardigheid is vergroot bij de leerlingen. De leerlingen 
scoren gemiddeld 80% op de methode toetsen.  

2. Het rekenbeleidsplan, de rekenlijnen en de rekendomeinen zijn geëvalueerd en geborgd. 
3. De rekenmethode Wereld in Getallen 5 is geëvalueerd en geborgd. 
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Haalbaarheidsfactoren 
Stimulerende factoren: 

1. Er is een actieteam van meerdere personen uit verschillende bouwen. 
2. De rekencoördinator heeft uren om het proces te sturen. 
3. De leerkrachten zijn zich er van bewust dat de nieuwe rekenmethode voortdurend extra 

aandacht en gewenning vraagt.  
 

Belemmerende factoren: 
 
Uren 

1. Vier leerkrachten volgen tijdens het schooljaar 2021-2022 de cursus 'Met Sprongen Vooruit'.  
 
Budget 

1. De kosten voor MSV bedragen in totaal 2000 euro en worden betaald uit NPO gelden.  
 
Tijdsplanning 

aug - jul De borgingsdocumenten worden geëvalueerd en geborgd.  Actieteam 
Rekenontwikkeling 

november De borgingsdocumenten voor rekenen worden volgens plan 
uitgevoerd.  

Actieteam 
Rekenontwikkeling 

november Werken met IEP toetsen. Intern Begeleider 

jan - jun Leerkrachten die de cursus Met Sprongen Vooruit nog niet hebben 
gedaan, doen dit tijdens het schooljaar 2021-2022 en passen deze 
werkwijze toe tijdens hun lessen. 

Actieteam 
Rekenontwikkeling 

februari De rekenresultaten (methode en IEP toetsen) worden gemonitord en 
besproken in het team. 

Actieteam 
Rekenontwikkeling 

apr - mei Teambijeenkomst: Hoe werken we met MSV tijdens de rekenlessen? Actieteam 
Rekenontwikkeling 

juli De rekenresultaten (methode en IEP toetsen) worden gemonitord en 
besproken in het team. 

Actieteam 
Rekenontwikkeling 

 
Wijze van borging 

1. Het document rekenbeleidsplan is up to date. 
2. Het document rekenlijnen/ rekendomeinen per groep is up to date. 
3. Aan het begin van het schooljaar worden alle borgingsdocumenten naar alle leerkrachten 

gestuurd door de rekencoördinator. 
4. De rekencoördinator zorgt ervoor dat de meest actuele borgingsdocumenten in SharePoint 

staan. 
5. De rekencoördinator kijkt via klassenbezoeken of er gewerkt wordt volgens de 

borgingsdocumenten. 
6. De rekencoördinator houdt toezicht op de schoolbrede rekenresultaten (LOVS en methode 

toetsen) en bespreekt dit tijdens plenaire teamvergaderingen.  
 
Borgingsplanning 

aug - jul jaarlijks Borgingsdocumenten rekenen. Actieteam 
Rekenontwikkeling 
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Ontwikkelen 
Kwaliteit  |  Uitloop: Kwaliteitszorg 

Taalontwikkeling 

Aanleiding voor dit project 
Onze school staat in een taalzwakke wijk. Wij merken steeds meer dat leerlingen die instromen in 
groep 1 een lage woordenschat hebben. Door het vergroten van de woordenschat, bewuster 
aandacht te hebben voor begrijpend luisteren en begrijpend lezen willen wij de leerresultaten 
omhoog brengen voor deze onderdelen. Het zijn vaak moeilijke en lastige taalonderdelen voor onze 
populatie. 
 
Huidige situatie 

1. Het taalbeleidsplan is in 2020 vastgesteld voor 4 jaar en door de taalcoördinator besproken 
met de leerkrachten. 

2. Visie moet nog schoolbreed vastgesteld worden op de taaldomeinen mondelinge 
taalvaardigheid, leesvaardigheid, schrijven, geïntegreerd taalonderwijs en woordenschat. 

3. Borgingsdocumenten zijn in 2020 vastgesteld voor de taalgebieden Frysk, Engels, begrijpend 
lezen, spelling en technisch lezen en door de taalcoördinator besproken met de leerkrachten. 

4. Met ingang van het schooljaar 2020-2021 zijn wij gestart met de versie Goud van 
Nieuwsbegrip voor begrijpend lezen. 

5. Met ingang van het schooljaar 2020-2021 zijn wij gestart met de nieuwe methode voor 
Engels: Stepping Stones 

6. De Fryske methode Spoar 8 wordt ingezet in de groepen 1 t/m 8. 
7. Voor de groepen 1 en 2 wordt gebruik gemaakt van de werkmap Begrijpend Luisteren en 

Woordenschat van het CPS en de werkmap Fonemisch Bewustzijn van het CPS. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 

1. Er is binnen school een gedragen visie gevormd op de taaldomeinen mondelinge 
taalvaardigheid, leesvaardigheid, schrijven, geïntegreerd taalonderwijs en woordenschat. 

2. De leerkrachten handelen volgens de gemaakte borgingsdocumenten waardoor er een 
doorgaande lijn binnen de school is. 

 
Doelen voor dit jaar 
Visie 
1. Er wordt onderzocht welke nieuwe taalmethode voor onze school het best passend is bij de visie, 
doelen, werkwijze en populatie van onze school. 
 
Woordenschat 

1. Er is een doorgaande lijn binnen de school voor de aanpak van het vergroten van de 
woordenschat vastgelegd in een borgingsdocument. 

2. Leerkrachten weten hoe zij de woordenschat kunnen vergroten bij de leerlingen. 
3. Leerlingen vanaf groep 5 weten hoe zij de betekenis kunnen vinden van woorden die zij niet 

kennen (woordleerstrategieën) 
4. Leerlingen vergroten hun woordenschat. 
5. De leerkrachten dragen een eenduidige visie uit op de taaldomeinen. 

 

Begrijpend luisteren 
1. Er is een doorgaande lijn binnen de groepen 1 t/m 4 voor de aanpak van begrijpend luisteren 

vastgelegd in een borgingsdocument. 
2. Leerkrachten weten hoe zij in hun klas het begrijpend luisteren kunnen ontwikkelen. 
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3. De werkmap Begrijpend Luisteren en Woordenschat en de werkmap Fonemisch Bewustzijn 
van het CPS wordt ingezet in de groepen 1 en 2. 

 
Meetbare resultaten 
 

1. 80% van de leerlingen vanaf groep 5 kan de woordleerstrategieën benoemen en toepassen 
(leerkrachtobservatie). 

2. Leerlingen scoren gemiddeld 80% voldoende op de methodetoetsen voor woordenschat en 
begrijpend lezen. 

3. In groep 8 halen voldoende leerlingen het niveau1F en 2F. 
4. Er wordt in de groepen gewerkt met actuele borgingsdocumenten voor begrijpend luisteren 

en woordenschat. 
5. Er is een nieuwe taalmethode voor onze school gekozen. 
6. 80% van de leerkrachten in groep 1-4 laten in hun lessen zien dat zij het onderscheid kennen 

tussen interactief voorlezen en begrijpend lezen. 
 7. Spoar 8 wordt ingezet volgens de gemaakte afspraken. 
 
Haalbaarheidsfactoren 
Stimulerende factoren: 

1. Er is een actieteam van meerdere personen uit alle bouwen. 
2. Taalcoördinator heeft uren om het proces te sturen. 
3. Leerkrachten zijn zich er van bewust dat onze school in een taalzwakke wijk staat. 

 

Belemmerende factoren: 
 
Uren 

1. Vergaderingen Actieteam Taalontwikkeling: 5 uur per teamlid. 
2. Onderzoek door Actieteam Taalontwikkeling: 10 uur per teamlid. 
3. Bespreken in bouwvergaderingen: 1,5 uur. 

 

In elke bouwvergadering wordt binnenkort besproken met de leerkrachten hoe zij de methode 
ervaren. 
 
Tijdsplanning 

oktober Inzetten van werkmap begrijpend luisteren en woordenschat groep 1 
en 2. 

Actieteam 
Taalontwikkeling 

okt - nov Er wordt onderzocht welke nieuwe taalmethode het best passend is 
bij de visie, doelen, werkwijze en populatie van onze school. 

Actieteam 
Taalontwikkeling 

nov - dec Doorgaande lijn binnen de groepen 1 t/m 4 voor aanpak begrijpend 
luisteren vastleggen in borgingsdocument. 

Actieteam 
Taalontwikkeling 

december Borgingsdocument omtrent Woordenschatonderwijs actualiseren. Actieteam 
Taalontwikkeling 

jan - feb Bespreking borgingsdocumenten begrijpend luisteren en 
woordenschat in het team. 

Actieteam 
Taalontwikkeling 

april Teambijeenkomst: evaluatie observatie woordleerstrategieën en 
methodetoetsen. 

Taalcoördinator 

mei Presentatie keuze taalmethode. Actieteam 
Taalontwikkeling 

 
Wijze van borging 
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1. Er zijn up te date borgingsdocumenten voor woordenschat, begrijpend luisteren, begrijpend 
lezen, spelling, technisch lezen, Engels en Frysk. 

2. Aan het begin van een nieuw schooljaar worden alle borgingsdocumenten naar alle 
leerkrachten gestuurd door de taal-/leescoördinator. 

3. Elk jaar worden de borgingsdocumenten besproken en waar nodig aangepast in de 
bouwvergadering in november en juni van het schooljaar. 

4. Middels klasbezoeken wordt gekeken of er gewerkt wordt volgens de vastgestelde 
borgingsdocumenten. 

 
Borgingsplanning 

oktober jaarlijks Borging taalontwikkeling. Actieteam 
Taalontwikkeling 

 


