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Inleiding 
 

Voor u ligt het jaarplan van Kindcentrum Westerbreedte. Kindcentrum Westerbreedte bestaat uit een 

basisschool (13WW) en Kanteel Kinderopvang KDV, PA en BSO. Dit jaarplan is gemaakt in samenwerking 

met de medewerkers, de pedagogisch medewerkers en de directie, samen met de manager van Kanteel.  

 De ouders van de medezeggenschapsraad is om input gevraagd. Met het team is het jaarplan besproken 

op de studiedag in juni 2021.  

Binnen dit jaarplan hebben we ons laten voeden door verschillende bronnen. Belangrijke bronnen zijn het 

strategisch beleidsplan van Signum en het Kindcentrumplan 2019-2023 van KC Westerbreedte. Ook 

eigentijdse ontwikkelingen hebben we gespiegeld aan de ontwikkelingen die we zelf gemaakt hebben. 

De gelden vanuit het Nationaal Plan Onderwijs (NPO) zullen verweven worden in dit plan.  

Wij starten dit jaarplan met een schematische weergave van onze visie, omdat wij visie geleid handelen 

onder dit jaarplan leggen. 

Wij wensen u veel leesplezier toe! In januari en in juni zullen we een managementrapportage maken en 

aangeven in hoeverre we onze gestelde doelen bereikt hebben. 

Marion Leenders 

Directie Kindcentrum Westerbreedte 
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Onderwerp 1 Pedagogisch klimaat 
Doelen 
Om te komen tot een goed pedagogisch klimaat: 

• De Vreedzame School heeft een vaste plek in de projectplanning van Jeelo.  

• Werken wij Kindcentrum breed met de Vreedzame School in samenhang met de 
deugden vanuit Jeelo. 

• Zijn medewerkers in staat om goed te observeren en te signaleren en de juiste 
interventies te plegen om een goed pedagogisch klimaat te garanderen.  

• Iedere leerkracht is in staat om goed af te stemmen op het gedrag van leerlingen.  

• Starten wij het schooljaar met het bespreken van de schoolbrede afspraken en deze 
worden gedurende het schooljaar geëvalueerd. Deze afspraken worden dit schooljaar 
in een kwaliteitskaart verwerkt. 

 
Regievoering 

1. Leergroep sociaal-emotionele ontwikkeling (SEO) 

2. Intern Begeleider (IB) 

3. Management team (MT) 

Resultaat 

1. Leergroep SEO 

- Op KC Westerbreedte wordt gewerkt met de Vreedzame School. De 

Vreedzame School is zichtbaar aanwezig in de klassen en in het Kindcentrum. 

Dit geldt ook voor de 3 of 4-stappen.  

- De doelen vanuit de vreedzame school zijn duidelijk opgenomen in de  

projectplanning van Jeelo.  

- De leergroep ondersteunt de medewerkers op individueel- en groepsniveau 

bij de uitvoering van de Vreedzame School en afstemming op individueel 

gedrag. 

- Er komt een kwaliteitskaart waarop afspraken staan en de manier van werken 

met de Vreedzame School in combinatie met Jeelo.   

- Leergroep SEO werkt samen met de IB’ers om tot een goed pedagogisch 

klimaat te komen. 

 

NPO: wordt momenteel onderzocht 

 

2. IB 

- De medewerkers kunnen ZIEN/KIJK invullen en analyseren om ermee aan de 

slag te gaan in de groep. 

- De IB-ers begeleiden de medewerkers bij het opstellen, uitvoeren en 

evalueren van een pedagogisch handelingsplan (ondersteuningsniveau 2-3-4) 

volgens het format in Parnassys.  

- De IB’ers werken samen met de leergroep SEO om tot een beter 

klassenklimaat te komen. 
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3. MT 

- De afspraken omtrent het pedagogisch klimaat worden geborgd. 

Activiteiten 

1. Leergroep SEO 

- De leergroep SEO verzorgt themavergaderingen waarin goed pedagogisch 

werken centraal staat, onderbouwd vanuit de theorie.  

- Leergroep SEO zoekt contact met andere Jeelo-scholen om het team te 

inspireren. 

- De leergroep SEO koppelt de Vreedzame school aan de deugden van Jeelo en 

maakt deze zichtbaar in het kindcentrum.  

- Is verantwoordelijk voor het opnemen van de doelen van SEO in het 

projectplan van Jeelo. 

- De leergroep SEO zoekt hierbij de verbinding met de leergroep Jeelo. 

 

2. IB 

- IB houdt een goede samenwerking met leergroep SEO. 

- IB coördineert observatie, registratie, analyse en vervolgacties bij KIJK en ZIEN. 

- IB maakt een vaste afspraak met de leerkracht om handelingsplannen te 

bespreken (doelen, uitvoering en evaluatie), met als doel het pedagogisch 

handelen te versterken en reflectie van de leerkracht te vergroten.  

 

3. MT 

- Het pedagogisch klimaat wordt geagendeerd tijdens themavergaderingen en 

minibouw-overleggen. 

- Het MT bewaakt het proces, zodat het voor medewerkers duidelijk is wanneer 

het gaat om een gedragsplan of gedragsafspraken (beleid ongewenst gedrag). 

- Borging beleid ongewenst gedrag. 

 

Evaluatie na kwartaal 2 

  

 

Evaluatie na kwartaal 4 

 

 

 

 



7 
 

 

Onderwerp 2 Goed onderwijs   
Doelen 
Om tot goed onderwijs te komen: 

• Zijn alle medewerkers in staat om te signaleren en te analyseren. 

• Zijn alle medewerkers in staat op meerdere niveaus instructie te geven en een 
doelgericht aanbod te verzorgen. 

• Zijn alle medewerkers in staat om een beredeneerd aanbod te verwerken in een 
document. Dit doen wij om tot goed onderwijs te komen en kinderen aanbod te 
kunnen geven op hun eigen functioneringsniveau (maatwerk). 

• We onderzoeken digitale mogelijkheden om alles schoolbreed effectief en efficiënt te 
administreren. 

• Hebben de medewerkers kennis en vaardigheden om goed af te kunnen stemmen op  
(niveau)verschillen in de basisgroep en de niveaugroepen. 

• Zijn alle medewerkers in staat het DIM-model toe te passen tijdens de lessen in 
niveaugroepen.  

• Zijn alle medewerkers in staat de afspraken rondom ‘zelfstandig werken’ toe te passen 
om zo tot een doorgaande lijn te komen. 
 

Regievoering 

1. Stuurgroep leesonderwijs. 

2. Leergroep rekenen 

3. Leergroep ICT  

4. IB 

5. MT  

 

Resultaat 

1. Stuurgroep leesonderwijs. 

- Er komt een kwaliteitskaart lezen en begrijpend lezen waarop de manier van 

werken op KC Westerbreedte duidelijk wordt. 

- De aanbevelingen vanuit theorie en teamscholing worden in de praktijk gebracht. 

- In iedere groep worden leeslessen gegeven, zoals de methode dit beoogt, passend 

bij goed leesonderwijs.  

- Er wordt in iedere (niveau)groep een afgestemd doelgericht aanbod gegeven 

(beredeneerd aanbod) met extra oefentijd voor de zwakkere lezers. 

- Aan het einde van het schooljaar weten wij hoe we goed technisch 

leesonderwijs het beste kunnen organiseren (groep-gebonden/ groep-

overstijgend). 

- Aan het einde van het schooljaar weten wij welke teksten we inzetten voor 

het begrijpend leesonderwijs in ons kindcentrum.  

- Er wordt binnen de niveaugroepen lesgegeven volgens het DIM principe. 

- De medewerker coördineert de aanwezigheid van voldoende materialen en 

middelen om doelen te kunnen herhalen of te verdiepen/verrijken. 
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- Kwaliteitsmanager heeft de regie bij de uitvoering van dit proces. 

NPO 

- Materialen zijn aangevuld om tot goed leesonderwijs te kunnen komen.  

- Team is geschoold in samenwerking met Expertise onderwijsadviseurs.  

- Kinderen hebben meer individuele begeleiding gekregen. 

 

2. Leergroep rekenen 

- Er komt een kwaliteitskaart waarop de manier van werken op KC 

Westerbreedte duidelijk wordt. 

- Er wordt in iedere (niveau)groep een afgestemd doelgericht aanbod gegeven 

(beredeneerd aanbod). 

- Er wordt binnen de (niveau)groepen lesgegeven volgens het DIM principe. 

- Implementeert materialen om rekendoelen te kunnen herhalen, verdiepen en 

verrijken. 

NPO 

- Leergroep-leden volgen scholing ‘Met sprongen vooruit' aangevuld met verdere 

belangstellende. 

- De basismaterialen ‘Met sprongen vooruit’ worden per minibouw aangeschaft. 

- De leergroep-leden organiseren minibouwmomenten om kennis te delen en ‘Met 

sprongen vooruit’ te implementeren. 

- Er wordt leerlijn ontwikkeld met het minimumdoelen op het gebied van rekenen, 

voor kinderen met een eigen leerlijn. 

                       
             

3. Leergroep ICT 

− Voor alle ICT gerelateerd vragen, opmerkingen of ideeën van collega’s wordt het 

volgende mailadres gebruikt ict@kcwesterbreedte.nl  

− Er zijn duidelijke afspraken over het gebruik van de schoolapp en er verschijnt per 

groep minimaal 1 bericht per week in de schoolapp.  

− Alle ICT-middelen, software, app en Website zijn werkbaar en up to date  

− Medewerkers weten welke ICT-middelen/programma's er op school aanwezig zijn 

en hoe deze zijn in te zetten.  

− Het werken met Chromebooks wordt versterkt in de groepen 5 t/m 8.  

− Er is een  ICT-beleidsplan  

− Medewerkers hebben voldoende tools om met Mevolution te kunnen werken.  

− Het is bekend welke digitale mogelijkheden er zijn om alles schoolbreed effectief 

en efficiënt te administreren.  Waarin toetsing, analyse, doelgericht aanbod, 

uitvoering en evaluatie goed zijn weggezet om tot een beredeneerd doelgericht 

aanbod te komen in iedere niveaugroep. 

 

mailto:ict@kcwesterbreedte.nl
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NPO  

Er wordt een extra investering gedaan, zodat we voldoende devices en software hebben om te 

komen tot goed onderwijs. 

 

4. IB  

- Een goed beredeneerd aanbod in iedere groep binnen ons kindcentrum. 

 

5. MT 

 Implementatie en borging van bovenstaande doelen. 

 

Activiteiten 

                       1. Stuurgroep leesonderwijs. 
                -      Er komen studiemomenten over goed (voorbereidend) leesonderwijs. 

- Het MT stelt de doelen voor schooljaar 2021-2022 vast, gekoppeld aan een 

activiteitenplanning. 

- De jaarkalender met daarin de activiteitenplanning wordt 3 september 

vastgesteld. 

- IB en Unitleider coacht en begeleidt de medewerker bij de uitvoering van goed 

leesonderwijs. 

 

2.  Leergroep rekenen 

- De manager kwaliteitszorg stelt samen met de leergroep rekenen de doelen 

(opbrengsten) voor schooljaar 2021- 2022 vast, gekoppeld aan een 

activiteitenplanning. 

- De activiteitenplanning is voor 1 oktober vastgesteld. 

- De leergroep adviseert en coacht medewerkers op individueel- en 

groepsniveau bij de uitvoering van het rekenonderwijs. 

- De kartrekker maakt verbinding met de andere leergroepen tijdens het overleg 

leergroepen-MT. 

 

3. Leergroep ICT 

- Werkgroep is via ict@kcwesterbreedte.nl aanspreekpunt voor alle ICT 

gerelateerde vragen, opmerkingen en/of ideeën op Kc Westerbreedte.  

- Er is overleg met Digidact over devices en ICT gerelateerde problemen of 

oplossingen.  

- De ICT middelen, software, app en Website zijn werkbaar en up to date.  

- ICT-er is aanspreekpunt voor medewerkers en de ouders van KC 

Westerbreedte betreffende SocialSchools. 

- Vastleggen afspraken voor SocialSchools. 

- ICT wordt zichtbaar ingezet om doelgericht onderwijs op maat te geven.  

mailto:ict@kcwesterbreedte.nl
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- Werkgroep informeert en inspireert teamleden tijdens 

themavergaderingen of door het nieuwsbericht op Sharepoint over alle 

ontwikkelingen, waaronder Mevolution. 

- Onderzoekt de digitale mogelijkheden om alles schoolbreed effectief en 

efficiënt te administreren. Waarin toetsing, analyse, doelgericht aanbod, 

uitvoering en evaluatie goed zijn weggezet om tot een beredeneerd 

doelgericht aanbod te komen in iedere niveaugroep. 

 

- 4. IB 

- IB volgt de uitvoering van alle bovenstaande processen.  

- IB’ers begeleiden en ondersteunen medewerkers bij het (leren) organiseren 

en uitvoeren van een beredeneerd aanbod bij alle bovenstaande processen. 

- IB’ers actualiseren jaarlijks de kwaliteitskaarten niveaugroepen en toetsen. 

 

- 5. MT 

- Er is 4x per jaar overleg tussen MT en coördinatoren van de leergroepen om te 

kijken naar successen en knelpunten. 

  

Evaluatie na kwartaal 2 

 

Evaluatie na kwartaal 4 
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Onderwerp 3 Jeelo 

Doel: 
Om tot goed Jeelo onderwijs te komen 

• Stelt Iedere minibouw per project een projectplan op. Hierin worden de drie pijlers 
(samen leven, samen werken en zelfstandig werken) uitgewerkt. Pijler Samen leven 
staat centraal. De projectplannen worden minimaal 3 keer schoolbreed gedeeld.  

• Bereikt het team de doelen door stenen en stappers in samenhang aan te bieden aan 
leerlingen en legt de resultaten van de stenen en stappers vast en de hiermee 
behaalde doelen.  

• Zet het team een gevarieerd aanbod van bronnen in tijdens de projecten.  

• Zet het team bij elk project een maatschappelijke organisatie in dat aansluit bij de 
doelen van de stenen of stappers van het project.  

• Is het project van Jeelo zichtbaar in de klas, de hal en bij de daarvoor bestemde 
borden. In het projectplan staat wie er hiervoor verantwoordelijk is.  

• Verdiept de onderzoeksgroep zich op de vormgeving van het project en het 
projectplan. Wat is er nodig om een goed project neer te zetten en goed te evalueren? 

Regievoering 

1. Leergroep Jeelo 

2. Onderzoeksgroep Jeelo 

3. MT 

Resultaat 

                       1. Leergroep Jeelo 
 

- Coördineert de (schoolbrede) voorbereiding voor 6 projecten: met projectplan, de 

uitvoering en de evaluatie. 

- Is verantwoordelijk voor het delen van het document ‘de doorgaande lijn jeelo'. In 

dit document staan alle doelen van de stappers beschreven.  

- Informeert de professionals over de ontwikkelingen binnen Jeelo. 

- Maakt de projectplanning op de jaarkalender. 

- Er komt een kwaliteitskaart waarop de manier van werken op KC Westerbreedte 

duidelijk wordt.  

- De leergroep Jeelo coördineert de communicatie naar ouders bij opening en 

afsluiting van ieder project en stemt dit af met PA. 

- De leergroep Jeelo maakt de koppeling van De Deugden en Vreedzame School dit 

is zichtbaar in het document ‘de doorgaande lijn’.   

- De leergroep Jeelo is verantwoordelijk om de stenen in het document niet 

stapelen, maar vervangen te zetten, zodat het aanbod van maatschappelijke 

organisaties aansluit bij de doelen van Jeelo.  

- De leergroep Jeelo stemt af met de stuurgroep Lezen i.v.m. het onderzoeken van 

de mogelijkheden naar het gebruik van Bronnen. 
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- Afgevaardigden van de leergroep Jeelo heeft zitting in de onderzoeksgroep Jeelo.       

NPO 

- Materialen zijn aangevuld om tot goed Jeelo-onderwijs te komen. 

- Er wordt geld vrij gemaakt om de samenwerking met maatschappelijke organisaties, 

passend bij de doelen binnen Jeelo, binnen ieder project te kunnen realiseren.    

                2. Onderzoeksgroep Jeelo 

               -   onderzoekt wat nodig is voor een goed projectplan en evaluatie. 
               -    De onderzoeksgroep volgt de ontwikkeling van de leergroep ‘ Jeelo en zoekt de   
                    Verbinding. 
               -  De onderzoeksgroep deelt zijn bevindingen met het team.      
 
 
               3. MT 

                - Jeelo is terugkomend agendapunt bij de MT-vergaderingen met als doel verdere                    
implementatie en borging. 
 

Activiteiten 

1.Leergroep Jeelo 
        - De leergroep coördineert de voorbereidingen en de evaluatie van ieder project. 
        - De leergroep coördineert zichtbaarheid in het Kindcentrum. 
        - De leergroep kijkt of de schoolbrede gemaakte afspraken worden nagekomen. 
        - De leergroep coördineert een (schoolbrede) opening en sluiting van ieder project. 
        - De leergroep adviseert en coacht medewerkers bij de uitvoering van Jeelo-  
‘onderwijs. 

        - Versterken van de communicatie naar ouders bij de start en afsluiting van   
          ieder Jeelo-project. 

              -  Contact met manager BBS over naschoolse activiteiten. 
               - Houdt contact met andere Jeelo scholen om van en met andere te leren.  
               - Houdt contact met het project niet stapelen maar vervangen. 
 

        2. Onderzoeksgroep Jeelo. 
        - Zorgt voor een gedegen onderzoek zoals beschreven bij resultaat. 
 

         3. MT Er is 4x per jaar overleg tussen MT en coördinatoren van de leergroepen                     
om te kijken naar successen en knelpunten. 
 

                - 

Evaluatie na kwartaal 2 

  

Evaluatie na kwartaal 4 
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Onderwerp 4 Samenwerking 

Doel: 
• Contact onderhouden met manager BBS over onderhoud, beheer gebouw en over 

buitenschoolse activiteiten. 

• KCW is academische opleidingsschool. De KCW visie is uitgangspunt bij de 
samenwerking en begeleiding van studenten. 

• Nauwere samenwerking met alle partners (Ouders, MR, SWV, Kanteel, GGD, SMW, 
bieb enz.) om doorgaande lijn op gebied van onderwijs en zorg te versterken. 

• Ouderparticipatie vergroten. (Ouders die ondersteunen/helpen bij activiteiten) 

• Nauwere samenwerking met ouders, ouderbetrokkenheid versterken. (Gericht op 
ontwikkeling van eigen kinderen).  (Ontwikkeling naar ouderbetrokkenheid 3.0) 

• Maatschappelijke samenwerking in de directe leeromgeving om samenhang in leren 
en maatschappij te bewerkstelligen. (Jeelo) 
 

Regievoering 

1. MT 

2. Intern Zorg Team (IZT) (IB/Directie) 

3. Basischoolcoach 

4. Manager BBS 

Resultaat 

          1. MT 
        - Plan van aanpak om het gebouw en buitenruimte in te richten ter versterking van ons                  
onderwijs.  
        - De buitenschoolse activiteiten zijn gekoppeld aan de projecten die spelen in school. 
        - De ouderparticipatie binnen de school wordt versterkt. (Hulp van ouders bij  
          schoolactiviteiten). 
        -De lekker anders dag wordt samen met ouders georganiseerd.  
        - De ouderbetrokkenheid binnen de school wordt versterkt. (Ouderbetrokkenheid 3.0). 
        - De bieb is betrokken bij de bevordering van leesplezier op KC Westerbreedte. 
 
         2. IZT 
         - Het medewerkers weet wie de externe partners zijn en wat ze kunnen betekenen voor  
           ons.  
        - Er is een duidelijke doorgaande lijn op het gebied van onderwijs en zorg door  
          implementatie van De Proeftuin. (IZT) 
        -Teach to Talent krijgt plaats binnen ons kindcentrum. 
 

3 Basisischoolcoach 
 

- Alle medewerkers weten de afspraken die zijn gemaakt met de studenten en waar deze te 

vinden zijn.  
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- Alle medewerkers geven feedback gericht op de kritische handelingen en de 

lesvoorbereiding.  

- De studenten bereiden gezamenlijk één Jeeloproject voor, waarin zij het team meenemen 

in de gemaakt afspraken.  

- Medewerkers denken mee met de student over de verschillende leervragen, kijken naar 

de opbrengst van zowel student, leerling en leerkracht.  

-Medewerkers weten wanneer zij de basisschoolcoach moeten inschakelen. 

 
 
        4.. Manager BBS. 
         - Het wordt duidelijk wat de rol van de manager BBS is binnen ons Kindcentrum en de   
           wijk waarin de BBS gehuisvest is. 

Activiteiten 

           1. MT  
         - Onderzoeken welke mogelijkheden het gebouw en de buitenruimte kunnen bieden ter               
versterking van ons onderwijs.  

- schoolgebouw en de buitenruimte Er vindt structureel overleg plaats tussen de 
manager BBS en het MT. 

         - Ouders worden uitgenodigd om te komen helpen in de school, bijvoorbeeld bij de  
           projecten Jeelo. 
         - Ouders worden vanuit school sneller uitgenodigd voor een gesprek om te praten mét  
           ouders over de ontwikkeling van hun kind. Met als doel samen arrangeren. (Samen in    
           gesprek gaan over welke hulp eventueel nodig is om kinderen optimaal te begeleiden) 
 
           2. IZT 
        - Verdieping in de kennismaking externe partners (SWV, Proeftuin, leerplicht) om de  
           samenwerking nog verder te versterken. 
         - Verzuimprotocol vaststellen en uitvoeren met de betreffende partners. 
       - Scholing: ouderbetrokkenheid 3.0 organiseren. 
 3. Basisschoolcoach 

- Neemt het team mee om onderzoekende houding te stimuleren tijdens 
themavergaderingen. Biedt verdieping aan, aan het team zodat duidelijk is wat wij van 
een mentor verwachten.  

         3. Manager BBS 
        - Er vindt structureel overleg plaats tussen de manager BBS en het MT. 
 

Evaluatie na kwartaal 2 

  

 

 

Evaluatie na kwartaal 4 
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Jaarplanning kwaliteitszorgbeleid 2020-2021 
 

Onderwerp:  Kwaliteitszorg 
Doelen:   

• Het pedagogisch klimaat is versterkt. 

• Op KCW wordt goed onderwijs gegeven. 

• KCW werkt volgens de principes van Jeelo. 

• Samenwerking met alle partners wordt versterkt. 

• Afspraken worden vastgelegd en geborgd.  

• Er is een duidelijke plaats op share-point waar alle afspraken zijn terug te vinden, in 
een map met een duidelijke en overzichtelijke structuur. (Samenhang in 
afspraken/kwaliteitskaarten/SOP/Jaarplan enz.). 

• Deze map is voor iedereen vindbaar en komt steeds terug bij de themavergaderingen. 
 

Resultaat 

              1. Pedagogisch klimaat. 

- KCW hanteert schoolbreed de aanpak van de Vreedzame School met als doel 
kinderen waarden en normen mee te geven. Waarmee zij zich nu en later staande 
kunnen houden in onze maatschappij. 

- De deugden van Jeelo worden structureel gekoppeld aan de blokken van de 

Vreedzame School.  

- Medewerkers gebruiken KIJK/ZIEN (webbased expertisesysteem) om 

ondersteuningsvragen van individuele leerlingen en de groep inzichtelijk te 

maken. 

- Medewerkers zijn is staat om een individueel- of groepsplan op te stellen en uit te 

voeren met als doel het pedagogisch klimaat te versterken. 

 

               2. Goed onderwijs. 

- Medewerkers signaleren, analyseren en geven een doelgericht aanbod op 

meerdere niveaus. Het beredeneerd aanbod (middels leerdoelen) wordt 

uitgewerkt in een document.  

- Vanaf groep 5 wordt middels niveaugroepen een afgestemd (kerndoel dekkend) 

aanbod gegeven voor de vakgebieden op aanvankelijk- en technisch lezen, 

spelling, rekenen en begrijpend lezen. 

- Er wordt getoetst op maat. Minimaal 80% van de leerlingen behaalt de minimale 

vaardigheidsgroei.  

- Er komt een instrument om een goede school-zelf-evaluatie uit te kunnen voeren 

en objectief schoolresultaten te kunnen meten. 

- Protocol dyslexie is geactualiseerd, vastgesteld en wordt structureel uitgevoerd. 

- Schoolbrede afspraken worden goed vastgelegd en geborgd d.m.v. 

kwaliteitskaarten. Einde schooljaar zijn de volgende kwaliteitskaarten bijgewerkt 

en vastgesteld: 

• Kwaliteitskaart rekenen, 

• Kwaliteitskaart spelling, 

• Kwaliteitskaart begrijpend lezen, 

• Kwaliteitskaart ICT, 

• Kwaliteitskaart Jeelo, 
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• Kwaliteitskaart lezen. 

• Kwaliteitskaart niveaugroepen (incl. procedure om te komen tot 

niveaugroepen   en maken van goede effectieve groepsplannen). 

• Kwaliteitskaart toetsen.     

  

               3. Jeelo. 

- Jeelo heeft een vaste plek binnen ons onderwijs. 

- Er is een duidelijke planning van projecten en een kerndoel dekkend aanbod. 

- Schoolbrede afspraken worden goed vastgelegd en geborgd d.m.v. een 

kwaliteitskaart Jeelo. 
 

               4.Samenwerken. 
- Externe partners (School-maatschappelijk-werk, Jeugdverpleegkundige, wijk-contact-

persoon, samenwerkingsverband enz.) hebben een duidelijke rol in onze 
zorgstructuur. 

- Er is duidelijkheid doorgaande lijn op gebied van onderwijs en zorg mede door 
implementatie van de proeftuin. 

- Ouderbetrokkenheid is versterkt, samen arrangeren.  
- Doelen van de BBS zijn duidelijk. 

 

 

Evaluatie kwartaal 2 

 

Evaluatie kwartaal 4 
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Onderwerp: Borging VVE  
Doelen 
       *    Professionals kunnen interventies inzetten om de spelontwikkeling te  
             Stimuleren op allerlei ontwikkelgebieden.  

• Professionals creëren een rijke spelomgeving.  

• Professionals voegen taal toe tijdens spel en andere overgangsmomenten. 

• De kwaliteit van de warme overdracht - formulier en gesprek wordt 

versterkt.   

• Er is een doorgaande lijn op zorgstructuur. Kinderen die opvallen in hun 

ontwikkeling krijgen een persoonlijk plan kind voordat externe worden 

ingeschakeld worden.  

• Professionals stimuleren de zelfredzaamheid.  

• Ouders krijgen handvatten wat zij thuis kunnen doen om de taal en 

zelfredzaamheid van hun kind te stimuleren  

Resultaat 

1. Alle professionals kunnen interventies inzetten om de zone van de naaste 
ontwikkeling van het kind te stimuleren tijdens spelmomenten.  

2. De kwaliteit van spel wordt verhoogd.  
3. De woordenschat van de kinderen wordt versterkt.  
4. Er worden interventies uitgeprobeerd om aan te sluiten bij ontwikkel/ 

onderwijsbehoeftes van het kind met zorgen over zijn of haar ontwikkeling.  
5. Het kind wordt eigenaar van zijn/haar probleem en probeert om zelf dingen te doen 

en op te lossen.  
6. De ouderbetrokkenheid wordt verhoogd.  

 

Activiteiten 

              1.  Professionals kunnen interventies inzetten om de spelontwikkeling te  
             Stimuleren op allerlei ontwikkelgebieden en er wordt een rijke     
             leeromgeving gecreëerd  
              *   Dit punt komt drie keer terug op de vergadering. Er wordt theoretische kennis  
                   gedeeld en ingegaan op praktijksituaties. 
              * een bijeenkomst van Rietje.   
               *  succeservaringen op het gebied van spel worden gedeeld. 
 

2. De kwaliteit van de warme overdracht wordt versterkt. 
 
               * Inzichtelijk krijgen wat we missen in de warme overdracht. 
               * Datgene wat we missen of willen veranderen in het formulier aanpassen. 
               * Bij iedere pedagogisch medewerker sluit de IB-er aan bij een peuter met zorg  
                  en bij de andere kinderen sluit de interne coach aan.  
 

3. Professionals voegen gedurende de dag taal toe.  
 



19 
 

•  Bewustwording van de professionals door het gesprek met hen aan te gaan.  

• Bij momenten dat kinderen moeten wachten liedjes zingen, versjes opzeggen of 
een taalspelletje inzetten.  

 
4.  Er worden interventies uitgeprobeerd om aan te sluiten bij ontwikkel/ 
onderwijsbehoeftes van het kind met zorgen over zijn of haar ontwikkeling. 

• Tijdens de kindbespreking/ vergadering worden kinderen met zorg ingebracht. Tijdens 
deze vergadering volgt intervisie wat heeft de professional al zelf gedaan?  

• Succeservaringen worden gedeeld. 

• Interne coach/ IB-er leest individuele plannen en coacht de professional erop. 
 

5.Professional stimuleert zelfredzaamheid. 
 

• Door coaching ontstaat een cultuur waarbij de kinderen zelf eigenaar worden van een 
probleem. 

• Collega's spreken elkaar aan als taken van kinderen die zij zelf kunnen worden 
overgenomen. 

 

• 6. Ouders krijgen handvatten wat zij thuis kunnen doen om de taal en 
zelfredzaamheid van hun kind te stimuleren 

 
 

• Ieder kwartaal worden er ouderbijeenkomsten door de interne coach 
georganiseerd waarin thema's als taal en zelfredzaamheid centraal staan. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   

 

 
Evaluatie na kwartaal 2 

 

Evaluatie na kwartaal 4 
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