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Evaluatie projecten 

Ontwikkelen 
Onderwijs  |  IKC vorming 

IKC ontwikkeling binnen kaders van Adenium 

Aanleiding voor dit project 
We streven naar een duurzame kindvoorziening waarin alle kinderen van 0-2 tot 13 jaar een brede 
ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken. In de afgelopen jaren is er op onderdelen de 
samenwerking gezocht/op onderdelen afstemming geweest, maar dat is nog weinig inhoudelijk 
geweest. 
 
Tijdsplanning 

nov - feb In het schooljaar 2020-2021 is het 'Why' van een IKC duidelijk Actieteam IKC 
vorming 

 Door de Corona uitbraak en de 2e Lock-down hebben we dit helaas niet kunnen 
realiseren. 

  
nov - feb Wat worden de kinderen er beter van in IKC in De Wiken Actieteam IKC 

vorming 

 Door de Corona uitbraak en de 2e Lock-down hebben we dit helaas niet kunnen 
realiseren. 

  
nov - jun De medewerkers ervaren dat zij autonoom zijn in- en als eigenaar van 

het proces 
Actieteam IKC 
vorming 

 Door de Corona uitbraak en de 2e Lock-down hebben we dit helaas niet kunnen 
realiseren. 

  
jan - mei De 'Why' vragen leiden tot een visie, van waaruit ook de keuze voor 

leerprincipes volgt 
Actieteam IKC 
vorming 

 Door de Corona uitbraak en de 2e Lock-down hebben we dit helaas niet kunnen 
realiseren. 

  
jan - mei Het antwoord is duidelijk waar een IKC het antwoord op is ten aanzien 

van de specifieke schoolpopulatie 
Actieteam IKC 
vorming 

 Door de Corona uitbraak en de 2e Lock-down hebben we dit helaas niet kunnen 
realiseren. 

  
jan - mei In welk tempo zal/kan een IKC in De Wiken plaatsvinden Actieteam IKC 

vorming 

 Door de Corona uitbraak en de 2e Lock-down hebben we dit helaas niet kunnen 
realiseren. 

  
jan - mei Welke vorm zal/kan een IKC in De Wiken krijgen. Actieteam IKC 

vorming 

 Door de Corona uitbraak en de 2e Lock-down hebben we dit helaas niet kunnen 
realiseren. 

  
Meetbare resultaten 

1. Er is een visie omtrent IKC-ontwikkeling in De Wiken geformuleerd. Hiervoor is in oktober 
een gezamenlijke studieavond georganiseerd. 

2. Er is een keuze gemaakt voor passende leerprincipes. 
3. De 'Oplisser' van De Kameleon begeleidt alle PABO-studenten in de brede school. De PABO-

studenten trekken op als leerteam. 
4. Er is wekelijks overleg tussen de directeuren van beide scholen. 
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5. Er is wekelijks overleg tussen de IB-ers van beide scholen. Wanneer nodig worden ook 
logopedie en GGD Fryslân betrokken. 

6. Er is 6 x per jaar een MT-overleg met alle primaire partners (Kameleon, MOS, Talant, 
Kinderwoud, Oink!) van de brede school. 

7. Er zijn twee gezamenlijke studiedagen (avonden) uitgevoerd, waar de 'Why', gezamenlijke 
puzzels en parels en visieontwikkeling onderwerp van gesprek zullen zijn. 

 
Evaluatie Meetbare resultaten 
De punten 3, 4, 5 en 6 zijn afgerond. De punten 1, 2 en 7 konden niet worden gerealiseerd. Dit komt 
door de Corona uitbraak en de 2e Lock-down.  
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
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. 
 
Binnen deze kaders en het organisatiemodel van het IKC (in wording) heeft elke locatie de 
verantwoordelijkheid en de autonomie om zijn eigen IKC ontwikkelingscurriculum te ontwerpen, 
passend bij de lokale context en zijn eigen meer specifieke visie op mens en ontwikkeling. Elke locatie 
krijgt zo zijn eigen couleur locale. Per dorp of wijk kiest men n.a.v. de eigen beginsituatie, een 
contextanalyse en op basis van ambities voor één van de volgende 9 modellen als ontwikkeldoel voor 
de planperiode 2020-2024. Deze 9 modellen laten allemaal een andere fase zien in de transitie naar 
toekomstgericht onderwijs binnen een IKC.  
 
Binnen deze stip op de horizon streven we gezamenlijk naar een onderwijskundige 
kwaliteitsverbetering en een Integraal Kind Centrum waarin de samenwerking op pedagogisch en 
didactisch gebied wordt geoptimaliseerd. Ten tijde van het schrijven van dit schoolplan is er nog 
onduidelijkheid over de richting die zal worden gekozen omdat de onderzoeken nog moeten starten 
en/of recent zijn opgestart (Proeftuin 'Het Groeiteam', met de partners voor het te vormen IKC). In 
de komende jaren zal hier meer duidelijkheid over komen en waar nodig zal het schoolplan naar 
aanleiding van de te verwachten ontwikkelingen worden aangepast. In 2024 wordt met de partners 
gewerkt aan de gekozen leerprincipes vanuit een gezamenlijke visie op didactisch en pedagogisch 
vlak. In de praktijk is dit zichtbaar in bijvoorbeeld een doorgaande leerlijn, het inzetten van het 
‘groeiteam’, gezamenlijk taalbeleid, het inzetten van OPLIS binnen het gehele IKC en het gezamenlijk 
werken aan de leerlingenzorg. Hierbij worden kwaliteiten van medewerkers van het IKC ingezet waar 
nodig, organisatie overstijgend. 
 
De onderdelen waar verdere toenadering zal worden gezocht zijn: 
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1. OPLIS (OPLeiden In de School): De Kameleon is OPLIS-school en heeft hiervoor een leerkracht 
in tijd (1 dag p.w.) gefaciliteerd. Beide scholen hebben vanzelfsprekend studenten, van 
dezelfde PABO. Vanaf schooljaar 2020-2021 zal deze lerarenopleider ook voor Het Mozaïek 
worden ingezet. 

2. Proeftuin 'Het Groeiteam' (zie afzonderlijke projectbeschrijving en Plan van Aanpak 
'Proeftuin De Wiken', het Groeiteam'). 

3. Taalbeleid. Beide scholen hebben te maken met een specifieke leerling-populatie m.b.t. taal 
en woordenschat.  

4. Leerlingenzorg (IB-ers, GGD Fryslân en logopedie). 
5. Gebruikmaken van de aanwezige kwaliteiten, organisatie-overstijgend. Gedurende het 

traject worden functies geïnventariseerd en op belangstelling en kwaliteiten ingevuld. 
 

 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
De punten 1, 3 en 4 zijn afgerond. Punt 2 is niet gerealiseerd. Punt 5 is deels gerealiseerd, o.a. inzet 
Kindercoach. Dit komt door de Corona uitbraak en de 2e Lock-down.  
 

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 
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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. 
 
Tijdsplanning 

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 

 Door de Corona uitbraak en de 2e Lock-down hebben we dit helaas niet kunnen 
realiseren. 

  
nov - 
dec 

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

Actieteam 
Proeftuin 

 Door de Corona uitbraak en de 2e Lock-down hebben we dit helaas niet kunnen 
realiseren. 

  
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 

 Door de Corona uitbraak en de 2e Lock-down hebben we dit helaas niet kunnen 
realiseren. 

  
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 

 Door de Corona uitbraak en de 2e Lock-down hebben we dit helaas niet kunnen 
realiseren. 

  
dec - 
feb 

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

 Door de Corona uitbraak en de 2e Lock-down hebben we dit helaas niet kunnen 
realiseren. 

  
Meetbare resultaten 

1. Competenties van medewerkers zijn benoemd en vastgesteld. 
2. Communicatielijnen Groeiteam zijn beschreven, vastgesteld en worden nageleefd. 
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 het 2021-2022 e.v. is een begroting vastgesteld voor het Groeiteam. 
5. Managers en leidinggevenden van de verschillende ketenpartners hebben de cursus 

‘Leidinggeven aan transitieprocessen vanuit groepsdynamische perspectief’ gevolgd. 
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
De punten 1 t/m 5 zijn niet gerealiseerd. Dit komt door de Corona uitbraak en de 2e Lock-down.  
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
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. 

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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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. 
We kiezen voor ontwikkeling richting een IKC vanwege het belang van het kind. Wat is het 'goede' 
dat we met kinderen voor ogen hebben? Wat wil onze bijzondere school/opvang de maatschappij én 
het kind bieden? 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 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. 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
De punten 1 t/m 7 zijn niet gerealiseerd. Dit komt door de Corona uitbraak en de 2e Lock-down.  
 

Ontwikkelen 
Onderwijs  |  Passend Onderwijs 

Heroriëntatie 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. 
 
Tijdsplanning 

nov - 
dec 

Met behulp van CITO LOVS toetsen is vastgesteld in hoeverre er sprake is van 
opgelopen leerachterstanden, op het niveau van individuele leerlingen, de hele 
groep en leerlingen t.o. van elkaar. Er kan ook vastgesteld worden of sprake is van 
groei 

Directie en 
IB-er 

 Op basis van de resultaten van de CITO LOVS toetsen én de methodetoetsen is in kaart 
gebracht welke leerlingen en groepen extra aandacht en zorg behoeven voor bepaalde 
vakken of vaardigheden. 

  
nov - 
dec 

Op basis van vastgestelde leerachterstanden zijn onze onderwijsprogramma's - en 
waar nodig- herordend. Dit zal naast het reguliere aanbod plaatsvinden 

Directie en 
IB-er 

 Op basis van de vastgestelde leerachterstanden zijn onze onderwijsprogramma's waar 
nodig aangepast. Leerlingen die extra zorg nodig hebben, zijn ingedeeld om extra 
ondersteuning te ontvangen. Deze leerlingen zijn eventueel geclusterd in groepjes.  

  
nov - 
jun 

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. 

Directie en 
IB-er 

 Tijdens de zorgvergaderingen en groepsbesprekingen is de voortgang van de leerlingen en 
leerlingen besproken en, waar nodig, afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van 
leerlingen en groepen. Hierbij zijn afspraken gemaakt om het ontwikkelingsproces zo goed 
mogelijk te stroomlijnen om haperingen te voorkomen.  
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dec - 
jun 

Naast inlopen van leerachterstanden wordt huiswerkbegeleiding aangeboden. Er is 
een cultureel, sportief en sociaal-emotioneel aanbod. Er wordt gezocht naar een 
multidisciplinaire aanpak i.s.w. tussen beide scholen en andere partners. 

Directie en 
IB-er 

 Waar nodig is huiswerkbegeleiding aangeboden. Dit moest helaas gedurende dit schooljaar 
in de praktijk voor alle leerlingen worden gedaan vanwege de 2e Lock-down waarmee we 
werden geconfronteerd. Hierbij hebben beide scholen en Kinderopvang samengewerkt in 
brede school De Wiken. Er is o.a. een gezamenlijke noodopvang met begeleiding voor 
leerlingen van ouders met cruciale beroepen en leerlingen uit kwetsbare gezinnen 
gerealiseerd. Gedurende de laatste maanden van dit schooljaar is een extra sportief en 
sociaal-emotioneel aanbod gerealiseerd. O.a. met een uitgebreid aanbod van naschoolse 
activiteiten in onze brede school. Daarnaast is voor onze school een prachtig extra aanbod 
gerealiseerd voor de leerlingen van groep 5 t/m 8 op het gebied van muzikale 
lesactiviteiten (o.a. zang, keyboard, gitaar) i.o. met Schouwburg De Lawei in Drachten. Dit 
leidde tot veel enthousiasme bij de leerlingen. 

  
Meetbare resultaten 

1. 85% van de leerlingen scoort in juni 2021 voldoende op KanVas, het LOVS voor sociaal-
emotionele ontwikkeling. 

2. 90 % van de doelgroep leerlingen laat een passende groei zien op de CITO LOVS E-toetsen. 
3. Verslagen KOP (Kind Ontwikkel Plan) gesprekken en huisbezoeken begin schooljaar. 

 
Evaluatie Meetbare resultaten 
De punten 1, 2 en 3 zijn afgerond en behaald.  
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Er is op structurele wijze in beeld gebracht in hoeverre de kinderen een (leer-)achterstand hebben 
opgelopen. Hierin is belangrijk te vermelden dat er goed gekeken dient te worden wat de individuele 
achterstand van een kind is, wat de groepsachterstanden zijn en in hoeverre de verschillen tussen de 
kinderen zijn toegenomen.  
Ook ten aanzien van de mentale én fysieke conditie pogen we in beeld te brengen of de kinderen in 
goede conditie zijn. Het verdient sterke aanbeveling dat er zo spoedig mogelijk in het nieuwe 
schooljaar met alle ouders / verzorgers gesprekken worden ingepland om zicht te krijgen op de 
gezinssituatie om in samenspraak met ouders / verzorgers te kunnen bespreken wat er nodig is voor 
de kinderen.  
We zoeken -waar mogelijk met alle primaire partners in De Wiken- naar een gezamenlijke aanpak. 
Hierbij willen we ook gebruikmaken van het netwerk OPLIS-school (OPLeiden In de School), waarbij 
desgewenst ook genoemde partners mee kunnen/mogen liften en waar mogelijk bijdragen. 
Te denken valt bv. aan het inzetten van PABO-studenten tijdens de voorbereiding (met 
ondersteuning bij het ontwerpen van een projectplan van NHL/Stenden) en uitvoering van het 
project. Daarnaast is een samenwerking mogelijk met Kinderwoud en OINK!, Sportbedrijf Drachten, 
etc. 
Afhankelijk van het tempo spreken we over twee mogelijke tijdvakken voor de uitvoering: 
Tijdvak 2: oktober 2020 - 21 augustus 2021, of 
Tijdvak 3: 1 december 2020 - 31 augustus 2021 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
Evaluatie uiteindelijk gewenste situatie: 

1. Wij hebben op structurele wijze in kaart gebracht (CITO LOVS, methodetoetsen en Kanvas) in 
hoeverre de leerlingen (leer)achterstanden hebben opgelopen.  

2. Wij hebben met alle ouders/verzorgers gesprekken gehad om zicht te krijgen op de 
gezinssituatie om de mentale en fysieke conditie van de leerlingen. 
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3. Wij hebben gebruik gemaakt van het OPLIS netwerk (OPleiden In de School) voor de 
begeleiding van de stagiaires in brede school De Wiken. PABO studenten konden niet worden 
ingezet voor het extra assisteren in de groepen bij het wegwerken van mogelijke 
achterstanden. 

4. Wij hebben zeer positief samengewerkt met Kinderwoud (BSO), OINK! (PSZ) en Sportbedrijf 
Drachten gedurende dit schooljaar. Maar door de 2e Lock-down werden de mogelijkheden 
wel beperkt.  

 

Verantwoording Ondersteuningssubsidie 2020-2021 
Tijdens het schooljaar 2020-2021 hebben wij dankbaar gebruik gemaakt van de toegekende 
ondersteuningssubsidie (40.696,00 euro). Wij hebben dit op de volgende wijze ingezet: 

1. Aanpak sociaal emotionele achterstanden: Rots & Water training door vakleerkracht van 
Sportbedrijf Drachten voor groep 3 t/m 8.  

2. Aanpak motorische achterstanden: extra gymles aanbod door vakleerkracht van Sportbedrijf 
Drachten voor groep 6 t/m 8. 

3. Aanpak ICT thuisonderwijs: aanschaf devices zodat zij thuis de online lessen allemaal goed 
konden volgen voor groep 5. 

4. Aanpak leesonderwijs: aanschaf extra oefen leesboekjes bij de methode Veilig Leren Lezen 
voor groep 3. 

5. Motoriek: aanschaf extra spelmateriaal voor groep 1-2.  
6. Ondersteuning leerlingen met leerachterstanden door wekelijks 2 dagen (februari-juli) een 

extra leerkracht in te zetten voor remedial teaching (Payroll basis) voor groep 3 t/m 8 
7. Ondersteuning leerlingen grote kleutergroepen door wekelijks 2,5 dagen (november-juli) een 

extra leerkracht in te zetten voor klassenverkleining (Payroll basis) voor groep 1-2. 
 

 

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?  
 
Tijdsplanning 

sep - 
jun 

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

Actieteam Schoolklimaat 
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 Dat is over het algemeen zo. Door Corona zijn de 10 minuten gesprekken via Teams 
gevoerd. De gesprekken waren facultatief, maar de meeste ouders hebben hier gehoor 
aan gegeven. De 10 minuten gesprekken over de rapporten en het advies voor het 
Voortgezet Onderwijs (groep 7) aan het einde van het schooljaar konden gelukkig weer 
fysiek op school worden gevoerd.  
 

  
nov - 
mar 

Het communicatieplan is geschreven en wordt door alle betrokken 
geledingen gedragen 

Actieteam Schoolklimaat 

 In mei is de opzet gemaakt voor het communicatieplan. In juni is het gemaakte 
communicatieplan voorgelegd aan het ouderpanel en team. Men was hier positief over. 
Het moet volgend schooljaar nog worden besproken bij onze MR. 

  
jan - 
jun 

De taal die wij naar ouders gebruiken is voor iedere ouder begrijpelijk Actieteam Schoolklimaat 

 We zijn ons hier bewust van, maar moeten nog kritisch naar de stukken kijken. Dit blijft 
een aandachtspunt. De tekst van onze nieuwsbrieven is m.i.v. dit schooljaar aangepast qua 
taalgebruik, zinsbouw, lengte en lettertype (grootte daarvan). 

  
mei - 
jul 

Het ouderpanel is gestart Actieteam Schoolklimaat 

 In mei 2021 is de eerste bijeenkomst van ons ouderpanel geweest. In juni heeft de tweede 
bijeenkomst plaatsgevonden.  

  
jun - 
jul 

De eerste activiteiten uit het communicatieplan zijn uitgevoerd Actieteam Schoolklimaat 

 Het communicatieplan is goedgekeurd door ouderpanel en team.  
  

Meetbare resultaten 
1. Feedback van de ouders, Schoolcommissie, Medezeggenschapsraad en team op de 

communicatie van school.  
2. Het communicatieplan van Het Mozaïek. 
3. Er ligt een visie op ouderbetrokkenheid. 
4. Het ouderpanel is van start gegaan.  

 
Evaluatie Meetbare resultaten 
De punten 2, 3 en 4 zijn afgerond. Punt 1 is deels afgerond. De Medezeggenschapsraad moet nog 
feedback geven op het communicatieplan.  
 
Uiteindelijk gewenste situatie 

1. Uit de belangstelling van ouders blijkt dat zij zich (mede)verantwoordelijk voelen voor de 
schoolontwikkeling van hun kinderen.  

2. Dit betekent dat ouders (emotioneel) betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind, bij de 
school en de leerkracht.  

3. Van iedere leerling komt in ieder geval één ouder op de tien-minutengesprekken.  
4. Ouders en leerkrachten werken voortdurend samen om zowel de leerontwikkeling als de 

gezonde ontwikkeling van de leerlingen te ondersteunen, zowel thuis als op school. 
5. 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. 

6. Er ligt een communicatieplan waarin leerkrachten, ouders, Schoolcommissie en 
Medezeggenschapsraad zich herkennen en aan conformeren.  

7. Wij werken met de aanbevelingen van 'Ouderbetrokkenheid 3.0'.  
8. Wij werken met een maandelijks 'Ouderpanel' om de betrokkenheid van ouders bij school te 

vergroten. 
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Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
De punten 1, 2, 3, 4, 7 en 8 zijn afgerond. De punten 5 en 6 zijn deels afgerond. Tijdens het schooljaar 
2021-2022 wordt het communicatieplan op inhoud en werkwijze geëvalueerd en eventueel 
bijgesteld.  
 

Ontwikkelen 
Kwaliteit  |  Uitloop: Kwaliteitszorg 

Borging 

Aanleiding voor dit project 
1. Op school maken wij gebruik van een groot aantal formulieren 
2. Op school maken wij gebruik van een groot aantal beleidsdocumenten (protocollen). 
3. De structuur van besluitenlijsten n.a.v. teamvergaderingen is niet helder en transparant. 
4. Door wisselingen in het team is niet iedereen op de hoogte welke afspraken er zijn en hoe 

die zijn vastgelegd. 
5. Al met al is onze formulierenstraat erg overvloedig en daardoor ondoorzichtig geworden. 

 
Tijdsplanning 

nov - 
feb 

Opschonen van documenten die niet meer van toepassing zijn Actieteam Borging 

 Gedurende het schooljaar zijn veel oude documenten verwijderd uit SharePoint. Gezien de 
grote hoeveelheid documenten krijgt dit proces een vervolg door tijdens het schooljaar 
2021-2022. 

  
jan - 
jun 

Heldere en overzichtelijke besluitenlijsten van vergaderingen Actieteam Borging 

 Tijdens de plenaire teamvergadering van 29 juni heeft het team besloten om bij wijze van 
proef tijdens het schooljaar 2021-2022 te gaan werken met eenduidige actie- en 
besluitenlijsten. Dit zal na 6 maanden worden geëvalueerd. Verder is besloten dat 
schoolbrede activiteiten (o.a. feesten en vieringen) zullen worden geëvalueerd aan de 
hand van hiervoor gemaakte formulieren waarop iedere collega zijn tips en tops kan 
noteren.  

  
feb - 
mar 

Heldere inrichting van SharePoint en OneNote Actieteam Borging 

 SharePoint en OneNote zijn opbergplaatsen waar wel steeds nieuwe documenten 
bijkomen, maar oude niet worden verwijderd. Dit is m.i. van dit schooljaar aangepakt en 
krijgt een vervolg tijdens het schooljaar 2021-2022. Hierover zijn binnen het team 
afspraken gemaakt.  

  
Meetbare resultaten 

1. Oude en niet meer van toepassing zijnde documenten zijn verwijderd.  
2. Actuele documenten zijn, waar nodig, geactualiseerd.  
3. Besluitenlijsten van bouw-, plenaire- en zorgvergaderingen zijn voor alle leerkrachten 

toegankelijk.  
4. Geen tijdverlies door onnodig zoekwerk naar documenten. 

 
Evaluatie Meetbare resultaten 
De punten 1 en 2 zijn nog niet afgerond. Dit proces loopt nog en krijgt een vervolg tijdens schooljaar 
2021-2022. De punten 3 en 4 zijn afgerond. 
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Uiteindelijk gewenste situatie 

1. Alle leerkrachten weten waar ze recente schoolinformatie kunnen vinden.  
2. Wij werken met een heldere structuur m.b.t. besluitenlijsten, formulieren, notulen en 

protocollen. 
3. De coördinatoren zijn verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van hun documenten. 

 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
De punten 1, 2 en 3 zijn afgerond. 
 

Ontwikkelen 
Kwaliteit  |  Uitloop: Kwaliteitszorg 

Cultuur en maatschappij 

Aanleiding voor dit project 
Wij willen de volgende zaken ontwikkelen: 

1. Wij vinden het belangrijk dat op onze school een goed werkend cultuurbeleid wordt 
neergezet. 

2. Een collega laten opleiden tot interne cultuurcoördinator (ICC-er). 
3. Een Schoolplan Cultuur maken, passend bij ons profiel Cultuur en Maatschappij. 
4. Protocol Actief Burgerschap, Intercultureel leren en Sociale Integratie evalueren en bijstellen. 
5. De muziekmap die op onze school is ontwikkeld tijdens de Muziekimpuls implementeren, 

evalueren en bijstellen. 
 

 
Tijdsplanning 

nov - 
dec 

Het protocol Actief Burgerschap, Intercultureel leren en Sociale 
Integratie is geactualiseerd 

Actieteam Cultuur en 
Maatschappij 

 Het Protocol Actief Burgerschap, Intercultureel Leren en Sociale Integratie is 
geactualiseerd naar de huidige situatie. 

  
nov - 
mei 

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

Actieteam Cultuur en 
Maatschappij 

 De ICC-er heeft gedurende dit schooljaar (ondanks Corona) haar opleiding af kunnen 
ronden en een Schoolplan Cultuur voor Het Mozaïek gemaakt. 

  
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 

 Dit kon dit schooljaar (door Corona) helaas niet worden gerealiseerd. Ter compensatie is in 
de maand juni een muziekproject gedaan in de groepen 5 t/m 8. De leerlingen van groep 5 
en 5 hebben lessen zang en keyboard gekregen. De leerlingen uit groep 7 en 8 hebben 
lessen drummen en gitaar gekregen. Dit viel bijzonder in de smaak. 

  
nov - 
jun 

De Muziekimpulsmap wordt in alle groepen structureel gebruikt Actieteam Cultuur en 
Maatschappij 

 De Muziekimpulsmap wordt nog niet in alle groepen structureel gebruikt. Dit kon dit 
schooljaar (door Corona) helaas niet worden gerealiseerd.  

  
nov - 
jun 

Een leerkracht volgt de opleiding tot Interne Cultuur Coördinator (ICC-
er) 

Actieteam Cultuur en 
Maatschappij 

 De leerkracht van groep 7b-8b heeft afgelopen schooljaar de opleiding tot ICC-er afgerond.  
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Meetbare resultaten 
1. Er is een Interne Cultuur Coördinator op school. 
2. Er is een Schoolplan Cultuur voor Het Mozaïek. 
3. Het Protocol Actief Burgerschap, Intercultureel leren en Sociale Integratie is herzien.  
4. De Muziekimpuls map is structureel in gebruik.  
5. Alle groepen zijn naar een theatervoorstelling geweest of hebben een museum bezocht.  

 
Evaluatie Meetbare resultaten 
De punten 1, 2 en 3 zijn afgerond. De punten 4 en 5 zijn niet gerealiseerd. Dit komt door de Corona 
uitbraak en de 2e Lock-down. Corona heeft een grote rol gespeeld in ons Cultuuraanbod tijdens het 
schooljaar 2020-2021. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Wensen: 

1. Een teamlid is aan het einde van het schooljaar geschoold tot interne cultuurcoördinator 
(ICC-er). 

2. School heeft aan het einde van het schooljaar een actueel Schoolplan Cultuur, passend past 
bij ons profiel Cultuur en Maatschappij.  

3. Het Protocol Actief Burgerschap, Intercultureel leren en Sociale Integratie is aan het einde 
van het schooljaar actueel. 

4. De functie van ICC-er heeft op onze school een ingeburgerde en gewaardeerde positie. 
5. Het Schoolplan Cultuur is gemaakt, geïmplementeerd, geëvalueerd en geborgd. 
6. Het Protocol Actief Burgerschap, Intercultureel leren en Sociale Integratie is geëvalueerd, 

aangepast en geborgd.  
7. De Muziekimpuls map heeft een vaste plek gekregen binnen het muziekonderwijs op school.  
8. Alle groepen gaan jaarlijks structureel op theaterbezoek in 'De Lawei' en volgen een 

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

 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
De punten 1, 2 en 3 zijn afgerond. Punt 4 moet nog worden geïmplementeerd en geborgd. Punt 5 is 
gemaakt en moet nog worden geïmplementeerd, geëvalueerd en geborgd. Punt 6 is geëvalueerd en 
aangepast en moet nog worden geborgd. Punten 6, 7 en 8 krijgen een vervolg. 
 

Ontwikkelen 
Kwaliteit  |  Uitloop: Kwaliteitszorg 

Rekenontwikkeling 

Aanleiding voor dit project 
Wij hebben in 2019 in groep 3 t/m 7 de nieuwe rekenmethode Wereld in Getallen 5 in gebruik 
genomen. In 2020 is ook groep 8 met deze methode gestart. Deze methode was niet eerder 
beschikbaar voor groep 8. Wij merken dat bij deze nieuwe methode de (reken)lat aanmerkelijk hoger 
wordt gelegd dan bij de oude versie. Leerlingen vinden dit moeilijk en moeten er aan wennen. 
Daarom willen wij gericht werken aan het systematisch verbeteren van het rekenonderwijs voor onze 
leerlingen. 
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Tijdsplanning 

nov - 
mei 

De leerkrachten weten hoe zij de rekenvaardigheid kunnen vergroten 
bij de leerlingen 

Actieteam 
Rekenontwikkeling 

 Wij vergroten de rekenvaardigheden van de leerlingen door volgens het 
borgingsdocument rekenen, de methode WIG 5 te volgen. In de handleiding staat 
beschreven, wat er van de leerkracht verwacht wordt. 

  
nov - 
jun 

De rekenmethode Wereld in Getallen 5 is geïmplementeerd, 
geëvalueerd en geborgd 

Actieteam 
Rekenontwikkeling 

 De nieuwe rekenmethode Wereld in Getallen 5 is geïmplementeerd, geëvalueerd en 
geborgd tijdens de plenaire vergadering van 13-4-2021. 

  
nov - 
jun 

De rekenmethode Wereld in Getallen 5 wordt in de groepen 3 t/m 8 
efficiënt ingezet 

Actieteam 
Rekenontwikkeling 

 In de groepen 3 t/m 5 wordt de rekenmethode op papier gemaakt. De les, taken en 
daarna de verdere gedifferentieerde taken/oefening op de IPad. 
 
In de groepen 6 t/m 8 wordt de rekenmethode op de IPad gemaakt. Lessen, 
gedifferentieerde taken en peiltaken. 
De afspraken zijn geborgd in het borgingsdocument. 

  
nov - 
jun 

Doorgaande lijn binnen de groepen 1 t/m 8 voor aanpak rekenen 
vastgelegd in borgingsdocument 

Actieteam 
Rekenontwikkeling 

 Het borgingsdocument is tijdens de vergadering in de onderbouw en bovenbouw 
besproken en vastgelegd in november 2020 

  
nov - 
jun 

Het rekenbeleidsplan is geïmplementeerd, geëvalueerd en geborgd Actieteam 
Rekenontwikkeling 

 Het rekenbeleidsplan is tijdens verschillende vergaderingen geïmplementeerd, 
geëvalueerd en geborgd. 

  
nov - 
jun 

Leerlingen vergroten hun rekenvaardigheden Actieteam 
Rekenontwikkeling 

 Door Corona kunnen wij hier nog niet een concreet antwoord op geven. 
  
dec - 
jun 

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

Actieteam 
Rekenontwikkeling 

 Het borgingsdocument is met de leerkrachten gedeeld, besproken en geborgd (Share 
Point/algemeen/borgingsdocumenten). 

  
jan - 
apr 

De leerkrachten dragen een eenduidige visie uit op het rekendomein Actieteam 
Rekenontwikkeling 

 De visie is opgenomen in het rekenbeleidsplan en in het borgingsdocument van rekenen.  
Deze twee documenten zijn gedeeld, besproken, toegelicht en geborgd (Share Point).  

  
jan - 
apr 

De rekenlijnen op school zijn geïmplementeerd, geëvalueerd en 
geborgd 

Actieteam 
Rekenontwikkeling 

 De rekenlijnen/ rekendomeinen staan in Share Point. Documenten/ vakgebieden/ 
rekenen/doelen per groep. Deze zijn met de leerkrachten gedeeld tijdens de plenaire 
vergadering op 13-04-2021. 

  
jan - 
jun 

Alle leerkrachten hebben de bij hun groep passende cursus 'Met 
Sprongen Vooruit' gevolgd en passen deze werkwijze toe naast de 
reguliere rekenlessen 

Actieteam 
Rekenontwikkeling 

 De meeste leerkrachten hebben een cursus Met Sprongen Vooruit afgerond. Een aantal 
leerkrachten moeten deze cursus nog volgen. In verband met corona is dat voorlopig 
uitgesteld. Dit is in overleg met de betreffende leerkrachten en de directie gedaan. 

  
Meetbare resultaten 
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1. Leerkrachten merken dat de rekenvaardigheid is vergroot bij de leerlingen. 
2. Er is een borgingsdocument rekenbeleidsplan. 
3. Er is een borgingsdocument rekenlijnen/ rekendomeinen. 
4. Borgingsdocumenten zijn up to date. 
5. Leerlingen scoren gemiddeld 80% op de methode toetsen.  
6. De methode Wereld in Getallen 5 is geïmplementeerd in de school. 

 
Evaluatie Meetbare resultaten 
De punten 1 t/m 6 zijn afgerond. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 

1. Er is binnen school een visie gevormd op het domein rekenen. 
2. De leerkrachten staan achter de rekenvisie van de school.  
3. De leerkrachten handelen volgens de gemaakte borgingsdocumenten waardoor er een 

doorgaande lijn binnen school is.  
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
De punten 1 t/m 3 zijn afgerond. 
 

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. De uitspraak en zinsbouw zijn onvoldoende passend bij hun 
leeftijd. Doorverwijzing naar logopedie wordt vanaf de start met de ouders besproken en hun hierbij 
geadviseerd.  
 
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 
moeilijke en lastige taalonderdelen voor onze populatie. 
 
Tijdsplanning 

okt - jun Doorgaande lijn binnen de groepen 1 t/m 4 voor aanpak 
begrijpend luisteren vastleggen in borgingsdocument 

Actieteam Taalontwikkeling 

 Dit punt wordt meegenomen tijdens het schooljaar 2021-2022 als de keuze voor een 
nieuwe taalmethode wordt gemaakt.  

  
okt - jun Inzetten van werkmap begrijpend luisteren en woordenschat 

groep 1 en 2 
Actieteam Taalontwikkeling 

 Deze werkmap wordt op dit moment 1 keer per seizoen in gezet in verband met het 
ontbreken van de prentenboeken die bij de lessen horen. Het uiteindelijke doel van de 
leerkrachten uit de groepen 1-2 is om de map 1 keer per 3 weken in te zetten. Zo 
wordt bij elk thema de map minimaal 1 keer ingezet 

  
okt - jun Leerkrachten werken volgens de borgingsdocumenten die er 

zijn op het taaldomein 
Actieteam Taalontwikkeling 

 De leerkrachten werken volgens de huidige borgingsdocumenten. Deze worden aan 
het begin van het schooljaar gedeeld.  
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november Huidige stand van zaken in beeld brengen van het 
woordenschatonderwijs 

Actieteam Taalontwikkeling 

 We hebben het woordenschatonderwijs op onze school besproken en geëvalueerd. 
We vinden vooral dat dit (te) veel impliciet gebeurd. Dit vraagt van ons als leerkracht 
dat je je de hele dag bewust bent van woordenschat. We merken dat leerlingen 
weinig handvaten hebben om zelf hun woordenschat uit te breiden, maar dat ze al 
snel naar de leerkracht komen. We zouden graag willen dat leerlingen zelf actief 
woorden gaan leren. Tot slot zijn we van mening dat geleerde 
woorden/themawoorden zichtbaar moeten zijn in de school/klas. 

  
dec - apr Visie vormen op woordenschat Actieteam Taalontwikkeling 

 Tijdens de periode december-april is de concept visie op woordenschat door het 
Actieteam vastgesteld. 

  
mei Aanpak woordenschatonderwijs presenteren aan team Actieteam Taalontwikkeling 

 Op de teamvergadering van 17 mei is de concept visie op woordenschat in het team 
gedeeld en besproken. 

  
juni Doorgaande lijn woordenschatonderwijs binnen de school 

vastgelegd in borgingsdocument 
Actieteam Taalontwikkeling 

 Het borgingsdocument woordenschatonderwijs is definitief vastgesteld. 
  

Meetbare resultaten 
1. Leerkrachten merken dat de woordenschat vergroot is bij de leerlingen. 
2. Leerlingen vanaf groep 5 weten hoe zij de betekenis kunnen vinden van woorden die zij niet 

kennen. 
3. Leerkrachten merken dat de aangeboden woorden worden gebruikt door de leerlingen. 
4. De leerkrachten van groep 1 en 2 geven minimaal 1 keer per 3 weken les a.d.h.v. de 

werkmap Begrijpend Luisteren & Woordenschat van het CPS. 
5. Er is een borgingsdocument begrijpend luisteren. 
6. Borgingsdocumenten zijn up-to-date. 
7. Leerlingen scoren gemiddeld 80% op de methode toetsen. 
8. De groepen laten het minimaal gestelde doel in vaardigheidsgroei zien bij begrijpend lezen 

(zie schooldoelstellingen). 
9. De methode voor Begrijpend lezen Nieuwsbegrip Goud is geïmplementeerd in de school. 
10. De methode voor Frysk Spoar 8 wordt in alle groepen gebruikt volgens het 

borgingsdocument. 
11. De methode voor Engels Stepping Stones wordt gebruikt in de groepen 5 t/m 8 volgens het 

borgingsdocument. 
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
De punten 4, 6, 9 en 11 zijn afgerond. De punten 1, 2, 3, 5, 7, 8 en 10 zijn deels afgerond. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 

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

2. De leerkrachten staan achter de taalvisie van de school. 
3. De leerkrachten handelen volgens de gemaakte borgingsdocumenten waardoor er een 

doorgaande lijn binnen de school is. 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
De punten 2 en 3 zijn afgerond. Punt 1 is deels afgerond. Dit punt wordt gecontinueerd tijdens het 
schooljaar 2021-2022 als wij de keuze voor een nieuwe taalmethode maken. 
 


