
We brengen kinderen tot ontplooiing en ontwikkeling, door het bieden van kwalitatief goed onderwijs 

in een positief christelijk klimaat.  

Christelijk klimaat Kwalitatief goed onderwijs Ouderbetrokkenheid Ontwikkeling 

Verlangen/doel: de blijde 
boodschap dat Jezus Christus als 
Verlosser is gekomen dragen we 
met hart en handen uit. We zijn er 
voor elkaar en iedereen is veilig. 
 

 We zijn open over ons geloof 
en aanspreekbaar op onze 
levenshouding.  

 We evalueren onze 
kernwaarden verbinding, 
betrokkenheid en veiligheid 
samen met IC. 

 We realiseren een doorgaande 
lijn in Bijbelvertellingen. 

 Teambuildingsactiviteit(en) 
 

Verlangen/doel: kinderen ontwikkelen en ontplooien 
onder begeleiding van lerende leerkrachten.  
We behalen tussenresultaten die boven de eigen 
schoolnorm liggen. 
 
Scholing en ontwikkeling 

 Alle teamleden professionaliseren zich door scholing 
vanuit SCOB-academie/opleiding. 

 Commissies voor rekenen, SOVA en samen werken en 
samenwerkend leren 

 Teambrede scholing Gynzy-rekenen, Engels en samen 
werken en samenwerkend leren 

Beleid jonge kind 

 Uitwerken visie specifiek jonge kind 
Bewegingsonderwijs 

 We werken voor de groepen 3 t/m 8 samen met 
vakdocent bewegingsonderwijs 

Verlangen/doel: goede en open 
communicatie tussen school en 
ouders. Positieve ontwikkeling van 
kinderen. 
 
Open communicatie 

 We breiden Ouderportaal uit 
met inzicht in gespreksverslagen 

 Tijdens de voortgangs-
gesprekken bespreken we de 
sociaal-emotionele (Zien! of 
LLJK) en cognitieve ontwikkeling 
(LOVS)van kinderen en lichten 
we deze toe.   

 We oriënteren ons op extra 
communicatiemiddelen zoals 
Parro. 

Verlangen/doel: de school straalt uit een 
ontwikkelende en lerende organisatie te zijn. 
 
Schoolgebouw 

 Buitenrenovatie 

 Binnenrenovatie 
 
Methoden 

 Evalueren rekenaanbod Gynzy, 
oriënteren nieuwe methode 

 Oriëntatie nieuwe methode sociaal-
emotionele ontwikkeling 

 
Samen werken/samenwerkend leren 

 Ontwikkelen lijn samen 
werken/samenwerkend leren 

 
Samenwerking externe specialisten 

 Samenwerking kinderoefentherapeut 

 Nieuwe samenwerking nieuw op te 
zetten BSO 

 
Vanuit 2019-2020 

 Ontwikkelen kwaliteitskaarten 
basisvakken 

 Inzet werkblokje  

Borging 

 Jaaropening met IC 

 We continueren inzet 
vertrouwenspersoon, start 
leerlingenraad en jaaropening 
met IC 

 

Borging 
EDI-instructiemodel bij basisvakken 

 Kijkwijzer is uitgangspunt, inzet 
beurtstokjes/wisbordjes groep 3-8 

 Flitsbezoeken en collegiale consultatie 
Onderwijshandboek 

 November evalueren 

Borging 

 Gezinsbezoek en 
luistergesprekken  

 Pro-actieve ouderbenadering bij 
aandachtspunten/opvallende 
ontwikkeling kinderen.  

 Afspraken ParnasSys 
implementatieplan zijn 
uitgangspunt 

 

 


