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1 In de inrichting van de school en de 
buitenruimte is zichtbaar wat voor 
onderwijs wij geven. 
 

- MI zichtbaar 
- Werkplekken zowel voor indidueel al 

samenwerken 
- Ander meubilair (statafels, 

groepstafels etc.) 
- Buitenruimte met speel- en 

werkplekken/ moestuin etc. 
- Ruimte voor bewegend leren 
- Atelierruimte/ kasten met 

materialen om zelf te pakken 

Oriënteren op inrichting 
andere Brede scholen, 
bezoek IKC's samen met 
collega's van de 
Driesprong 
 
Uitproberen andere 
werkplekken/ 
staantafels etc. Wat 
werkt en wat niet? 
 
 

Plan maken voor 
inrichting 
atelierruimte(s) en 
materiaalkasten 

Plan voor andere 
inrichting lokalen: 
Kindgericht en gericht 
op gepersonaliseerd 
leren in een huiselijke 
omgeving.  

Plan voor inrichting 
nieuwbouw Chaam 

2 Wij kunnen op een goede manier, met de 
kinderen, verslaglegging doen van de 
ontwikkeling van het kind.  
 

- Er is een portfolio wat het rapport 
vervangt waar de ontwikkeling van 
het kind op alle gebied in is 
opgenomen.  

- De ontwikkelgesprekken zijn goed 
vormgegeven aan de hand van een 
vast format. 

Gezamenlijk een 
inhoudsopgave maken 
voor het portfolio: wat 
in portfolio, wat nog in 
rapport? 
 
Portfolio uitbreiden met 
rekenen vanuit Math 

Portfolio uitbreiden 
met Taal.  
 
Plan van aanpak 
ontwikkelgesprekken 
(zowel met kind als 
met kind en ouders) 

Rapport is volledig 
vervangen door 
Portfolio. 
Er wordt gebruik 
gemaakt van een vast 
format voor de 
ontwikkelgesprekken. 

Evalueren gebruik 
portfolio met team en 
ouders.  

3 Het is helder wat we verstaan onder 
eigenaarschap en hoe we dit in elke bouw 
vormgeven. Wat verwachten we van 
kinderen, op welke manier? 

Opstellen visiestuk 
‘Eigenaarschap’ met 
doelen per bouw 
(directie) 

Visiestuk delen met 
team en ouders. 
Bijstellen. 

Implementeren leerlijn 
eigenaarschap. 
Opnemen in Portfolio 

 

4 Er is in de school een (digitale) map 
aanwezig waar een breed aanbod aan 

Verzamelen gegevens 
en aanleggen digitale 
map (directie) 

Aanvullen (teamleden 
en directie) 

Aanvullen (teamleden 
en directie) 
 

Aanvullen (teamleden 
en directie) 
 



activiteiten en aanbieders is opgenomen om 
Talententijd vorm te geven.  

5 Onze lessen rekenen zijn goed vormgegeven 
vanuit de leerlijn rekenen met een gedegen 
instructie en verwerking op niveau. 
Kinderen hebben inzicht in de doelen waar 
ze aan werken en voelen zich hier 
verantwoordelijk voor (Eigenaarschap).  

Oriëntatie op Math 
Vaststellen doelen per 
leerling 
Instructies plannen 
Start met lessen 
Math opnemen in 
Portfolio 

Implementeren 
ondersteunende 
methodiek rekenen. 
Verder uitwerken in 
Portfolio 
 
Beslissen of Gynzykids 
blijft of dat we dit 
vervangen. 
 

Verdieping 
ondersteunende 
methodiek rekenen. 

Verdieping 
ondersteunende 
methodiek rekenen en 
evaluatie/ bijstelling. 

6 Onze taallessen zijn goed vormgegeven 
vanuit de leerlijn taal met een gedegen 
instructie en verwerking op niveau. 
Kinderen hebben inzicht in de doelen waar 
ze aan werken en voelen zich hier 
verantwoordelijk voor (Eigenaarschap). 

 Vaststellen doelen per 
leerling 
Instructies plannen 
Start met lessen 
Opnemen in Portfolio 

Verder implementeren 
en opnemen in 
Portfolio 

Verdieping Taal en 
evaluatie/bijstelling 

7 Het aanbod op het gebied van 
taalstimulering is door de hele school heen 
uitgebreid. 

- Voorlezen en leesstimulering op het 
rooster 

- In de onderbouw is een gedegen 
extra (woordenschat) aanbod voor 
taalzwakke kinderen.  

Aanbod voor taalzwakke 
lln en leerlingen met 
een niet-nederlandse 
achtergrond inrichten 
gericht op 
woordenschat. 

Voortzetten, 
evalueren en 
uitbouwen.  
 
Aandacht voor 
voorlezen en 
leesstimulering in de 
school. 

Evalueren aanbod, 
verder uitbouwen? 

Verder uitbouwen 

8  Wij hebben onze plusleerlingen goed in 
beeld en er is een goed aanbod en 
begeleiding voor deze leerlingen die meer 
uitdaging nodig hebben. 
Er is een beleidslijn hoog- en 
meerbegaafdheid waarin is vastgesteld hoe 
wij deze kinderen in kaart brengen (bijv. 

Scholing leerkracht als 
specialist HB 
Breinbrekersgroep 
inrichten met vaste 
momenten in rooster en 
gedegen aanbod 

Verder scholing HB,  
Kennis uitrollen over 
het hele team. 
Evalueren 1e jaar, 
aanpassen en 
uitbouwen van 
aanbod.  

Evalueren, vastleggen 
van aanbod en 
gebruiken in PR 

Uitbouwen aanbod 
indien nodig. 



DHH-lijsten, toetsen, observatie, onderzoek) 
en wat wij deze kinderen te bieden hebben.  

- Behoefte aan meer uitdaging is door 
de leerkracht vastgesteld door 
observatie 

- Of: Toetsen A+ 
- Of: NSCCT/ IQ onderzoek toont hoge 

capaciteiten aan.  

(afstemming met HB-
specialist) 
 
Vaststellen criteria voor 
deelname 

9 Er is een borgingsdocument waarin alles 
wat wij tot nu toe hebben geïmplementeerd 
en wat we vast willen houden is opgenomen 
(in woord en beeld).  

- KCG 
- Coöperatief leren 
- Meervoudige intelligentie 
- En… 

Aanpassen huidig 
document (directie) 
Verzamelen van 
documentatie, 
videomateriaal etc.  

Document verbeteren 
met verzameld 
materiaal. Uittesten 
document.  

Inzetten document en 
blijven aanvullen. 

Inzetten document en 
blijven aanvullen. 

10 Wereldtijd/ Thematisch leren 
(Wereldoriëntatie, Creatieve vakken, 
Cultuur en kunst en techniek, eventueel 
aangevuld met taaldoelen) wordt 
uitgewerkt in Exova en gekoppeld aan de 
kerndoelen van het onderwijs. Hierbij 
houden we er rekening mee dat alle 
vakgebieden voldoende aan bod komen.  

Structuur aanbrengen in 
de voorbereiding van 
het thema. Gericht op 
doelen en 
verantwoording.  
Deze voorbereiding 
opnemen in klassemap. 

Thema’s consequent 
voorbereiding vanuit 
doelen/leerlijnen. 

Koppelingen zoeken 
met doelen van 
andere vakken. 
 
Is onze omgeving 
voldoende ingericht 
om goed te kunnen 
werken? Kunnen 
kinderen zelf de 
materialen pakken en 
vinden? 

Verder implementeren 

11 Onze hardware en software zijn op orde. 
Alles werkt naar behoren en kunnen we 
inzetten ter ondersteuning en verbetering 
van het onderwijs. 
Er wordt gewerkt aan de hand van een ICT-
protocol en een leerlijn ICT. 

Hard- en software op 
orde 

Opstellen ICT-protocol Leerlijn ICT voor 
leerlingen en waar 
nodig ook voor 
teamleden. 

 



12  Onze moestuin maakt onderdeel uit van ons 
onderwijs. Wij hebben een goed didactisch 
en pedagogisch plan hoe wij hier mee 
werken en aan welke doelen.  

Opstellen doel van de 
moestuin en plan 

Plan bespreken in MR 
en eventueel 
klankbordgroep 

Verder uitbouwen Implementeren in het 
plan voor de nieuwe 
school. 

13 Wij halen de wereld de school in en de 
school de wereld in om aan doelen van het 
onderwijs te werken, waarbij er in de 
praktijk geleerd wordt en van professionals 
op een bepaald gebied.  
Dit kan onder schooltijd, in talententijd of in 
de naschoolse tijd.  

In talententijd en 
aanbod na school. 

In talententijd en 
aanbod na school. 
 

In talententijd en 
aanbod na school. 
Koppeling maken met 
Wereldtijd. 

In talententijd en 
aanbod na school. 
Koppeling maken met 
Wereldtijd. 
 

14  Collegiale consultatie maakt structureel 
onderdeel uit van ons scholings- en 
ontwikkelplan en is gepland in de 
jaarkalender. 

Opnemen in 
jaarkalender.  

Opnemen in 
jaarkalender. 
 

Opnemen in 
jaarkalender. 
 

Opnemen in 
jaarkalender. 
 

15 Er is een gedegen plan voor zorg en 
ondersteuning. Er wordt gewerkt vanuit de 
stappen van Handelingsgericht werken en 
hierbij wordt gebruik gemaakt van 
ParnasSys. 

Notities HGW worden 
gemaakt in Parnassys 
(eventueel samen met 
IB) 

Notities HGW worden 
gemaakt in Parnassys. 
OPP wordt waar nodig 
ingevuld en 
bijgehouden. 

In kaart brengen waar 
onze 
ondersteuningsvragen 
vooral liggen (bij de 
kinderen en bij ons) en 
hier een plan op 
maken.  

Evalueren en verder 
implementeren. 

16 Ons team is met elkaar verantwoordelijk 
voor het onderwijs en de leerlingen. Wij 
plannen hiervoor tenminste 1x per 2 weken 
kortere en langere overlegmomenten in de 
jaarkalender. 

2-wekelijkse korte 
overlegmomenten in 
teamkalender.  
Op ATV gezamenlijk 
bespreken van 
resultaten per vak.  

2-wekelijkse korte 
overlegmomenten in 
teamkalender.  
Op ATV gezamenlijk 
bespreken van 
resultaten per vak. 
 

2-wekelijkse korte 
overlegmomenten in 
teamkalender.  
Op ATV gezamenlijk 
bespreken van 
resultaten per vak. 
 

2-wekelijkse korte 
overlegmomenten in 
teamkalender.  
Op ATV gezamenlijk 
bespreken van 
resultaten per vak. 
 

17 Wij gebruiken waar mogelijk ParnasSys voor 
oudercommunicatie, inplannen van 
oudergesprekken, versturen van facturen 

Onderzoek naar de 
mogelijkheden die 
ParnasSys biedt.  

Keuze maken wat we 

waar voor gebruiken 

en implementeren.  

  



etc. met als doel de werkdruk terug te 
dringen. 

- Onderzoek naar de mogelijkheden 
die ParnasSys hiervoor heeft. 

- Keuze maken uit de mogelijkheden 
en deze implementeren.  

18 Wij voldoen aan de eisen van het Brabants 
Verkeersveiligheidslabel om dit te kunnen 
behouden en een beroep te kunnen blijven 
doen op de financiële bijdrage van de 
gemeente.  

Acties BVL opnemen in 
jaarplan BVL en plannen 
in jaarkalender. 
2x per jaar kort 
bespreken in 
teamvergadering.  

Acties BVL opnemen in 
jaarplan BVL en 
plannen in 
jaarkalender. 
2x per jaar kort 
bespreken in 
teamvergadering. 
 

Acties BVL opnemen in 
jaarplan BVL en 
plannen in 
jaarkalender. 
2x per jaar kort 
bespreken in 
teamvergadering. 
 

Acties BVL opnemen in 
jaarplan BVL en 
plannen in 
jaarkalender. 
2x per jaar kort 
bespreken in 
teamvergadering. 
 

 


