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Inleiding en leeswijzer 

Het jaarplan van 2022 –2023 is een uitwerking van ons kindcentrumplan (schoolplan) 2019 t/m 2023. We evalueren elk jaar de ontwikkeling die we 

doorgemaakt hebben, we bepalen in hoeverre we de gestelde doelen behaald hebben en we stellen de doelen op voor het komende jaar. 

Dit schooljaar zijn er weer extra middelen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs ter beschikking gesteld. Vanuit de overheid is het programma gericht op 

persoonlijke en praktische ontwikkeling van leerlingen. Kinderen kunnen (door Corona) gemiste leerstof daar waar nodig inhalen. Voor onze school richten we 

het programma tevens op verbetering van ons onderwijsaanbod binnen al onze clusters. Dit ontwikkelthema is verder uitgewerkt met behulp van de fasen 

van het model van Sociaal-ontwerpend leren (Oosterhuis, 2010). Meer informatie over de besteding van de NPO-gelden is op te vragen bij de directie via 

directie@kcdetroubadour.nl.  

De focus binnen het jaarplan ligt op het versterken van de kwaliteit van ons onderwijs en het inbedden van ritmes en routines. 

 

Totstandkoming evaluatie jaarplan 2021-2022 en jaarplan 2022-2023 
 

Dit jaarverslag en jaarplan is in samenspraak met de medewerkers en belanghebbenden van onze school tot stand gekomen. De volgende processtappen zijn 

hiervoor doorlopen: 

- Analyse van beschikbare gegevens over de huidige kwaliteit  

- Bespreking in het team 

- Bespreking met de MR 

- Afstemming met stafafdelingen bestuurskantoor Signum 

 

Evaluatie jaarplan 2021-2022 

Afgelopen schooljaar hebben we de focus gelegd op: 

1. Verbetering van onze onderwijskwaliteit a.d.h.v. het Effectieve instructiemodel en opbrengstgericht werken vanuit 4d 

2. Positionering van het regieteam die vanuit expertise een kartrekkersrol vervult 

3. Herinrichting van het gebouw, zodat de visie meer tot uiting komt en groei mogelijk is 

4. Visieontwikkeling jonge kind in samenwerking met de kinderopvang 

 

Verbetering van onze onderwijskwaliteit a.d.h.v. het Effectieve instructiemodel en opbrengstgericht werken vanuit 4d 

Binnen KC De Troubadour hebben we een schoolspecifieke standaard ontwikkeld waarin helder omschreven staat welke minimale doelen wij nastreven. Wij 

zijn hierin ambitieus en leggen de lat hoog. We willen immers het optimale uit al onze kinderen halen. In samenwerking met de CED groep hebben we 

gekeken naar de effectiviteit van onze instructie en zelfstandige verwerking. Hierin behoeft met name het rekenonderwijs en werkwoordspelling verdere 

analyse en verbetering. Medio april heeft er een inspectiebezoek plaatsgevonden in het kader van een groot themaonderzoek effectieve leertijd. De 

inspecteur omschreef de Troubadour als een school waar men heel bewust bezig is met goed onderwijs. Verbetering ligt in versterking van zelfstandige 

verwerking vanuit vaste ritmes en routines. Vanuit de PLG’s werken we aan professionalisering en versterking van de didactische vaardigheden van het team. 

 

Positionering van het regieteam die vanuit expertise een kartrokkersrol vervult 

Het regieteam heeft een prominente rol ingenomen binnen de school. Het regieteam bestaat uit een vertegenwoordiging van leerkrachten die vanuit 

expertise een kartrekkersrol vervullen. Deze expertise is verdeeld in vijf verschillende Professionele Leergemeenschappen (PLG), namelijk: 

- Taal 

- Rekenen 

- Burgerschap en sociaal emotionele ontwikkeling 

- Eigentijds leren 

- Jonge kind 

Iedere PLG heeft aan de hand van een ambitiekaart en begroting een vierjarenplanning gemaakt die aansluit op de missie/visie van de school. Het is de basis 

van ons onderwijs. Ieder cluster draagt zorg voor een afvaardiging in het regieteam. Tijdens regieteamoverleg wordt stilgestaan bij de schoolontwikkeling, 

zoals genoemd bij punt 1. We blikken tevreden terug op afgelopen schooljaar. PLG rekenen en PLG taal behoeven aandacht i.v.m. wisseling van personeel. 

 

Herinrichting van het gebouw, zodat de visie meer tot uiting komt en groei mogelijk is 

Visieontwikkeling van het jonge kind waarin spelend leren centraal staat vroeg om een herinrichting van de kleuterbouw. Dit in combinatie met de 

afschrijvingstermijn van het meubilair, SUVIS regeling en onderhoud ventilatiesysteem en schoolwoningen hebben gemaakt dat we versneld het gebouw zijn 

gaan herinrichten. De schoolwoning zal in de toekomst formeel afgestoten worden voor onderwijs. Prioriteit komend schooljaar komt te liggen bij de 

inrichting van het gebouw (begin november 2022), zodat samenwerking binnen de clusters verder geoptimaliseerd kan worden. Tevens wordt er in 

samenwerking met de kinderopvang bekeken welke herinrichting de aula nodig heeft. 

Visieontwikkeling jonge kind in samenwerking met de kinderopvang 

Afgelopen schooljaar zijn er twee kindcentrumavonden geweest onder leiding van Rietje Voorn (Compas 0-13). Binnen onderwijs heeft dit zich geresulteerd 

tot een visiedocument voor het jonge kind. Deze is terug te lezen via onze website. Alle klaslokalen hebben een identieke uitstraling gekregen, waarin spel en 

uitdaging centraal zijn komen te staan. De aansluiting met de kinderopvang is niet altijd soepel verlopen hierin. We hebben er vertrouwen in dat met het 

aanstellen van een nieuwe locatiemanager Kanteel we deze samenwerking kunnen optimaliseren. Komend schooljaar zal de begeleiding vanuit Compas 

vervolgd worden 
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Ontwikkelthema: Hoe ontwikkelen we een curriculum eigentijds onderwijs waarin cultuureducatie verweven zit? 

PLG Eigentijds leren is in samenwerking met de regiegroep procesbegeleider van dit thema. 

 Wicked Problem 2, 8 en 9 + Interventie NPO doelgebied B-D-F 
 

Verkennen Aanleiding van dit ontwikkelthema 

Binnen KC De Troubadour wordt al een aantal jaar gewerkt met IPC. IPC is een basiscurriculum voor de zaakvakken en 

onderwijsconcept heen. Medewerkers geven aan ontevreden te zijn, veel basisstof te missen en het vraagt veel voorbereidingstijd. 

Daarnaast lijkt er onvoldoende sprake van een doorlopende leerlijn.  

 
Ontwerpvragen 

1. Wat verstaan wij binnen KC De Troubadour onder ‘eigentijds onderwijs’? 
2. Hoe zorgen we voor een doorgaande lijn wereldoriëntatie binnen ons gehele kindcentrum? 
3. Hoe ziet ons aanbod eruit? Welke methode/werkwijze past hier het beste bij? 

 

Betrokkenen en hun betrokkenheid 

- Procesbegeleiders – leidend 

- Kwaliteitszorg – besluitvormend 

- Team – afstemming en instemming voor en na elke fase, input geven waar nodig 

Idee-ontwikkeling We willen een duurzame ontwikkeling bereiken. Dit doen we door in te zetten op de volgende 4 gebieden: 

- Leerinhoud: hoe zorgen we dat de doelen van de leerlijn binnen ons curriculum aan bod komen?  

- Personeel: welke tools hebben de onderwijsprofessionals nodig om vanuit de leerlijn wereldoriëntatie kennis en didactiek 

over te dragen? 

- Leeromgeving: hoe ‘rijk’ is de leeromgeving? In hoeverre is deze zelf instruerend ingericht?  

- Leeropbrengsten: hoe zorg je ervoor dat kinderen uitstromen op een voor hen passend niveau? 
 

Speerpunten 

Ons doel is kwalitatief goed onderwijs verzorgen. Dit bewerkstelligen we door:  

- Aanbod vanuit leer-en ontwikkeldoelen die aansluiten bij de onderwijsbehoeften/ onderwijsdoelen.   

- Een rijke stimulerende leeromgeving te creëren die ondersteunend is aan de activiteiten die kinderen doen. Waardoor 

kinderen actief in de leeromgeving aan het spelen en werken zijn. De omgeving moet uitdagen tot leren. 

Actie Plan van aanpak 

PLG Eigentijds leren zal de komende maanden een aantal methodes introduceren bij het team, zodat men op basis van eigen 

ervaring een gedegen advies kan geven. Leidend hierin is de leerlijn. Daarnaast zal de PLG de samenwerking opzoeken binnen de 

stichting vanuit ‘good practices’. 

Gedurende het traject zullen drie teammomenten plaatsvinden. Daarnaast zal er tussentijds om feedback gevraagd worden binnen 

de clusters. Het hele team is aanwezig bij de teammomenten, zodat er een duurzame borging kan ontstaan. Afhankelijk van de 

kennis/ervaring/leerwensen van de medewerkers wordt een vervolg aangeboden. Deze bijeenkomsten zijn opgenomen in de 

jaarkalender. Halverwege schooljaar 2022-2023 moet er besluit genomen zijn over de werkwijze aanbod wereld oriënterende 

vakken. 

 

Oogst Vieren 

Aanschaf nieuwe methode waarin eigentijds leren centraal staat. Dit is gekoppeld aan de visie van het jonge kind waarin spelend 

leren centraal staat. 

 

 

 


