
b  

Resultaten m.b.t. bestuur & financiers 
 

14.In de besturingsfilosofie is de PDCA-cyclus 

beschreven. 

15. De organisatie is ook vooruitkijkend in 

control.  

16. Financieel resultaat van de organisatie >5%. 

17. Verzuim daalt naar <5,5%. 

18. Meer BSO-inkomsten. 

 

 

C O N T E M P L A T I E   e n  V A N U I T  V I S I E  V O O R U I T

Kindcentrum de Haren levert een waarde(n)volle bijdrage aan elke stap op weg naar volwassenheid door middel van hoogwaardige 

kinderopvang en ondernemend onderwijs. Het kindcentrum is een veilige en stimulerende plaats, waar kinderen van 0 tot 13 jaar zich 

individueel en in groepsverband optimaal kunnen ontwikkelen. Kinderen worden uitgedaagd te spelen, te leren en toekomstgericht 

hun grenzen te verleggen.  

Kindcentrum de Haren draagt positief en professioneel bij aan een gezonde en doorlopende ontwikkeling van kinderen. De organisatie is transparant, medewerkers zijn betrokken, 

weten wat er speelt, hebben oog voor de omgeving. Kinderen voelen zich in het kindcentrum prettig en veilig, ontwikkelen zelfvertrouwen. Dromen en durven, denken en doen. Er 

wordt samengewerkt, iedereen hoort erbij. Opvang en onderwijs zijn eigentijds en voldoen aan de hoogste eisen. Medewerkers zijn professionals met hoge ambities. Het kindcentrum 

is een gezonde en inspirerende omgeving voor kinderen, ouders en medewerkers. 

Succesbepalende factoren m.b.t. klanten 

en partners 
 

 Welbevinden en persoonlijkheidsontwikkeling 

van en betrokkenheid bij kinderen is 

prioriteit. 

 Iedere locatie heeft een identiteit die aansluit 

bij onderwijs, wijk en (behoefte van) ouders.  

Succesbepalende factoren m.b.t. 

medewerkers 
 

 Iedere medewerker werkt professioneel 

volgens onze kernwaarden IVO. 

 Kanteel is een aantrekkelijke werkgever. 

 

 

 

 

Succesbepalende factoren m.b.t. de 

maatschappij 
 

 Onze maatschappelijke toegevoegde waarde 

wordt gezien, gewaardeerd en ondersteund 

door onze partners. 

 

 

 

 

Succesbepalende factoren m.b.t. bestuur 

& financiers 
 

 Het resultaat van Kanteel is positief en 

voorspelbaar. 

 Besturingsfilosofie is adequaat ingevuld en 

geïmplementeerd.  

 

 

 

Resultaten m.b.t. klanten en partners 
 

1.Ouders en partners erkennen de 

toegevoegde waarde van kinderopvang 0-4. 

2.  Uitdagend en vernieuwend bso aanbod.  

3. De digitale communicatie met ouders is 

geoptimaliseerd. 

4. We dragen actief bij om de 

kindcentrumontwikkeling in de volgende fase 

te brengen. 

 

Resultaten m.b.t. medewerkers 
 

5. Er is een gedragsvertaling gemaakt van IVO 

en deze is geïmplementeerd. 

6. Organiseren en faciliteren van 

scholingsaanbod. 

7. We beperken de uitstroom in het eerste jaar 

(max 10% excl. gewenste uitstroom)  

8. De leidinggevende is proactief in de invulling 

van de benodigde formatie. 

9. De resultaten van het 

medewerkertevredenheidsonderzoek zijn 

bekend en de score is > 7,5.  

  

Resultaten m.b.t. de maatschappij 
 

10. Kanteel is toegankelijk voor álle kinderen. 

11. IKC-vorming is uitgewerkt met 

onderwijsbesturen en gemeente. 

12. Kanteel is eerste keuze voor partnerschap 

kindontwikkeling 0-13 jaar. 

13. Kanteel geeft mede vorm aan passende 

kinderopvang 0-13. 

 

 

   Brinnr: 12TH 
Kinderopvang 

en primair 

onderwijs 

                          KINDEROPVANG              PRIMAIR ONDERWIJS 

Kindcentrum specifiek:  

 De eenduidige VVE-werkwijze wordt verder geïmplementeerd en geborgd door de 

pedagogisch medewerkers op de werkvloer.  

 De opbrengsten van de babycursus worden geborgd vanuit één gezamenlijke visie.  

 

Project Den Bosch Noord:  

 De beoordeling van Klant OK/ouders wordt met een minimale score van 8.0  

gewaardeerd binnen project Den Bosch Noord. 

 We onderzoeken de mogelijkheden voor een nieuwe functie binnen project Den Bosch 

Noord die samenwerkingspartners verbindt en de maatschappelijke vraagstukken op de 

groepen weet weg te nemen.   

 We verhogen de expertise van de medewerkers die hoort bij de doelgroep in deze wijk.  

 Project Den Bosch Noord is financieel onafhankelijk en brengen een nettowinst op van 

150.000 euro.  

 

 Cultuurbeleidsplan wordt schoolbreed geëvalueerd en waar nodig aangepast. 

 De PLG Hoogbegaafdheid ontwikkelt beleid en initieert activiteiten om dit beleid te 

implementeren, evalueren en borgen. Dit wordt tevens opgepakt op wijkniveau.  

 Scholing EDI wordt gecontinueerd. De PLG Doorgaande lijn in instructie & didactische 

werkvormen geeft hieraan sturing vanuit het team. 

 Er wordt een integraal kwaliteitssysteem ingevoerd, waarbij systematisch wordt 

geanalyseerd, geëvalueerd, planmatig wordt gehandeld en wordt verantwoord. 

 De didactiek van Begrijpend lezen en luisteren wordt omgezet naar de essenties 

van Modelenen Close reading. Leerkrachten blijven hierin ondersteund worden.  

 Beleid de gezonde school wordt doorontwikkeld en vastgelegd in een document. 

 De vernieuwde gesprekkencyclus (Signum) wordt opnieuw geïmplementeerd en 

structureel toegepast.  

 Pedagogisch beleid op de agenda: omgangskader voor gedrag vaststellen.  

 Mevolution krijgt een herintroductie. 

Kindcentrum specifiek:  

 De resultaten van KlantOK worden in het groepsoverleg besproken en hier gaat de 

betreffende groep doelgericht mee werken.   

 De VVE-ondersteuning krijgt 2 doelen, borging van de pedagogische kwaliteit (interne 

coach – Linda)) en het maken van een dagplanning op het niveau van het kind (Stacey). 

 

Project Den Bosch Noord:   

 De nieuwe functie komt met een projectvoorstel voor 01-11-2019.  

 We organiseren twee expertise avonden gericht op de hulpvraag vanuit de medewerkers. 

  Wanneer het mogelijk is door kindaantallen of andere onverwachte omstandigheden 

gaan medewerkers uit zichzelf naar huis en corrigeren dit in Quebble.  

 Uren worden wekelijks in Quebble ingeleverd en overuren maandelijks uitbetaald. 

 

  

 De acties uit het Cultuurbeleidsplan worden uitgevoerd. Verschillende aspecten van 

culturele en creatieve vorming zijn concreet waarneembaar in de school. 

 Onderzoek op wijkniveau voor een centrale plusklas. Tevens onderzoek naar 

professionaliseringsmogelijkheden teambreed richting hoogbegaafdheid.  

 Onder leiding van de taalcoördinatoren worden workshops en colleges gehouden over 

de didactiek van begrijpend lezen/luisteren, er vinden gerichte klassenbezoeken plaats 

en er wordt onderzoek gedaan naar een nieuwe taalmethode voor de midden- en 

bovenbouw. 

• Teamstudiebijeenkomsten over EDI worden gecontinueerd. De didactische beginselen   

van EDI zijn in alle klassen zichtbaar.  

• Alle medewerkers krijgen een ontwikkelgesprek en verwerken dit in Mevolution. 
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Kindcentrumdoelen 0-6 jaar  

 Binnen dit schooljaar 2019 - 2020 heeft de interne coach een duidelijk functie- en takenbeleid.  

 Binnen dit schooljaar 2019 - 2020 organiseren we 2 teamavonden 0-6 jaar in de avond met het hele team VE.  

 

  
Kindcentrumdoelen 0-13 jaar 

 Binnen schooljaar 2019 - 2020 worden twee teambijeenkomsten 0 - 13 georganiseerd vanuit de Bossche Educatieve Agenda.  

 Binnen dit schooljaar 2019 - 2020 is er een zorgroute vastgesteld/bekend op kindcentrum niveau.  

 Binnen dit schooljaar 2019 - 2020 stellen we 1-3 actiepunten vast vanuit de Stadsfoto, die in het najaar afgenomen wordt.  

 Binnen dit schooljaar 2019 - 2020 is de website van Kindcentrum de Haren up to date.  

 

  


