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1. Inleiding 
1.1 Het KC-plan 
In dit kindcentrumplan beschrijven wij als partners in het Kindcentrum onze gezamenlijke koers voor 
de periode 2019-2023. Dat doen wij voor de tweede keer samen. Inmiddels werkt het team van 
basisschool ‘t Sparrenbos in toenemende mate samen met de medewerkers van het 
kinderdagverblijf, peuterarrangement en de buitenschoolse opvang van Kinderopvang Kanteel. 
Samen vormen wij Educatief Centrum ’t Sparrenbos voor kinderen van 0-13 jaar. We realiseren een 
doorgaande pedagogische en educatieve lijn en een doorgaande lijn op het gebied van zorg en 
ontspanning. Als partners stemmen we aanpak en aanbod structureel op elkaar af. Dat begint met 
een gezamenlijke visie en gezamenlijke doelstellingen en ambities. Dit plan functioneert als 
schoolplan PO en als pedagogisch beleidsplan KO. 

 

1.2 Het Kindcentrum en haar omgeving 
Onze school ligt in de groene wijk Sparrenburg in Rosmalen en is in januari 2012 ontstaan uit een 
samenwerking en uiteindelijk samenvoeging van voorheen de basisscholen de Vlek en de Hoeven.  
‘t Sparrenbos bestaat uit twee locaties; een onderbouwlocatie voor kinderen van 0-8 jaar en 
bovenbouwlocatie voor kinderen van 8-13 jaar. De locaties bevinden zich op een minuut lopen van 
elkaar. De ruimte rondom beide schoolgebouwen is verdeeld in schoolpleinen voor de verschillende 
leeftijdsgroepen.  
 

1.3 Onze missie, visie en kernwaarden 
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1.3.1 Missie; waarom bestaan wij? 
Wij ondersteunen kinderen in hun totale ontwikkeling naar een evenwichtige persoonlijkheid , 
waarin vooral eigenaarschap, verwondering, spelend en ontdekkend leren van groot belang zijn. 

1.3.2 Visie; waarheen gaan wij? 
Onze kinderen ontwikkelen zich naar autonome persoonlijkheden, die hun talenten op velerlei 
gebieden kunnen benutten om zo een bijdrage te kunnen leveren aan een levenlang leren.  

1.3.3 Kernwaarden en kernkwaliteiten 
Een medewerker van ECS ontwikkelt zich zowel persoonlijk als in teamverband binnen een veilige, 
verbindende en innovatieve leeromgeving. Daarbij toont hij een onderzoekende, opbrengstgerichte 
en adaptieve basishouding.  

1.4  Organisatiekenmerken 
Onderwijs: 
Educatief Centrum ’t Sparrenbos valt onder de koepel Signumonderwijs. In ’s-Hertogenbosch en 
omgeving is SIGNUM een organisatie voor primair onderwijs. Signum telt 22 basisscholen en twee 
scholen voor speciaal basisonderwijs verspreid over alle stadsdelen. Zo bieden de scholen van 
SIGNUM kinderen optimaal de kans om in onze complexe samenleving hun eigen identiteit te 
ontwikkelen. SIGNUM vindt het belangrijk dat iedere school een kindcentrum 0-13 vormt en een 
maatschappelijk relevante positie in de wijk inneemt. Er wordt daarom nauw samengewerkt met 
kinderopvangorganisaties. Voor de SIGNUM scholen fungeert het tweehoofdig College van Bestuur 
als het bevoegd gezag. Educatief Centrum ’t Sparrenbos telt bij aanvang van het schooljaar 2019-
2020 ongeveer 375 leerlingen in het basisonderwijs, die verdeeld zijn over 15 groepen volgens het 
leerstofjaarklassensysteem. Dit betekent dat onze kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd in een 
groep uniform onderwijs aangeboden krijgen, met dezelfde prestatie-eisen. Gedurende het 
schooljaar zullen er, voornamelijk in de groepen 1/2 nog kinderen instromen zodra zij 4 jaar worden. 
Op de onderbouwlocatie staat de ontwikkeling van 0 tot 8-jarigen centraal. De kinderen van 0 tot 4 
jaar worden opgevangen op het kinderdagverblijf en/of peuterarrangement onder 
verantwoordelijkheid van Kanteel Kinderopvang, waarmee onze school intensief samenwerkt. Vanaf 
4 jaar komen de leerlingen in de basisschool van ’t Sparrenbos terecht. Op de bovenbouwlocatie 
verblijven de leerlingen tot 13 jaar. De buitenschoolse opvang valt eveneens onder 
verantwoordelijkheid van Kanteel Kinderopvang en sluit qua indeling aan bij de groepen van de 
basisschool. De tussen schoolse opvang valt onder verantwoordelijkheid van de Smikkelclub, 
onderdeel van Kanteel Kinderopvang. 
Jaarlijks stellen we in maart vast met hoeveel groepen de school in het nieuwe schooljaar kan 
starten. Dit is mede afhankelijk van het leerlingenaantal op 1 oktober daaraan voorafgaande. Voor de 
zomervakantie maken we bekend welke leerkrachten de groepen zullen gaan begeleiden. De 
groepssamenstelling wordt jaarlijks kritisch bekeken n.a.v. verschillende criteria, in verband met de 
groepsgrootte, de aard van de groepssamenstelling, de continuïteit(dus niet ieder jaar veranderen)  
en het groepsniveau. Ouders worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht.  
Zowel de onder- als de bovenbouwlocatie is dusdanig ingericht, dat we het onderwijs kleinschalig 
organiseren met veel mogelijkheden voor samenwerking zowel in kleinere als in grotere groepen. Dit 
geldt ook voor de speelplaatsen en de plaatsen voor bewegingsonderwijs (eigen speelzaal en 
sporthal de Hazelaar). Wij proberen ook steeds te werken met groepsdoorbrekende activiteiten bij 
diverse vak-en vormingsgebieden zoals bij lezen, rekenen en de creatieve vakken. Onze school heeft 
een structureel onderwijsaanbod, dat zich richt op het bevorderen van de sociale competenties van 
leerlingen. Hiervoor gebruiken wij het programma van De Vreedzame School. Wij hebben aandacht 
voor de samenleving en de diversiteit daarin en proberen de betrokkenheid van leerlingen bij de 
samenleving te bevorderen. Onze visie op actief burgerschap en sociale integratie en de manier 
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waarop dit in ons onderwijsaanbod gestalte krijgt sluit aan bij de missie/visie van onze school en bij 
onze levensbeschouwelijke identiteit van Christelijk onderwijs. 
Opvang:                         
Kanteel bestaat uit één bestuurder, drie managers, één locatiemanager voor 't Sparrenbos en de 
pedagogisch medewerkers. 

 
 

 

1.5 Documentgeschiedenis 
Dit document is tot stand gekomen op basis van gesprekken met verschillende partners. Het 
vertrekpunt van dit traject werd gevormd door een integrale analyse van evaluaties van de 
voorgaande planperiode, d.d. …. 

Datum Versie/status Besproken met: 
December 2018 Kernwaarden Kc breed Team 0-13 
29-5-19 Kernwaarden, Missie/Visie en 

doelen 
MT en Team  

26-8-19 Praatplaat MT MT 
18-9-19 Praatplaat team studiedag  Team 
14/10 en 15/10 Uitschrijven input team/MT Directie 
28-10-19 Klankbordgroep ouders 15 a 20 ouders 
29-10-19 Praatplaat MR MR 
23-11-19 Verwerken feedback Tamara, MT,MR 
6-12-19 Studiedag team 4-12 Team 4-12 
7-24 December Verwerken feedback Tamara, team en MR 
28 december 2019 Inleveren eindversie KC Plan Inspectie en CvB Signum 
Jan/feb 2020 Presenteren eindversie Team, MT,MR en KBG 
Maart/april 2020 Bijstellen eindversie MT,MR 
1 mei 2020 Eindversie 1 mei 2020  

 

 

2. Wat is onze opdracht? 
 

2.1 Op basis van de wet Primair Onderwijs 
 

2.1.1 Onderwijskundig beleid  
Signumscholen hebben vanuit de decentrale besturingsfilosofie ruimte om een eigen 
onderwijskundig  beleid te ontwikkelen. Dit beleid is voor EC ‘t Sparrenbos concreet beschreven in de 
schoolgids. Het strategisch beleid 2019-2023 van Signum fungeert als een gemeenschappelijk 
ontwikkelkader voor de scholen van Signum. In het impactgebied “Ontwikkeling van kinderen” is een 
viertal vraagstukken geformuleerd waarop alle scholen een beweging willen maken in relatie tot hun 
onderwijsbeleid. De wijze waarop EC ‘t Sparrenbos deze beweging wil maken is beschreven in 
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hoofdstuk 3 van dit KC plan. Indien van toepassing wordt daarbij aangegeven hoe de school voldoet 
aan wettelijke vereisten. Van een aantal van deze vereisten verwijzen wij al op deze plaats: 

- In het Kindcentrum geven wij inhoud aan de pedagogische opdracht in relatie tot actief 
burgerschap en sociale integratie. (zie schoolgids) 

- EC ‘t Sparrenbos beschikt over een adequaat systeem voor leerlingenzorg en een 
schoolondersteuningsprofiel.  
 

 

2.1.2 Personeelsbeleid 
Vakmensen in onderwijs en kinderopvang hebben grote impact op de ontwikkeling en het leren van 
kinderen. Het beroep van leerkracht wordt daarbij veelzijdiger en dynamischer, onder meer door 
ontwikkelingen zoals passend-, of beter, inclusief onderwijs. Signum beschikt daarom over een 
personeels- en een professionaliseringsbeleid dat periodiek wordt geactualiseerd1. EC ‘t Sparrenbos 
sluit hierbij aan. Duurzame inzetbaarheid is in dit beleid een belangrijk streven.   

Eisen van bevoegdheid: 
In het functiegebouw onderscheidt Signum verschillende functieniveaus in het primaire proces  
(leraar ondersteuner, onderwijsassistent, start bekwaam leerkracht, basis bekwaam leerkracht, vak 
bekwaam leerkracht, expertleerkracht). Startende leerkrachten worden conform CAO-PO (artikel 9.9) 
onderworpen aan interne certificering. Dat geldt ook voor leerkrachten die op het niveau van 
vakbekwaam of expert erkend willen worden. Voor de verschillende rollen in de school zijn 
rolbeschrijvingen vastgelegd. 

 
1. Ook bij vervanging bij afwezigheid van personeel is de continuïteit onderwijs door 

gekwalificeerd personeel gewaarborgd. Door de vervanging gezamenlijk met andere 
besturen via OMC 073 te regelen wordt bevoegd personeel ingezet. Ook dit personeel wordt 
begeleid richting certificering naar het niveau basis bekwaam, vak bekwaam of expert.  

2. Vanuit Signum wordt samengewerkt met opleidingen van het Koning Willem I college en met 
de Fontys Pabo in het kader van het partnerschap opleiden in de school (POS).  
EC ’t Sparrenbos is een academische opleidingsschool. Beide samenwerkingen kenmerken 
zich door partnerschap waarin het (initieel-) opleiden voor een groot deel plaatsvindt in de 
praktijk, waardoor ook Signum bijdraagt aan de kwaliteit van onderwijspersoneel in de regio.  

Onderhoud en ontwikkeling bekwaamheid: 
3. Via de tool Me-volution en via gesprekkencyclus reflecteren medewerkers met 

respectievelijk ‘peers’ en leidinggevenden op hun functioneren en hun professionele 
ontwikkeling.  

4. Vanuit het principe van duurzame inzetbaarheid worden medewerkers aangemoedigd om 
regie te voeren op hun eigen loopbaanontwikkeling, waarbij Signum ondersteunt met 
workshops.    

5. Talent wordt gefaciliteerd bij het volgen van opleidingen. Voorbeelden hiervan zijn master- 
en/ of leiderschapsopleidingen zoals de master EN, de MLI en de MLE.  

6. In de komende beleidsperiode worden de mogelijkheden voor het leren op de werkplek en 
netwerkleren vergroot.  

 
1 Vanuit artikel 30 uit de WPO neemt Signum in het bestuursformatieplan een bepaling op inzake de 
evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding. 
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2.1.3 Veiligheidsbeleid 
 

In ons pedagogische-didactische klimaat beschrijven wij onze visie op kindontwikkeling. Kinderen 
spelen, onderzoeken, experimenteren, slagen en falen. Wij zien kinderen als onderzoekers van hun 
eigen ontwikkeling en hun eigen omgeving. Ze ontwikkelen in hun eigen tempo en geven heel 
persoonlijk vorm en betekenis aan de wereld. Dat betekent dat ze ook leren door soms letterlijk hun 
neus te stoten en door te vallen en weer op te staan waarbij we niet altijd meteen ingrijpen. Wij 
bewaken altijd de veiligheid maar vinden ook dat deze kleine en ingecalculeerde risico’s er mogen 
zijn. Structureel inventariseren we met ons team of onze werkinstructies, protocollen, maatregelen 
en afspraken er ook daadwerkelijk toe leiden dat risico’s met betrekking tot veiligheid en gezondheid 
tot het minimum worden beperkt. Waar nodig, passen we aan of stellen we bij.  
 

2.1.3.1 Veiligheid 
ARBO- beleid  
Het College van Bestuur van Signum en de directies van de aangesloten scholen zijn verantwoordelijk 
voor het schoolbeleid. Het Arbobeleid maakt hier deel van uit. Het bestuur van Signum heeft een 
contract met de Regionale Arbodienst te ’s-Hertogenbosch dat de wettelijk noodzakelijke begeleiding 
garandeert bij ziekteverzuim. Het ziekteverzuimbeleidsplan en het ARBO-beleidsplan van Signum is 
op te vragen bij het secretariaat van Signum. 
 
Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) 
De RI&E wordt ongeveer eenmaal in de vier jaar uitgevoerd op school onder leiding van de 
preventiemedewerker. Resultaten op schoolniveau worden aan het team en de MR voorgelegd en op 
stichtingsniveau aan de GMR. De preventiemedewerker bepaalt jaarlijks in overleg met de directeur 
of gewijzigde omstandigheden een (gedeeltelijke) herhaling van de RI&E vereisen. Elke twee jaar 
wordt een QuickScan afgenomen van het personeel. De knelpunten worden beschreven in een plan 
van aanpak, welke wordt opgenomen in het eindverslag van de RI&E. Daaruit volgen nieuwe 
aandachtspunten die in de taakverdeling worden opgenomen. 
 
Calamiteitenplan 
Op school is een calamiteitenplan aanwezig, waarin beschreven staat wat er van het personeel en de 
kinderen (en overige aanwezigen) wordt verwacht bij calamiteiten. Daarnaast is bij elk lokaal en in de 
algemene ruimten een vluchtroute opgehangen. Er wordt twee maal per jaar een 
ontruimingsoefening gehouden met alle aanwezigen in het gebouw. Het mutatieblad van het 
calamiteitenplan wordt elk jaar aangepast door de preventiemedewerker. 
 
Bedrijfshulpverlening (BHV) 
Bij de kinderopvang heeft elke medewerker kinder EHBO er zijn er diverse BHV-ers in de onderbouw 
en bovenbouw. We zorgen ervoor dat er elke dag tenminste één BHV-er op elke locatie aanwezig is. 
De taken van de BHV-er zijn: 

 eerste hulp bij ongevallen, 
 het besluiten tot en coördineren van een ontruimingsoefening,  
 het voorkomen en/of bestrijden van noodsituaties, 
 de communicatie met hulpverleners. 

De preventiemedewerker coördineert de activiteiten. 
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Monitor veiligheid van leerlingen op school  
De Kindcentrummonitor (voorheen POM) wordt eenmaal in de twee jaar afgenomen. De 
vragenlijsten voor team en pedagogisch medewerkers van de kinderopvang, locatiemanager, 
directeur, ouders en leerlingen van de groepen 6 t/m 8 worden ingevuld. Met de uitkomsten worden 
aandachtsgebieden besproken en verbeteracties uitgevoerd. 
 
Met het leerlingvolgsysteem ZIEN voor sociaal- emotionele ontwikkeling volgen we het sociaal- 
emotioneel welzijn van de leerlingen in de groepen 3 tot en met 8. De kinderen van groep 5 tot en 
met 8 vullen ook de vragenlijst van ZIEN in. De resultaten leggen we vast in onze leerlingoverzichten. 
In dit document wordt de ontwikkeling per leerling beschreven en besproken met de leerling, 
leerkracht en ouders. ZIEN is gekoppeld aan ParnasSys; het digitale leerlingvolgsysteem.  
 
 
Sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen 
Fysieke veiligheid  
Protocol veilig naar school: in dit protocol wordt beschreven wat wij doen om kinderen te leren veilig 
aan het verkeer deel te nemen. Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit 
te waarborgen, is er een keurmerk in het leven geroepen: het Brabantsverkeersveiligheidslabel. Het 
BVL biedt basisscholen en gemeenten de helpende hand om meer op de praktijk van alle dag 
gerichte verkeerseducatie te geven. ECS voldoet aan het label. 
 
Beleid medicijnverstrekking 
Met het oog op de gezondheid van kinderen is het van groot belang dat er zorgvuldig gehandeld 
wordt. In het protocol wordt beschreven wanneer, hoe en wat de leerkracht kan doen. Dit protocol is 
op te vragen bij het secretariaat van Signum. 
 
Sociale, psychische veiligheid 
We werken met de methode Vreedzame School: een preventieve methode waarbij kinderen leren 
respect te hebben voor elkaar en op een goede manier met elkaar leren om te gaan. 
Begin van het schooljaar wordt er intensief gewerkt aan groepsvorming aan de hand van het thema 
‘Kennismaken’ vanuit onze methode . ECS heeft twee interne vertrouwenspersonen. Zij zijn het 
aanspreekpunt voor kinderen, ouders en leerkrachten. Leerkrachten hebben de plicht om bij 
vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling een melding te maken. Dit gebeurt volgens 
het meldcode-stappenplan. De IB-er neemt indien nodig contact op met Meldpunt Veilig thuis. 
De Meldcode bestaat sinds 1 januari 2019 uit de volgende vijf stappen: 

1. In kaart brengen van signalen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling; 
2. Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het meldpunt Veilig Thuis; 
3. Gesprek met de leerling en/of ouder(s); 
4. Met behulp van een afwegingskader bepalen of er sprake is van acute of structurele 

onveiligheid. Bij twijfel altijd Veilig Thuis raadplegen; 
5. Acute of structurele onveiligheid: áltijd melden bij Veilig Thuis. Daarnaast is zelf hulp 

verlenen of organiseren ook mogelijk. 

2.1.3.2 Pestprotocol  
EC ‘t Sparrenbos werkt aan een veilig klimaat waarin kinderen respectvol met elkaar omgaan. Dit 
werkt preventief t.a.v. pestgedrag en staat beschreven in ons pestprotocol. Via de methode De 
Vreedzame School schenken we expliciet aandacht aan pesten tijdens de lessen van deze methode. 
De visie van de Vreedzame school moet door elke werknemer iedere dag in zijn handelen zichtbaar 
zijn. Als Vreedzame School streven we naar een cultuur in het Kindcentrum waarbij kinderen zich 
gehoord en gezien voelen en een stem krijgen. Het pesten doorbreken wij door de oplossingsgerichte 
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pestaanpak te hanteren. Het idee achter deze aanpak is dat je een beroep doet op het 
verantwoordelijkheidsgevoel van de groep. Door niet te beschuldigen, maar empathie op te roepen 
en iedereen als potentiële oplosser van het probleem te zien, stimuleer je de positieve krachten in 
zo’n groep. De oplossingsgerichte pestaanpak is opgebouwd uit de volgende 7 stappen: 

Stap 1: Een gesprek met het kind dat gepest wordt. 

Stap 2: Groepsgesprek plannen. 

Stap 3: Leg het probleem aan de groep/unit uit. 

Stap 4: Deel de verantwoordelijkheid. 

Stap 5: Vraag naar ideeën in de groep. 

Stap 6: Vat mogelijke oplossingen samen en kom tot een besluit. 

Stap 7: Spreek de groep en het gepeste kind opnieuw. 

We monitoren tweejaarlijks de fysieke en sociale veiligheid van onze kinderen en medewerkers 
middels het kwaliteitszorginstrument KC Monitor (voorheen de POM). 

 

2.1.3.3. Gezondheidsbeleid 
Op EC ‘t Sparrenbos willen wij gezond gedrag voor iedereen makkelijk maken, om zo bij te dragen 
aan een goede ontwikkeling van de kinderen. Door te communiceren met de kinderen, maar ook met 
de ouders willen we ervoor zorgen dat er een gezond klimaat heerst. We doen dit volgens de 
landelijke normen van de Gezonde School, waarvan we het vignet Bewegen en Sport bezitten. De 
verlenging van dit vignet zal in januari 2020 gerealiseerd worden. Trakteren en lunchen doen we dus 
ook zo gezond mogelijk. Er is ruimte om individuele afspraken te maken bij een allergie, dieet, 
geloofsovertuiging en ook bij speciale gelegenheden, zoals schoolreisjes en feestdagen. Op EC ‘t 
Sparrenbos hebben we regels vastgelegd op het gebied van eten en drinken in de pauzes.  
 
 

2.1.4 Kwaliteitsbeleid 
Signum heeft een systematiek ten behoeve van het bewaken van kwaliteit ontwikkeld en vastgelegd. 
Deze werkwijze richt zich in alle lagen van de organisatie op het systematisch onderzoeken van de 
praktijk vanuit een regulatieve cyclus. Deze cyclus ondersteunt twee niveaus van bewaken van 
kwaliteit.  

- 1e cyclus: Het ontwikkelen, uitvoeren, bewaken en vaststellen van onze kwaliteit op 
schoolniveau en op bovenschools niveau; 

- 2e cyclus: Het bewaken van de realisatie van onze kwaliteitsverbetering. 
 
Het hanteren van deze twee cycli levert naast een signaal, ook steeds de impuls tot en de richting 
aan het continue verbeteren van ons eigen handelen. Ons kwaliteitszorgsysteem is daarmee een 
dynamisch systeem van regelen en verantwoorden. Het beleid (het ‘plan’) vindt plaats in een 
meerjarencyclus waarin vierjaarlijks een strategisch beleid wordt vastgesteld dat wordt 
geoperationaliseerd in jaarcycli. Onderstaande tabel geeft de belangrijkste instrumenten weer die in 
deze cycli op school- en bestuursniveau wordt gehanteerd (de ‘check’ en “act”). 
 
 
Tabel 1: Check en act in het Signum kwaliteitssysteem op bestuurs- en schoolniveau 

Bestuursniveau: Schoolniveau:  
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In de kwartaalanalyse worden signalen van scholen m.b.t. onderstaande onderzoeken/activiteiten besproken en 
vastgelegd. Er worden interventies bepaald, beschreven en geëvalueerd.   
Plannen en evalueren  
-strategisch beleid  
-bestuursjaarplan  
-bestuursbegroting  

Jaargesprekken met directeuren: 
-functioneringsgesprekken 
-beoordelingsgesprekken 
-schoolontwikkeling gesprekken   
-formatiegesprekken 
-begrotingsgesprekken 
-huisvestingsgesprekken  

Jaarverslag  Eind- en tussenopbrengsten  
Jaargesprekken 
-functioneringsgesprekken 
-beoordelingsgesprekken met  
medewerkers  

KCM:  Tweejaarlijks onderzoek naar kwaliteit en 
tevredenheid van directeuren, ouders, team en 
leerlingen(gr 6/7/8) 

KCM. In de KCM zijn specifieke vragen 
opgenomen over het bestuur 

Inspectie: Vierjaarlijks kwaliteitsonderzoek  

Jaargesprek inspectie op basis van  
toezichtkader 

Stadsfoto Compas: 
Tweejaarlijks onderzoek naar fase van 
ontwikkeling Kindcentrum 

Jaargesprek Raad van Toezicht op basis van 
toezichtkader  

 

Audit of peer review door stakeholders Directeur ECS is lid van auditteam Signum 
 
 

2.2 Op basis van de Wet Kinderopvang 
De Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (Wet IKK) beoogt de kwaliteit in de kinderopvang verder 
te verbeteren. In de wet zijn vier pedagogische basisdoelen vastgelegd: 

- het waarborgen van fysieke en emotionele vrijheid; 
- het bevorderen van persoonlijke competentie van kinderen; 
- het bevorderen van sociale competentie van kinderen; 
- socialisatie door overdracht van waarden en normen. 

Kinderopvang en peuterarrangementen moeten aan wettelijke kwaliteitseisen voldoen op het gebied 
van registratie, wijzigingen en administratie, pedagogisch klimaat, personeel en groepen, veiligheid 
en gezondheid, accommodatie en ouderrecht. 

2.2.1 Registratie, wijzigingen en administratie 
 
Beroepskracht-kindratio 
Voor de kinderopvang gaat een aantal regels op. Zo is wettelijk vastgelegd welk ratio voor een groep 
gehanteerd dient te worden. Op het moment dat we afwijken van de pedagogisch 
medewerker/kind-ratio (binnen de kaders die de wet hiervoor stelt) is er altijd een tweede 
volwassene op de locatie aanwezig. In het pedagogisch werkplan van de locatie staat exact 
beschreven wanneer wij afwijken van deze drie-uursregeling.  
 

Achterwacht 

De actieve achterwacht kan gebeld worden wanneer een pedagogisch medewerker alleen werkt op 
de locatie en ondersteuning nodig heeft. Ook op het moment dat zich een calamiteit voordoet 
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(pedagogisch medewerker ziek; kind ziek; ongeval met kind) waardoor een pedagogisch medewerker 
de locatie moet verlaten en de pedagogisch medewerker/kind-ratio overschreden wordt, kan de 
achterwacht gebeld worden. Deze achterwacht hoeft niet in het pand aanwezig te zijn, maar kan wel 
binnen 15 minuten aanwezig zijn. Op elke locatie is voor medewerkers bekend wie de (actieve) 
achterwacht is en hoe die telefonisch te bereiken is. 

Het vierogenprincipe 

De dagopvang ( kinderdagverblijf en peuterarrangement) op onze locatie is zo georganiseerd dat een 
pedagogisch medewerker, pedagogisch medewerker in opleiding, stagiair, vrijwilliger of andere 
volwassene zijn of haar werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij of zij gezien of gehoord 
kan worden door een andere volwassene. Dit is een wettelijke verplichting waar wij ons aan houden. 
De oplossing voor het vierogenprincipe is altijd een kwestie van maatwerk en sterk afhankelijk van 
de locatie en de hoeveelheid kinderen en medewerkers die op een dag aanwezig zijn. 
 
2.2.2 Pedagogisch klimaat  
 

Pedagogisch vakmanschap 

Het pedagogische-didactische klimaat vindt haar basis in de vier pedagogische basisdoelen zoals 
die beschreven zijn in de Wet Kinderopvang. Deze vormen het uitgangspunt van dit KC-plan. Dit 
betekent dat: 

 op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor 
de autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur 
wordt geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en 
geborgen voelen; 

 kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische 
vaardigheden, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, 
teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een 
veranderende omgeving; 

 kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis 
en vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds 
zelfstandiger relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden, en 

 kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de 
algemeen aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een 
respectvolle omgang met anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 

 

Voor onze pedagogische doelen en afspraken verwijzen we graag naar het Pedagogisch werkplan 
Kanteel, wat op te vragen is bij de manager van de kinderopvang. 

Bij de opvang van Kanteel kunnen kinderen zich in hun eigen tempo en op hun eigen unieke manier 
ontwikkelen. Altijd kijken we naar de behoeften van ieder kind. Kinderen worden met 
leeftijdsgenoten in een vaste groep met bekende pedagogische medewerkers(PM-ers) en vaste 
gezichten van de andere kinderen geplaatst. Zeker voor de allerjongsten binnen de kinderopvang is 
dit heel belangrijk. Zo kunnen kinderen met elkaar en met PM-ers een echte band opbouwen. Er 
wordt een overeenkomst voor een bepaalde periode afgesloten waarin opgenomen wordt welke 
dag(delen) er gebruik wordt gemaakt van de opvang. Indien in de tussenliggende periode een 
wijziging in de overeenkomst gewenst is, kan dat via de afdeling Klantrelatie van Kanteel 
(relatiebeheer@kanteel.nl of via 073 - 851 1474) geregeld worden. Deze afdeling ondersteunt de 
locatie door de plaatsing en planning voor de groepen te verzorgen. 
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2.2.3 Personeel en groepen 
De pedagogisch werker biedt dagelijkse opvang, ondersteuning en  
ontwikkelingsmogelijkheden aan kinderen en jongeren van 0 tot en met 13 jaar. Over 
het algemeen zijn dit kinderen zonder specifieke begeleidingsvraag. Om als 
pedagogisch medewerker te kunnen werken is een opleiding hiertoe verplicht gesteld. 
Voor de actuele lijst van opleidingen voor de kinderopvang: 

https://www.kinderopvang-werkt.nl/cao-kinderopvang/kwalificatie-eisen-kinderopvang 

 

 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang  

Iedereen die op de kinderopvang en in het onderwijs werkzaam is heeft een verklaring omtrent 
gedrag (VOG) aan moeten vragen, deze wordt gekoppeld aan de organisatie. Er is een doorlopende 
screening. Ook personen welke indirect met de kinderen in contact komen hebben een VOG. Denk 
hierbij aan de klusjesman, die regelmatig langs komt. 

 

2.2.4 Accommodatie  
Op de onderbouw locatie hebben we een apart gedeelte waar de kinderopvang zich bevindt. Hier zijn 
3 kinderdagverblijf groepen; een babygroep 0-2 jaar, een peutergroep 2-4 jaar en een verticale groep 
0-4 jaar, 1 peuterarrangementen groep 2,5-4 jaar en onze jongste BSO kinderen van groep 1 en 2 van 
de basisschool. In de school tussen de groepen 4 hebben we onze BSO groep voor de kinderen van 
groep 3 en 4 van de basisschool. Op onze bovenbouw locatie hebben wij een BSO groep voor de 
kinderen uit groep 5 tot en met 8. Dit vindt plaats in een unit op het schoolplein en 1 klas lokaal 
binnen de school. De kinderen kunnen op leeftijd buiten spelen, zodat elk kind veilig zich kan 
ontwikkelen met materiaal welke past bij het ontwikkelingsniveau van het kind. Verder maken we 
gebruik van de gezamenlijke bibliotheek op de onderbouw locatie en de kleutergymzaal voor het 
beweegaanbod in samenwerking met de Sportalliantie Rosmalen. 

 

2.2.5 Ouderrecht 
 

Oudercommissie 

Medezeggenschap van ouders is een belangrijke pijler binnen de kinderopvang. De oudercommissie 
heeft bijvoorbeeld adviesrecht op de kwaliteit van de opvang, de openingstijden en prijs van de 
opvang. De wet verplicht de kinderopvangondernemer om voor elk kindcentrum een 
oudercommissie te hebben. Samen met enthousiaste ouders die op een constructieve manier mee 
willen denken en een bijdrage willen leveren aan de kwaliteit van de kinderopvang wordt regelmatig 
overleg gevoerd. Op deze manier wordt bijgedragen aan het welzijn en welbevinden van de kinderen 
op de locatie. De oudercommissie maakt daarvoor gebruik van het adviesrecht dat aan ouders is 
toegekend. De oudercommissie brengt advies uit op verzoek van de locatiemanager, maar kan dat 
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ook ongevraagd doen. De oudercommissie is het aanspreekpunt voor de andere ouders op de locatie 
en kan op verzoek een inbreng leveren op ouderavonden en themabijeenkomsten.  
 

2.3 Op basis van de Wet OKE 
 

In ’s-Hertogenbosch wordt op diverse VVE locaties gewerkt met een VVE locatieplan. In het VVE 
locatieplan maken peuterarrangement, kinderdagverblijf en basisschool jaarlijks gezamenlijke 
afspraken met betrekking tot de domeinen van het inspectiekader VVE (Inspectie van het Onderwijs):  

1. Ontwikkelingsproces: Aanbod, Zicht op ontwikkeling, Pedagogisch-educatief handelen, 
(Extra) ondersteuning, Samenwerking  

2. Resultaten voorschoolse educatie: Ontwikkelingsresultaten 
3. Kwaliteitszorg en ambitie: Kwaliteitszorg, Kwaliteitscultuur, Verantwoording en dialoog  

EC ’t Sparrenbos is geen VVE locatie. Wel wordt er op elk Kindcentrum tweejaarlijks een stadsfoto 
gemaakt, waarin we de voortgang in samenwerking tussen onderwijs en opvang in 5 fases laten zien. 
In september 2019 is het gesprek geweest over de voortgang in het KC en het resultaat daarvan ziet 
u hieronder weergegeven. 

Tabel 2 
Stadsfoto 2019 ontwikkeling Educatief Centrum ‘t Sparrenbos 
 

 

2.4 Uitgangspunten, doelstelling en inhoud van het onderwijs 
 

Overgang Opvang-Onderwijs: 

Als een kind de overstap maakt naar de basisschool geven we het overdrachtsformulier af aan de 
leerkracht van de basisschool. We bespreken kort de bijzonderheden en maken meteen een afspraak 
voor een zogenaamde warme overdracht, waarin we bespreken hoe de ontwikkeling van het kind in 
de afgelopen jaren is verlopen en hoe de start is geweest op de basisschool. Bijzonderheden in de 
ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en besproken met de ouders. In 
sommige gevallen worden de ouders doorverwezen naar passende instanties voor verdere 
ondersteuning. 

Onderwijs:  

Het schoolondersteuningsprofiel(SOP) is bij de directie op te vragen. Met dit 
schoolondersteuningsprofiel willen wij in beeld brengen welke (extra) ondersteuning wij onze 
leerlingen bieden. Ook geven wij aan welke stappen wij gaan zetten om de ondersteuning op onze 
school te verbeteren. Daarmee worden ook de mogelijkheden van ons onderwijs duidelijk. Het 
profiel is samengesteld samen met het personeel van onze school. Na advies van de MR is het profiel 
door ons schoolbestuur vastgesteld. Het schoolondersteuningsprofiel maakt onderdeel uit van ons 
kindcentrumplan. De ouders van onze school worden over de mogelijkheden voor (extra) 
ondersteuning op onze school geïnformeerd in de schoolgids. Het profiel wordt in de toekomst 
verder doorontwikkeld en getoetst. In bijlage 1 vindt u onze meerjarenplanning, waarin de 
gezamenlijke onderwijs- en opvang doelen zijn weergegeven. 

 



14  Kindcentrumplan 2019-2023 Educatief Centrum ’t Sparrenbos 
 

 

 

3. Ontwikkeling van kinderen 
 

Het strategisch beleidsplan van Signum (2019-2023) onderscheidt ten behoeve van het 
onderwijsbeleid een viertal vraagstukken waarin alle kindcentra de komende jaren een beweging 
moet maken. Voor ieder vraagstuk is weergegeven hoe de school haar beleid vormgeeft en welke 
beweging wordt nagestreefd. Deze beweging wordt geconcretiseerd in jaarplannen. 

3.1 Onderwijskundig beleid 
 
Educatief Centrum ’t Sparrenbos werkt met een breed curriculum dat de ontwikkeling van kinderen 
optimaal stimuleert. Ons onderwijs beoogt een kwalificerende, socialiserende en persoonsvormende 
functie te creëren. We staan achter de visie dat een kind straks stevig in zijn schoenen staat, zich 
optimaal ontwikkelt als zij/hij zich kennis, vaardigheden en houdingen eigen maakt, tradities, 
omgangsvormen en praktijken gewaar wordt en zijn eigenheid/eigenzinnigheid kan ontdekken. ‘t 
Sparrenbos wil de identiteitsvorming voeden vanuit optimisme en vanuit een positief bijzonder joods 
christelijk perspectief; wij willen de wereld een beetje mooier kleuren. M.a.w. we zetten in op 
levensbeschouwing, zingeving en burgerschap. De voorstellen uit www.curriculum.nu  zijn mede een 
belangrijke inspiratiebron geweest voor de thema’s die we kiezen bij de vormgeving van ons 
curriculum.  
 
Inclusiviteit  
’t Sparrenbos is zich ervan bewust dat kinderen zich het beste kunnen ontwikkelen als ze samen 
spelen en leren met anderen, in een ‘community of learning’. In zo’n leergemeenschap is plaats voor 
ieder kind uit de wijk. Wij werken dan ook aan inclusief onderwijs op ’t Sparrenbos zoals dat in ons 
School Ondersteuning Profiel(SOP) beschreven staat in een veilig ondersteunend pedagogisch 
klimaat. Wij zijn actief in het zoeken naar en uitvoeren van een passend aanbod voor ieder kind en 
zijn daarbij gericht op professionalisering en samenwerking met externen.  
 
Van deze tijd  
De maatschappij verandert en daarmee veranderen ook de kennis, vaardigheden, attitudes en het 
soort inzichten waarover kinderen moeten beschikken. Kansengelijkheid, burgerschapsvorming, 
internationalisering, duurzaamheid en technologie zijn thema’s die spelen voor ’t Sparrenbos in de 
komende jaren. We zijn gericht op de actualiteit, halen de wereld binnen en gaan de wereld in. Wij 
willen de digitale geletterdheid en inzetten van techniek in ontwerpend en onderzoekend leren van 
kinderen versterken, zodat zij bewust kunnen omgaan met de voortdurend veranderende 
mogelijkheden van technologie.  
 
In samenhang  
In het curriculum staan vakken en leerlijnen niet op zichzelf. In ons onderwijsconcept proberen we 
steeds meer naar samenhang te streven. Wij bieden betekenisvolle activiteiten die zowel de kennis, 
vaardigheden, inzichten als attitude van kinderen aanspreken. Vakken en domeinen vragen 
voortdurend om actualisering. Hiervoor zijn professionele leergemeenschappen(leer of vakgroepen) 
ingericht. We hebben hoge verwachtingen van kinderen en zijn altijd op zoek naar de zone van de 
naaste ontwikkeling en daarmee onze ambitie om kinderen meer te bieden dan de basiskwaliteit, te 
realiseren. Het gaat daarbij zeker niet alleen om een optimale leerwinst in bijvoorbeeld vakken als 
taal, lezen en rekenen maar winst in een samenhangend programma om je te oriënteren op de 
wereld (kwalificatie).  Het gaat ons dus vooral om het aangaan van levensechte uitdagingen, 
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burgerschapsvorming en participeren in de samenleving (socialisatie). Dit alles vanuit het bewustzijn 
dat ieder kind andere talenten en andere sociaal-emotionele behoeften heeft (persoonsvorming). 
 
Doorgaande lijn  
Wij streven onverminderd naar een doorgaande ontwikkellijn van 0 tot 13 jaar en kijken vanuit een 
breed perspectief naar de ontwikkeling van kinderen. In het curriculum kunnen we keuzes maken die 
passen bij onze leerling populatie, de context van de wijk en de fase van ontwikkeling van ons 
Kindcentrum. Wij willen in de toekomst de ontwikkeling van kinderen nog beter in beeld brengen 
door o.a. formatief te toetsen. Wij zien het als een opdracht om talent te ontdekken en gericht te 
ontwikkelen. De ambitie is dat de interne samenwerking hierin met het kinderdagverblijf (KDV), 
peuterarrangement (PA) en buitenschoolse opvang (BSO) in deze beleidsplanperiode 2019-2023 op 
een hoger plan komt. 
 
 

3.2  Ontwikkelperspectief 
Het strategisch beleidsplan van Signum (2019-2023) onderscheidt ten behoeve van het 
onderwijsbeleid een viertal vraagstukken waarin het Kindcentrum de komende jaren een beweging 
wil maken.   

 

1. Hoe bieden wij ieder kind een passende ontwikkelomgeving in de wijk? 
  

Nu 2019: Er is een Schoolondersteuningsprofiel(SOP) uit 2017( In 20/21 zal hier een update gaan 
plaatsvinden). De IB -er houdt zich vooral bezig met ondersteuning daar waar individuele leerlingen 
of leerkrachten een actuele ondersteuningsbehoefte hebben. We dragen een gezamenlijke visie op 
inclusief onderwijs. De professionals delen de kinderen in vooraf bepaalde niveaugroepen in en doen 
dat op grond van prestaties/observaties/toetsen in de lessen. 

 

Ambitie/beweging 2019-2023:  We willen ons meer gaan onderscheiden door specifieke 
doelgroepen binnen ons regulier onderwijs te omarmen. Passend onderwijs zal waarschijnlijk niet 
meer volgens de norm van het huidige onderwijsconcept kunnen. Het werken in een traditionele 
klassikale setting is hier niet meer vanzelfsprekend. We gaan met elkaar op zoek naar een meer 
passend eigentijds onderwijsconcept. Daarbij groeperen leerkrachten de kinderen op flexibele wijze. 
Afhankelijk van het leerdoel wordt gekozen voor een flexibele homogene of heterogene setting, 
waardoor leerlingen in verschillende samenstellingen steeds meer gaan werken in een 
uitdagende/inspirerende leeromgeving. Er moet meer passende ruimte komen voor alle talenten, 
waarbij focus op begaafdheid niet alleen het uitgangspunt moet zijn, maar er ook ruimte komt voor 
talentontwikkeling in de breedste zin van het woord. Het streven is om een doorgaande ontwikkellijn 
op alle gebieden te creëren, waarbij de talenten van leerkrachten ingezet kunnen worden. Wat 
wordt onze onderwijskundige visie op leren? Wat is volgens ons goed onderwijs? Blijven we methode 
gebonden werken? Door op deze vragen de komende 4 jaren de juiste antwoorden te vinden geeft 
het ons richting om op zoek te gaan naar een nieuwe gemeenschappelijk gedragen onderwijskundige 
visie met een daarbij horende passende organisatieontwikkeling. Daarbij moeten we ook het goede 
van wat we al hebben kunnen behouden.  
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2. Hoe zorgen wij dat ieder kind tot optimale leerwinst komt?  
 

Nu 2019: De opbouw van leerlijnen volgt vooral de methodes. In de groepen vindt differentiatie 
plaats in aanbod van leerstof en type/lengte instructie. Monitoring vindt plaats middels de methode 
gebonden toetsen, het LVS en observaties. 

Ambitie/beweging 2019-2023: ECS heeft een duidelijk beredeneerd aanbod/visie m.b.t. de leerlijnen 
en heeft deze uitgezet in heldere doelen passend bij de zone van naaste ontwikkeling van alle 
leerlingen. We gaan meer (formatief) evalueren op maat en de Bossche toetskalender wordt 
aangepast op behoeften ECS. We zetten toetsen in als middel en niet als doel. We maken de 
ontwikkeling van kinderen zichtbaarder via de vaardigheidsgroei. Kinderen worden meer eigenaar 
van hun eigen leerproces. 

 

3.Onderzoekend, Ontwerpend en Ondernemend leren. Hoe ontwerpen wij vanuit een eigen 
visie op leren en ontwikkelen een ‘eigen zinnig’ samenhangend onderwijsconcept dat inhoud 
geeft aan een breed curriculum en kinderen het leven leert leven? 
 

Nu 2019: Er wordt nu vooral gebruik gemaakt van vak integrerende methoden binnen de methode 
Davinci. Hierbij staat verwondering aan het begin van de wijsheid. Deze bevatten ontwerpende en op 
ondernemende houding gerichte mix van didactische werkvormen. Het bewegend en buiten het 
groepslokaal leren komt nog te weinig aan bod. We hebben eigen visie op leren, waarin het 
experimenteel werken aan levensechte uitdagingen een plaats inneemt. Bijv. door het aanbod van 
thema’s of projecten. Voor W&T zouden er leerlijnen zijn opgesteld, waarin over alle leerjaren 
activiteiten plaatsvinden. In de praktijk komt dit echter maar moeizaam van de grond en verdient het 
aandacht voor de komende jaren. 

 

Ambitie/beweging 2019-2023:  ECS experimenteert naast inhoudelijke integratie ook met het 
begeleiden en beoordelen/evalueren van doelen voor persoonsvorming en socialisatie/burgerschap. 
Leerkrachten beïnvloeden positief de motivatie van leerlingen. Leerkrachten kiezen verschillende 
werkvormen en didactische aanpakken die een positieve invloed hebben op de motivatie van de 
leerlingen, waarbij leerlingen ook mogen kiezen welke van deze aanpakken past bij hun manier van 
leren. Het curriculum van onze school(WO vakken via Davinci) speelt zich niet alleen binnen de 
muren van de school af. Kinderen dragen door actieve participatie bij aan burgerschap in de wijk. Je 
kunt dan denken aan meer samenwerking Kindcentrum en wijkraad en daar waar mogelijk 
verbinding met de nu in ontwikkeling zijnde wijkvisie. Leerlingen ervaren daarbij niet alleen zelf de 
betekenis van het curriculum, maar ook structureel dat zij van betekenis zijn voor anderen in het 
Kindcentrum of de wijk. W&T is geïntegreerd in het curriculum en de leerlijnen zijn goed uitgewerkt 
in doelen, activiteiten en materialen via een zowel binnen- als buitenschools aanbod. Er moet meer 
aandacht komen voor ontwerpend, handelend, spelend, bewegend, ontdekkend en onderzoekend 
leren door dit voor onze kinderen te faciliteren. Dat kan alleen door alle elementen (Strategie, 
structuur, cultuur, mensen, middelen en resultaten) aan te spreken (Knoster, 1991). 
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Tabel 3  Model van verandering. (Knoster, 1991) 

 

4. Hoe maken wij de ontwikkeling van kinderen op een eigentijdse manier zichtbaar? 
 

Nu 2019: De ontwikkeling van onze kinderen wordt vooral gevolgd via observaties, methode 
gebonden toetsen en LVS. Ontwikkeling wordt bijgehouden in het leerlingvolgsysteem (LVS) 
Parnassys. We zijn in 2018/2019 gestart met kind-oudergesprekken.  

Ambitie/beweging 2019-2023: In het kader van brede ontwikkeling van kinderen experimenteren we 
met andere volgmechanismen zoals (digitaal) portfolio en voeren we samen met de kinderen en hun 
ouders/verzorgers gesprekken over de ontwikkeling van het kind. We vergroten hiermee het 
eigenaarschap van kinderen doordat ze hun eigen doelen en ook groepsdoelen stellen, ze 
medeverantwoordelijkheid dragen voor de voorbereiding en uitvoering van de kind-
oudergesprekken en hun eigen ontwikkeling goed kunnen verwoorden. Een vernieuwend 
onderwijsconcept vraagt ook een andere beweging van het toetsen. We willen meer tot formatieve 
evaluaties komen dan zoals nu door summatieve toetsing, om zo een meer brede ontwikkeling van 
elk kind in kaart te kunnen brengen. Daarom zullen observaties van leerkrachten steeds belangrijker 
gaan worden. De visie op leren wordt ondersteund door een goede theoretische onderbouwing, om 
zodoende de ontwikkeling van kinderen nog beter te kunnen evalueren. Ieder jaar zullen we daarom 
onze kindrapporten kritisch bekijken of ze bijgesteld moeten worden naar de normen van de steeds 
veranderende praktijk en afhankelijk van de nog door te ontwikkelen visie. 
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4. Ontwikkeling van personeel 
 

4.1 Personeelsbeleid 
Professionals in onderwijs en kinderopvang hebben grote impact op de ontwikkeling en het leren van 
onze kinderen. ’t Sparrenbos richt zich dan ook op het versterken van de kwaliteit van professionals 
door passende professionalsering en het werken in professionele leergemeenschappen.  
Wij willen focussen op werkplezier, het inzetten van de juiste mensen op de juiste plek, oog hebben 
voor de talenten of specifieke inbreng en duurzame inzetbaarheid. Omdat ’t Sparrenbos een 
academische basisschool(AOS) is hebben we de kans om nieuwe professionals op te leiden en in 
onderzoeksgroepen ons verder te ontwikkelen. Wij willen ruimte creëren om samen tot dieper leren 
te komen. Toch gaan we ook op zoek naar de absolute meerwaarde van een AOS, omdat veel 
personeelsleden de afgelopen jaren niet genoeg die meerwaarde hebben ervaren. 
 
Werkplezier  
Personeel wordt beschouwd als het kapitaal van EC ’t Sparrenbos. Onze professionals willen het 
beste van zichzelf geven als zij vertrouwen krijgen, betrokken zijn bij de ontwikkeling van onze 
organisatie, ruimte voelen om iets van hun vak te maken en bevlogen en met trots kunnen vertellen 
over het werk. Wij gaan aan de slag met de drie pijlers van werkplezier: werk dat aansluit bij iemands 
kwaliteiten en talenten, werk dat plaatsvindt in een goede sfeer en relatie met anderen en werk 
waarmee je waarde toevoegt. Daarbij is het belangrijk dat elke collega enthousiasme en 
bevlogenheid uitstraalt. 
 
 
Duurzaam ontwikkelen  
De professionals op ’t Sparrenbos onderschrijven dat zij een actieve rol hebben in de visie dat ouders 
educatief partner zijn. Hieronder verstaan we dat zowel ouders als professionals verantwoordelijk 
zijn voor de ontwikkeling van de kinderen waarbij de kinderen eigenaarschap ervaren.  
Het ontwikkelen van specialistische expertise op het gebied van handelingsgericht werken, het om 
kunnen gaan met externaliserend gedrag en kritische ouders, maar ook het vermogen om in 
interprofessionele teams in de kindcentra samen te werken, worden steeds belangrijker. Daarnaast 
vinden we het belangrijk dat een professional de eigen ontwikkeling zichtbaar maakt aan de hand 
van heldere standaarden, met als voornaamste doel te reflecteren op de eigen professionele 
identiteit. Hiervoor wordt het digitale bekwaamheidsdossier Mevolution ingezet.  
 
 
Een innovatieve, lerende en ondernemende organisatie  
EC ’t Sparrenbos heeft de ambitie om een innovatieve, lerende en ondernemende organisatie te zijn. 
We zijn er op uit om het beste van elkaar te leren. Wanneer professionals een onderzoekende 
houding hebben en van en met elkaar leren, werken zij samen aan kwaliteit van onderwijs en 
opvang. Zo kunnen wij ons voortdurend aanpassen aan datgene wat er om ons heen gebeurt. Wij 
verbeteren daarbij iedere dag de kwaliteit van ons onderwijs, opvang en onze organisatie.  
De focus in dit beleidsplan zal liggen op een duurzame, intensieve samenwerking tussen opvang en 
onderwijs op ’t Sparrenbos. Een uitdaging ligt ook in het samenwerken met het 
samenwerkingsverband (SWV de Meijerij) en andere relevante externe partners.  
 

Opvang:  
De wijze waarop het personeel in de opvang wordt ingezet op de groepen, de drie-uursregeling en de 
de vormgeving van het mentorschap is beschreven in het pedagogisch werkplan KO (bijlage 2 van dit 
IKC plan). 
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De pedagogisch medewerker is er als medeopvoeder verantwoordelijk voor dat kinderen veilig en 
onbezorgd (met elkaar) kunnen spelen. Ook zijn er de verzorgende taken, daarnaast gebruiken zij als 
opvoeder alle competenties (kennis, vaardigheden en attitude) waarover zij beschikken, om kinderen 
te helpen en te stimuleren in hun algemene ontwikkeling. Het welbevinden van de kinderen staat 
hierbij altijd centraal.  

Uitgangspunt voor ons zijn de volgende opvoedingsdoelen. 

• Een kind zich moet zich veilig en geborgen voelen. Hiermee bedoelen we dat een kind 
vertrouwen in de ander heeft én in zichzelf. We bieden kinderen structuur, warmte, 
genegenheid en individuele aandacht.  

• Ieder kind moet zijn of haar eigen aanleg, karakter en temperament kunnen ontwikkelen: 
persoonlijke competentie ontwikkeling. 

• Uw kind moet relaties kunnen opbouwen met andere kinderen en met de pedagogisch 
medewerkers. Wij leren uw kind ook deze relaties te onderhouden: sociale competentie 
ontwikkeling. 

• Wij zorgen ervoor dat uw kind weet wat wel en niet kan (waarden en normen) in de groep. Er 
wordt een aantal eenvoudige en herkenbare regels vastgesteld in een groep. Onze 
pedagogisch medewerker helpt de kinderen deze te benoemen en ernaar te handelen.  

 
Onze pedagogische medewerkers beschikken minimaal over de gewenste diploma zoals beschreven 
in de wet kinderopvang (minimaal MBO). Wij hechten veel waarde aan continu 
deskundigheidsbevordering van de medewerkers. Een aantal opleidingen, cq workshops, trainingen 
zijn verplicht voor alle medewerkers van Kanteel. Daarnaast hebben de medewerkers van de opvang 
ook andere trainingen gedaan. Voorbeelden hiervan zijn: 

Talentwijzer, Taaltoets 3F, Kinder EHBO als verdieping op de standaard EHBO-training, kinderen die 
opvallen; een training waarbij getraind wordt specifiek gedrag te onderkennen en observeren, 
Communiceren doe je zo!, Til- en ergo training, in aanvulling op ergonomische maatregelen die al in 
het meubilair zijn getroffen; VIB jaarlijks( Video interactie begeleiding). Dit is een instrument dat wij 
gebruiken om de kwaliteit en de professionaliteit van onze pedagogisch medewerkers te verbeteren 
door een ‘spiegel’ voor te houden. 
 
Naast deze trainingen krijgen alle medewerkers de gelegenheid om deel te nemen aan het Kanteel 
café. Hier komen onderwerpen aan bod die door een externe partij worden toegelicht/uitgelegd of 
verdiept. Ook kunnen en moeten ze gebruik maken van het Kanteelplein. Op het Kanteelplein vinden 
zij alle protocollen die van belang zijn voor hun werk in de kinderopvang. Medewerkers hebben 
jaarlijks een jaargesprek waarin algeheel functioneren, persoonlijke groei en ontwikkeling centraal 
staat. 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers en pedagogisch coaches 
Bij Kanteel werken we met vier beleids- of stafmedewerkers B. Zij zijn verantwoordelijk voor alle 
pedagogische beleidstaken voor de gehele organisatie en voorzien hiermee alle kindcentra.  
Tevens hebben wij pedagogisch coaches (zonder beleidstaken) in dienst voor de coaching van alle 
pedagogisch medewerkers binnen de organisatie in hun dagelijks, pedagogisch handelen.  

Werkwijze pedagogisch coach op locatie 
Jaarlijks stellen wij binnen iedere locatie pedagogische doelen vast te weten: 
- Een locatiedoel;  Een groepsdoel en  éen of meerdere persoonlijke doelen met betrekking tot 
pedagogisch vakmanschap.  
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Aan de hand van deze doelen wordt vastgesteld welke coach wanneer en gedurende welke periode 
komt coachen. Op deze manier ontvangen alle pedagogisch medewerkers gedurende het jaar 
coaching op maat.  

Intervisie 
Jaarlijks vinden er intervisiebijeenkomsten plaats voor onze pedagogisch coaches en VIB-ers.  
Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door de beleidsmedewerkers. Tijdens deze 
bijeenkomsten wordt o.a. ingezoomd op pedagogische actualiteiten. Deze input wordt o.a. gebruikt 
om het pedagogisch beleid actueel te houden.  
 

 

4.2 Ontwikkelperspectief 
Het strategisch beleidsplan van Signum (2019-2023) onderscheidt ten behoeve van het 
personeelsbeleid een tweetal vraagstukken waarin het Kindcentrum de komende jaren een beweging 
wil maken. Deze hebben betrekking op het benutten van professioneel potentieel en op het 
versterken van onze lerende cultuur. 

 

 

5.Hoe benutten wij professioneel potentieel optimaal ten behoeve van de ontwikkeling van 
kinderen en de organisatie? 
 

Nu 2019: We hebben voor verschillende rollen in het team bekwaamheidseisen geformuleerd en 
professionalisering hierop afgestemd. De meeste medewerkers ervaren hun werk als uitdagend en 
afwisselend. Ze ervaren steun en aandacht voor hun ambities en werkbeleving. Dit voornamelijk 
t.a.v. de door hen ingevulde functies, maar ook gericht op mogelijke doorgroei in andere 
rollen/taken/functies.  

Ambitie/beweging 2019-2023: De organisatie wordt slimmer ingericht v.w.b. aanwezige 
rollen/taken/functies. In het taakbeleid worden alleen ter zake dienende leergroepen opgenomen 
die ten goede komen aan zowel leerlingen als professionals. Deze zouden in 3 grote ontwikkelteams 
moeten worden verdeeld; ontwikkeling kinderen, ontwikkeling personeel en ontwikkeling 
samenwerking. Daarbij ligt de focus om doorgroei naar nieuwe uitdagende rollen te creëren, waarbij 
het team optimaal gebruik maakt van haar diversiteit. Het innovatie- en verbeterbeleid van het EC 
vraagt om (haalbare) doorontwikkeling van alle medewerkers. Kansen voor doorgroei in andere 
functies en mobiliteit zowel binnen school als binnen Signum zijn vanzelfsprekende kansen die 
moeten worden aangegrepen. Alle medewerkers dragen in de organisatie bij aan de bredere 
ontwikkeling van het onderwijs en opvang. Daarbij moeten we naast het gebruik maken van elkaars 
talenten(ontwikkelen van meer specialismen, cultuur van feedback geven en ontvangen via 
Mevolution) ook onszelf steeds de vraag durven te stellen: Draagt dat wat we doen bij aan een 
positieve ontwikkeling van onze kinderen en personeel?  
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6. Hoe kunnen wij door een lerende cultuur onze bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen 
verder versterken? 
 

Nu 2019: In onze organisatie is er wisselend aandacht voor een lerende en onderzoekende cultuur. 
De schoolleider heeft daarin een voorname rol door deze cultuur te bevorderen en te vernieuwen. 
We werken gericht aan het vergroten van deskundigheid en ervaring vooral vanuit de 
onderzoeksgroep. Deze onderzoekende houding wordt nog te weinig teambreed gedragen. Vooral 
met de aanbevelingen en beoogde interventies vanuit de onderzoeken in de afgelopen jaren is er 
volgens veel teamleden binnen de organisatie te weinig gedaan. De kwaliteit van het onderzoek en 
het doorontwikkelen van de onderzoeksgroep zijn discutabel. Na een presentatie wordt het 
onderzoek afgesloten en hebben een aantal onderzoeken de eindstreep nooit behaald. Dus is er 
reden genoeg voor grondig onderzoek naar het voortraject. De doelen, de noodzakelijkheid, de 
onderzoeksvraag enz.. Tenminste 60% van de medewerkers geeft wel aan in zijn werk en/of 
professionalisering voldoende te worden uitgedaagd. 

 

Ambitie/beweging: Versterking van het lerend vermogen en een betere realisatie van 
organisatiedoelen zijn wensen vanuit het team. De resultaten van allerlei onderzoeken worden zowel 
intern als extern gedeeld met collegae en alle medewerkers durven elkaar aan te spreken op hun 
bijdragen. Daarbij moet veiligheid de eerste vereiste zijn binnen een professionele leergemeenschap. 
We gaan werken aan een samenhangende professionaliseringsagenda, waarin gericht wordt gewerkt 
aan het vergroten van deskundigheid en ervaring door te durven onderzoeken, te ontdekken en te 
ondernemen. De schoolleider zorgt hierbij voor autonomie, maar de medewerkers nemen hierin op 
hun beurt ook hun eigen verantwoordelijkheid. Ze tonen vanuit een focus op kwaliteitszorg 
nieuwsgierigheid, reflecteren op hun ontwikkeling en ontwikkelen hun eigen leerpotentieel door 
belemmeringen weg te nemen.  De deskundigheid van het team kan worden vergroot door de 
komende 4 jaren vooral aan de ontwikkelingsgebieden te gaan werken die vermeld staan in de 
meerjarenplanning 2019-2023 (zie bijlage 1 blz.27)  

 

5. Ontwikkeling van samenwerken  
 

5.1 Beleid ten aanzien van kwaliteitszorg 
 

’t Sparrenbos heeft een kwaliteitsmonitor waarin alle aspecten van kwaliteit t.a.v. kinderen, 
personeel en externe verantwoording cyclisch worden opgenomen. Hierin zijn o.a. valide toetsen, 
praktijkgerichte onderzoeken als onderleggers voor innovatie, tevredenheidsonderzoeken, audits en 
verschillende data opgenomen. Vanuit de resultaten worden er zorgvuldige analyses gemaakt die 
adviezen om opbrengsten te verhogen of adviezen die leiden tot vernieuwende inzichten.  
In de kwaliteitsmonitor zijn alle indicatoren opgenomen die de inspectie voorschrijft. Dit zijn 
instrumenten en werkwijzen t.a.v. management/leiderschap (leiderschap; planmatigheid, kwaliteit, 
schoolontwikkeling, kwaliteitszorg, opbrengstgerichtheid, professionele cultuur). Opbrengsten 
(tussenopbrengsten, eindopbrengsten) worden geanalyseerd en kunnen leiden tot interventies. Voor 
de professionals worden er instrumenten gebruikt die bestuurlijk bepaald zijn (competenties, 
tevredenheid, ziekteverzuim, mobiliteit, teamcultuur, professionalisering, gesprekkencyclus). Er is 
onderwijsinhoudelijk, structureel of steekproefsgewijs, zicht op inspectiecriteria op het 
onderwijsleerproces zoals tijd, aanbod, schoolklimaat, pedagogisch en didactisch handelen, 
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leerlingenzorg en afstemming. Voor financiën en instroom van leerlingen wordt er structureel een 
kerngetallenkaart ingezet. De tevredenheid van ouders wordt gemeten met de Kindcentrum 
monitor(KCM). De integrale kwaliteitsmonitor met normen, tijdsindicatie en realisatie is in de bijlage 
opgenomen als bijlage 1.  
Om onze ambities in het kader van de kindontwikkeling en de ontwikkeling van professionals te 
realiseren is samenwerking essentieel. ’t Sparrenbos wil inclusief onderwijs bieden van hoogwaardige 
kwaliteit, passend bij de context van onze wijk. Het organiseren van partnerschappen in en rond de 
kindcentra is gericht op de realisatie van deze ambitie. Samenwerken krijgt daarom een belangrijke 
interprofessionele component, maar vindt ook plaats in het kader van educatief partnerschap met 
ouders. Ook het samenwerken met KW1 en Fontys m.b.t. het opleiden in de school, de doorgaande 
lijn met ’t Sparrenbos en Kanteel, het VO en ondernemendheid binnen het Kindcentrum vormen 
cruciale samenwerkingsverbanden.  
 
 
Samenwerking met partners in het Kindcentrum en in de wijk  
Wij hebben onze partners in de kindcentra alsmede de partners in de wijk en in de gemeente hard 
nodig. Samen vormen wij een ondersteunend pedagogisch netwerk waarin ieder kind zich optimaal 
kan ontwikkelen. De gezamenlijk geformuleerde ambities in de lokale Educatieve Agenda’s van de 
gemeenten Den Bosch en Zaltbommel, ‘De toekomst begint vandaag’ en het ondersteuningsplan van 
SWV De Meierij waarvan wij deel uit maken geven richting aan deze samenwerking.  
We zoeken naar de juiste partners passend bij de ontwikkelingsbehoefte van ’t Sparrenbos en 
investeren in de versterking van partnerschappen met een meerwaarde voor ons. Hierbij denken we 
aan Musea, bedrijven in de omgeving, Babel, technieknetwerken. Ook flexibele netwerken kunnen 
een impuls aan ons onderwijs geven.  

 
Ononderbroken ontwikkelproces 
Op EC ’t Sparrenbos betekent handelingsgericht werken: het bewust, systematisch en cyclisch 
werken aan het verbeteren van de resultaten. Hierbij gaat het vooral om sociaal-emotionele en 
cognitieve resultaten van onze kinderen. Ook is het van groot belang dat kinderen, ouders en het 
vervolgonderwijs tevreden zijn. Deze tevredenheid is meetbaar via verschillende instrumenten ZIEN 
en kwaliteitsvragenlijst KCM (oude POM).  
Tevens voldoen wij aan de eisen van de Inspectie van het Onderwijs, dit is meetbaar door o.a. het 
leerlingvolgsysteem. Voor de dagopvang betekent dit dat we voldoen aan de GGD-richtlijnen. We 
meten jaarlijks het welbevinden op de BSO middels een vragenlijst voor kinderen en ouders. De 
kinderen op 0-6 volgen we met de KIJK leerlijnen.  
Bij opbrengstgericht werken zijn er hoge verwachtingen van de kinderen en wordt er uitgegaan van 
doelgericht werken. De doelen worden op individueel niveau geformuleerd en moeten vertaald naar 
een groepsplan. Op deze manier zijn de verschillen binnen de groep beter te hanteren. Er zijn 
kwaliteitskaarten ontwikkeld met betrekking tot opbrengstgericht werken. Om de opbrengsten te 
verhogen is bewustwording een vereiste. Zie de kwaliteitskaarten effectieve onderwijstijd en actieve 
betrokkenheid van kinderen, die zeker nog onder de aandacht van nieuwe collega’s moeten worden 
gebracht. 
Signumscholen volgen zoveel mogelijk volgens het principe ‘pas toe of leg uit’ de Bossche 
toetskalender. Op basis van de resultaten vanuit hun toetssysteem rapporteren zij tweemaal per jaar 
het bestuurskantoor over gerealiseerde leerwinst.    
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Samenwerking met partners in aanpalende domeinen (zorg, hoger onderwijs)  
Als academische opleidingsschool is het voor ons belangrijk om te investeren in samenwerking en in 
een duurzame relatie met Fontys Pabo, andere HBO instellingen en universiteiten. We maken soms 
gebruik van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en stellen onze vragen in de 
kennisrotonde om praktijk en theorie te verbinden als onderleggers van onze vernieuwingen en 
ontwikkelingen. Het is van belang voor ’t Sparrenbos om die experts en expertise in huis te hebben 
waarmee wij echt het verschil kunnen maken voor onze kinderen en professionals. Wij willen blijven 
inzetten op innovatietrajecten alleen als die helpen om ons eigen primair proces te verbeteren, te 
versterken en te flexibiliseren. Hiervoor zoeken we flexibele samenwerkingspartners, waarbinnen we 
onze expertise en ervaringen delen en uitwisselen in netwerken (bijv. onderwijs, zorg en 
kinderopvangpartners). 
 
 

5.2 Ontwikkelperspectief 
Het strategisch beleidsplan van Signum (2019-2023) onderscheidt ten behoeve van het 
kwaliteitsbeleid en samenwerking een drietal vraagstukken waarin EC ‘t Sparrenbos de komende 
jaren een beweging wil maken.   

 

7. Hoe krijgt samenwerking vorm als we gaan werken vanuit ‘de bedoeling’? 
 

Ook werken vanuit de bedoeling is doelgericht. De essentie van dit vraagstuk is een effectieve 
verbinding van wederzijdse verantwoordelijkheden. Onze relatie met de kinderopvang, het 
samenwerkingsverband en partners in de jeugdzorg bepaalt voor een groot deel de wijze waarop wij 
samenwerken in de wijk. Dit zien we terug in ons kindcentrumplan.   

 

Nu 2019: In het team vindt interactie en afstemming plaats over gemeenschappelijke waarden en te 
hanteren professionele en/of morele normen. Incidenteel gebeurt dit ook met ouders en kinderen. 
De dialoog over inrichting van optimale ontwikkelomgeving met ouders is gericht op versteviging van 
educatief partnerschap (OV, MR, klankbordgroep ouders, leerlingenraad enz.). 

Ambitie/beweging 2019-2023: We gaan nog meer leren van en met elkaar in zowel PO als VO. Niet 
omdat het moet, maar vanuit betrokkenheid, gedrevenheid en simpelweg omdat het mensbeeld 
verandert. De uitdaging van samenwerking is om elkaar bewust te vinden op maatschappelijke 
thema’s, zoals armoede, veiligheid en verkeer, doorlopende ontwikkeling van kinderen, leefbare 
omgeving, intergenerationeel leren enz. De samenwerking met (talentvolle) ouders, de wijk(o.a. 
ouderen, wijkraad, enz.) en andere partners(bijv. bedrijfsleven, voortzetting Provaardig enz.) blijft 
het primaire doel van optimale samenwerking onder het motto: Inspireer jezelf en elkaar! We richten 
ons ook op meer samenwerking tussen onderbouw (0-6), middenbouw (7-9) en bovenbouw(10-13) 
op weg naar een nieuw integraal Kindcentrum in de nabije toekomst, waarbij de verwachting is dan 
we ons na 2025 op nieuwbouw kunnen gaan richten. 
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8. In hoeverre lukt het om van (maatschappelijke) meerwaarde te zijn? 
 

Nu 2019: ECS heeft een profilering passend bij de context van de wijk enigszins verankerd in het 
curriculum. Provaardig was het uithangbord, maar bleek ook kwetsbaar door de uitvoering van 
enkele ouders van oud-leerlingen die nu niet meer op onze school zitten. Door het benutten van 
deze deskundige partnerschappen binnen ons curriculum zou dit structureel moeten bijdragen aan 
een goed pedagogisch klimaat van het Kindcentrum. Talent wordt erkend, maar nog niet voldoende 
benut binnen het eigen Kindcentrum. We organiseren in het kader van arrangementen incidenteel 
i.s.m. zorginstellingen zorg voor individuele leerlingen. Ook zijn er in ons Kindcentrum medewerkers 
aanwezig met specifieke deskundigheid waardoor specifieke doelgroepen op onze school onderwijs 
kunnen blijven volgen. 

Ambitie/beweging 2019-2023: We willen onze profilering nog steviger verankeren in het curriculum. 
Door betere benutting van diverse partnerschappen en stedelijke netwerken binnen ons 
Kindcentrum wordt deskundigheid m.b.t. deze profilering gewaarborgd. Provaardig nieuwe stijl is 
een mooie uitdaging voor de komende jaren. Het komt steeds meer voor dat het talent wordt 
ingezet/benut door andere Signum kindcentra of binnen Signum zelf. In samenwerking met 
meerdere zorgaanbieders wordt het ondersteuningsaanbod verbreed, gespecialiseerd en gericht 
verbeterd. 

 

9. Hoe krijgt samenwerking met ouders optimaal vorm? 
 

Nu 2019: Educatief Centrum ’t Sparrenbos is op zoek naar een goede balans tussen onder- en over 
betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van de eigen kinderen. Onze medewerkers zoeken 
naar wegen om het pedagogisch partnerschap te versterken. Aandacht gaat uit naar het verbeteren 
van communicatie met ouders over het reilen en zeilen in het Kindcentrum. Ouders zijn beschikbaar 
voor het uitvoeren van eenvoudige taken in en rond de groep/het Kindcentrum. De 
kind/oudergesprekken, de Oudervereniging, de Medezeggenschapsraad en Klankbordgroep ouders 
zijn mooie voorbeelden van samenwerking met ouders. 

Ambitie/beweging 2019-2023: Er is sprake van pedagogisch educatief partnerschap, waarbij ouders 
meedenken over welzijn en ontwikkeling van hun kinderen. Er is een door ouders gedragen beleid op 
het gebied van samenwerking door hun inzet als talentvolle vrijwilliger op het Kindcentrum 
(ouderparticipatie 3.0; oftewel van informeren naar samenwerken). We willen graag de 
communicatie/informatieverstrekking met de ouders verbeteren en verduidelijken door o.a. de 
nieuwe Social Schools app. Dit alles om de bekende driehoek (kind-ouder-school) te versterken. 
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6.Bijlagen 
 

Bijlage 1 Meerjarenplanning 2019-2023 
 

       Meerjarenplanning 2019-2023 (1 mei 2020) 

Impactgebied 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 
Onderwijs/ 
Kindontwikkeling 

Vormen leergroep Snappet  Focus op de basis (3 
impactgebieden) 

Focus op de basis (3 
impactgebieden) 

Focus op de basis 
(3 impactgebieden) 

 Focus op de basis/Richting 
geven aan 
onderwijskundige visie 
voor 20-23 

Uitwerken 
onderwijskundige 
visie 

Uitwerken 
onderwijskundige visie 

Uitwerken 
onderwijskundige 
visie/Vorming 
projectgroep 
Nieuwbouw 0-13 

 Goed blijven volgen 
leerlingen via groepsplan of 
goed alternatief. Duidelijke 
afspraak hierover maken! 

Keuze uit groepsplan 
of goed alternatief 

Uitvoeren groepsplan 
of goed alternatief 

Uitvoeren 
groepsplan of goed 
alternatief 

 Verder uitdragen visie op 
Vreedzame en Gezonde 
school 
 

Verder uitdragen 
visie Vreedzame en 
Gezonde school 
 

Borging visie  
Vreedzame en 
Gezonde school 

Borging visie 
Vreedzame en 
Gezonde school 

 Doorontwikkeling/ 
Verdieping Davinci en 
andere talenten 
 

Doorontwikkeling/ 
Verdieping Davinci 
en andere talenten 

Doorontwikkeling/ 
Verdieping Davinci en 
andere talenten 

Doorontwikkeling/
Verdieping Davinci 
en andere talenten 

 Meerjarenplanning/ 
protocol 
Hoogbegaafdheid 
opstellen en borging 

Uitvoeren protocol 
HBG 
 

Uitvoeren protocol 
HBG 

Uitvoeren protocol 
HBG 

 Aandacht voor 
ontwikkeling hoofd, hart en 
handen (Holistisch) 

Aandacht voor 
ontwikkeling hoofd, 
hart en handen  
(Holistisch) 

Aandacht voor 
ontwikkeling hoofd, 
hart en handen  
(Holistisch) 

Aandacht voor 
ontwikkeling 
hoofd, hart en 
handen  
(Holistisch) 

 Eigenaarschap lln. 
vergroten 

Eigenaarschap lln. 
vergroten 

Eigenaarschap lln. 
vergroten 

Eigenaarschap lln. 
vergroten 

 Executieve 
functies/Mindset 

Executieve 
functies/Mindset 

Executieve 
functies/Mindset 

Executieve 
functies/Mindset 

 Afsprakenboek ECS 
updaten  

Afsprakenboek ECS 
updaten en volgen 

Afsprakenboek ECS 
volgen 

Afsprakenboek ECS 
volgen 

 
 
 

    

 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 
Personele 
ontwikkeling 

Herinrichten van efficiënter 
taakbeleid  

Leren van en met 
elkaar/Co teaching  

Leren van en met 
elkaar/Co teaching / 

Leren van en met 
elkaar/Co teaching  

 Flitsbezoek directie Flitsbezoek 
directie/ontwikkel 

Flitsbezoek 
directie/ontwikkel  

Flitsbezoek 
directie/ontwikkel 
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gesprek  
Collegiale consultatie  
   

gesprek 
Collegiale consultatie  
 

gesprek 
Collegiale 
consultatie  

 3x Teamscholing 
Hoogbegaafdheid SSPOH 

Teamscholing  
Visie op onderwijs 
EF/Mindset 

Teamscholing Visie op 
onderwijs 
EF/Mindset 

Teamscholing Visie 
op onderwijs 
EF/Mindset 

 Scholing Snappet 4-8 Scholing Snappet 4-8 
 

Scholing Snappet 4-8 
 

Scholing Snappet  
4-8 

 Mevolution lkr 1-8 Mevolution lkr 1-8 Mevolution lkr 1-8 Mevolution lkr 1-8 
 
 
 
 
 
 

Visie op spelen jonge kind 
0-6 

Visie op spelen jonge 
kind 0-6 

Visie op spelen jonge 
kind 0-6 

Visie op spelen 
jonge kind 0-6 

 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 
Samenwerking  Opleidingsschool /POS 

Uitspraak hierover wel of 
niet doorgaan 

Versterken driehoek 
kind-ouders-school 

Versterken driehoek 
kind-ouders-school 

Versterken 
driehoek kind-
ouders-school 

 Versterken driehoek kind-
ouders-school 
Voorbereiden School App 
Samenwerking met  
de wijk 

Uitrol Ouderapp: 
Social Schools 
Samenwerking met  
de wijk 

Evaluatie schooltijden 
Samenwerking met  
de wijk 

Samenwerking met  
de wijk 

  Overgang PO naar 
VO en samenwerking 
met Rodenborch 
college en andere VO 
scholen. 

Overgang PO naar VO 
en samenwerking met 
Rodenborch college en 
andere VO scholen. 

Overgang PO naar 
VO en 
samenwerking met 
Rodenborch 
college en andere 
VO scholen. 

 Ontwikkelen doorgaande 
leerlijn creatieve 
ontwikkeling(Provaardig, 
W&T, muziek en overige 
expressie) 

Ontwikkelen 
doorgaande leerlijn 
creatieve 
ontwikkeling(Provaar
dig, W&T, muziek en 
overige expressie) 

Ontwikkelen 
doorgaande leerlijn 
creatieve 
ontwikkeling(Provaar 
dig, W&T , muziek en  
overige expressie) 

Vanaf nu 
doorgaande 
ontwikkellijn 
expressie 0-13 

 Ontwikkelteams stellen zelf 
doelen voor komende 3 
jaar 

Uitvoeren doelen 
ontwikkelteams  

Uitvoeren doelen 
ontwikkelteams 

Uitvoeren doelen 
ontwikkelteams 

 Versterken samenwerking 
KC 0-13 met Kanteel 

Versterken 
samenwerking KC 0-
13 met Kanteel 

Versterken 
samenwerking KC 0-13 
met Kanteel 

Versterken 
samenwerking KC  
0-13 met Kanteel 

 Opleidingsschool /POS Opleidingsschool 
/POS 

Opleidingsschool /POS Opleidingsschool 
/POS 

     
     

 

De 3 overige bijlagen Schoolondersteuningsprofiel(SOP) 2017, Pedagogisch Werkplan 
KO en Sponsorbeleid  
zijn op te vragen bij directie onderwijs of manager opvang. 


