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Jaarplan 2019-2020 

Speerpunt 1: Didactisch handelen en EDI-traject 

Nathalie, Marly, Simone, Marleen 

Dromen (onze ambitie/de doelstelling) 
Welke doelen staan er 

centraal voor de 
komende periode?  

1. We volgen een teamscholing van Bureau Expertis 
rond het Expliciete Directe Instructie-model met 
als doel het didactisch handelen van leerkrachten 
te verbeteren en daardoor de opbrengsten te 
verhogen 

2. We ontwikkelen een kwaliteitskaart Didactisch 
handelen 

 
Durven (ontwerpen/plan van aanpak) 

De beginsituatie en evt. 
onderzoeksvragen  

De beginsituatie is dat de opbrengsten van de school de 
laatste jaren aan het zakken zijn en veel groepen onder het 
landelijk gemiddelde scoren. Daarnaast lijken sommige 
groepen zelfs tov zichzelf niet meer vooruit te gaan. Door 
de kwetsbaarheid van het kleine team en de vele 
wisselingen in het team is de basiskwaliteit rond het 
didactisch handelen niet gewaarborgd. Daarnaast hebben 
we veel startende leerkrachten en werken wij overwegend 
met combinatiegroepen. Tot slot heeft onze populatie 
gemiddeld genomen een taalachterstand.                  Er is een 
kwaliteitsimpuls nodig. Het EDI-traject leert leerkrachten 
hoe ze een goede instructie moeten geven. Daarnaast 
krijgen de leerkrachten feedback op hun didactisch 
handelen. 

Welke keuzes maken 
we? Hoe pakken we het 

aan?  

Het team heeft inmiddels allemaal het boek EDI ontvangen 
en kan zich al inlezen in de achtergrondliteratuur en zich 
voorbereiden op het traject. Het traject bestaat uit 
studiebijeenkomsten met kennisoverdracht en 
lesobservaties en nagesprekken. 
Daarnaast besteden we een studiedagdeel aan het 
ontwikkelen van een kwaliteitskaart didactisch handelen. 

 
Doen (realisatie/aan de slag in het Leerrijk) 

Wat betekent dit 
voor de planning? 

 
Maandag 21-

10-

19 

  

 

Ochtend  

09:00-12:00 

Module intro  Kennis over 

directe instructie, 

het activeren van 

kinderen en het 

vergroten van de 

betrokkenheid.   

Vrijdag 06-

12-

2019 

Onder 

voorbehoud 

’s ochtends. 

Module 

instructie 

Kennis over 

procedurele en 

feitelijke kennis, 

stappenplannen, 
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Anders ’s 

middags 

van 

13:00-16:00 

visuele schema’s 

en het GRRIM-

model.  

Woensdag  04-

03-

2020 

Ochtend  

08:30-11:30  

Module 

begeleide 

inoefening en 

kleine 

lesafsluiting  

Kennis over het 

geleidelijk aan 

kennis 

overdragen aan 

kinderen, 

controle van 

begrip vragen en 

een kleine 

lesafsluiting.  

Woensdag 20-

05-

2010 

Ochtend  

08:30-11:30 

Module 

omgaan met 

verschillen 

Kennis over 

instructie aan 

zwakke en sterke 

leerlingen.  

Dinsdag 24-

03-

2020 

Dag Lesobservaties  Lesobservaties en 

nagesprekken  

Donderdag 26-

03-

2020 

Ochtend  Lesobservaties  Lesobservaties en 

nagesprekken  

 

Hoe zit de 
begeleiding eruit? 

De begeleiding is extern door Bureau Expertis 
Het eerste aanspreekpunt is Nathalie. 
Daarnaast denken Marly, Simone en Marleen mee over het traject 
en de behoeftes vanuit het team. Ook denken zij mee over het 
borgen van de gemaakte afspraken. 

Wie kan ons 
voorzien van 

feedback? 

Het team kan feedback geven op het traject 
Het team krijgt feedback via de klassenobservaties 

 
Denken (reflecteren) 

Zijn de doelstellingen 
gerealiseerd?  

Tussenevaluatie: januari – februari 2020 

Wat hebben we 
geleerd? Hoe vieren we 

dit? 

 

 
Delen (verspreiden) 

Hoe borgen we de 
gemaakte stappen? 
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Jaarplan 2019-2020 

Speerpunt 2: Afstemmen op 

onderwijsbehoeften 

Marleen, Simone, Nathalie 

Dromen (onze ambitie/de doelstelling) 
Welke doelen staan er 

centraal voor de 
komende periode?  

1. We volgen een teamscholing van Bureau Wolters 
rond het afstemmen op onderwijsbehoeften met als 
doel de analysevaardigheden van leerkrachten te 
verbeteren en daardoor uiteindelijk de 
opbrengsten te verhogen 

 
Durven (ontwerpen/plan van aanpak) 

De beginsituatie en evt. 
onderzoeksvragen  

De beginsituatie is dat in het eerste jaar van het traject met 
bureau Wolters al veel is gebeurd. Er zijn duidelijke 
protocollen over het toetsrooster (met enkele nieuwe 
toetsen), schoolbrede afspraken over de toetsafnames, 
afspraken over toetsinvoer, analyse van toetsresultaten 
volgens het analyseformulier (trendanalyses), afspraken 
over groepsplannen en groepsoverzichten, een tijdlijn 
leerlingenzorg, enz. Ondertussen wordt het zorgplan ook 
bijgesteld.     Er is een doorgaande lijn en de afspraken zijn 
vastgelegd en worden aangestuurd en gecheckt door de 
intern begeleider.  
In het traject is er veel aandacht geweest voor het 
analyseren van toetsen (welke factoren hebben veel 
invloed, welke factoren hebben minder invloed) en veel 
achtergrondinformatie gegeven over leer- en 
gedragsproblematiek bij de kinderen en de invloed van de 
thuissituatie. 

Welke keuzes maken 
we? Hoe pakken we het 

aan?  

De vaardigheden die zijn opgedaan in het eerste jaar moet 
nu allereerst geborgd worden (opnieuw wisselingen 
binnen het team) en daarnaast moet de kennis worden 
ingezet om daadwerkelijk af te stemmen op 
onderwijsbehoeften. De laatste module gaat over het 
stellen van doelen bij kinderen. Vervolgens loopt dit traject 
samen met het traject over EDI en het didactisch handelen.   
Het borgen komt o.a. terug in de tijdlijn leerlingenzorg, 
waarin de verschillende aspecten (trendanalyses, 
groepsplannen, groepsoverzicht) structureel terugkomen. 

 
Doen (realisatie/aan de slag in het Leerrijk) 

Wat betekent dit voor 
de planning? 

Donderdag 15 augustus: studiedag bureau Wolters 
Donderdag 7 november 
Daarna komt dit speerpunt terug in de groepsbesprekingen 
en zorgvergaderingen en op de studiedag van woensdag 4 
maart 

Hoe zit de begeleiding 
eruit? 

De begeleiding is extern door Bureau Wolters 
Het eerste aanspreekpunt is Marleen. 
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Daarnaast denken Simone en Nathalie mee over het traject 
en de behoeftes vanuit het team. Ook denken zij mee over 
het borgen van de gemaakte afspraken. 

Wie kan ons voorzien 
van feedback? 

Het team kan feedback geven op het traject 
Het team krijgt feedback via de leerlingenbesprekingen, 
groepsbesprekingen en klassenbezoeken van de IB 

 
Denken (reflecteren) 

Zijn de doelstellingen 
gerealiseerd?  

Tussenevaluatie: januari – februari 2020 

Wat hebben we 
geleerd? Hoe vieren we 

dit? 

 

 
Delen (verspreiden) 

Hoe borgen we de 
gemaakte stappen? 
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Jaarplan 2019-2020 

Speerpunt 3: Implementatie Schatkist en visie 

op kleuteronderwijs 

Marly, Pauline, Caroline 

Dromen (onze ambitie/de doelstelling) 
Welke doelen staan er 

centraal voor de 
komende periode?  

3. We implementeren de nieuwe methode Schatkist 
en begeleiden de leerkrachten in dat traject 

4. We ontwikkelen een visie op kleuteronderwijs met 
als doel dat de (taal- en reken)opbrengsten van 
groep 1 en 2 omhoog gaan   

5. We oriënteren ons op nieuwe mogelijkheden om de 
ontwikkeling van kinderen te volgen en te 
registreren, nu in de toekomst de Cito’s van groep 
1-2 verdwijnen (observatie-registratiesysteem 
Kijk) 

 
Durven (ontwerpen/plan van aanpak) 

De beginsituatie en evt. 
onderzoeksvragen  

De beginsituatie is dat de Cito’s van groep 1 en 2 zowel op 
reken- als op taalgebied structureel onvoldoende worden 
gemaakt. De populatie heeft op het gebied van taal-
woordenschat gemiddeld genomen een forse achterstand. 

- Hoe kunnen we meer tegemoet komen aan de 
onderwijsbehoeften van het jonge kind op Brede 
school de Lindenhoeve, zodat de resultaten omhoog 
gaan?  

- Wat hebben we hiervoor nodig? (visie op 
kleuteronderwijs, afstemming van 
leerkrachtvaardigheden, EDI, mogelijkheden voor 
de kleine kring, ontbrekende 
ontwikkelingsmaterialen,  inrichting van het lokaal, 
interne en externe begeleiding) 

Welke keuzes maken 
we? Hoe pakken we het 

aan?  

De eerste periode gaan de leerkrachten zelf de methode 
Schatkist leren kennen. Het streven is dat de leerkrachten 
van groep 1/2 in december de E-learning hebben afgerond. 
Meteen bij de start van het jaar staat Schatkist centraal. 
Marly is als VVE-coördinator en schoolcoördinator (met 
ambulante tijd) en kartrekker van dit speerpunt in de 
gelegenheid om het voortouw te nemen in het 
implementatie-traject en de voortgang te bewaken, o.a. de 
afstemming tussen beide groepen en de evaluatie van elk 
thema. Marly leidt het paralleloverleg en zorgt ervoor dat 
de leerkrachten van 1/2 bij elkaar kunnen kijken. Marly 
komt zelf ook in de groepen kijken. 
Kim Freriks van Marant komt vanaf oktober de officiële 
implementatie begeleiden. Marly heeft dan al in beeld 
gebracht welke vragen er leven bij de leerkrachten. Aleid 
Beets (specialist jonge kind) komt in de tweede helft van 
het jaar voor het visietraject.  
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Hiernaast lopen op schoolniveau ook nog de speerpunten 
EDI en woordenschat. Deze trajecten moeten ook in groep 
1/2 leiden tot hogere opbrengsten. Daarnaast zal het VVE-
traject ook moeten leiden tot hogere opbrengsten en 
afstemming. 

 
 

Doen (realisatie/aan de slag in het Leerrijk) 
Wat betekent dit voor 

de planning? 
Juni 2019  
Aanschaf nieuwe methode Schatkist 
Inventarisatie onderbouwmateriaal   
 
Augustus 2019: 
Inrichting klaslokalen met de materialen van Schatkist 
Voorbereiding van het nieuwe thema 
Start lessen 
Start paralleloverleg 
 
September 2019: 
17 september: start implementatietraject Kim Freriks. 
Uitwerking traject moet nog nader worden bekeken. 
 
December 2019: 
E-learning traject is afgerond 
 
11 mei: eerste afspraak met Aleid Beets 
 
Gedurende het jaar na elk thema een evaluatie binnen de 
bouw 
 

Hoe zit de begeleiding 
eruit? 

Marly begeleidt dit traject intern vanuit 
VVE/schoolcoördinator 
Kim Freriks begeleidt de implementatie van Schatkist 
vanuit Marant 
Aleid Beets begeleidt het traject rond de visie op 
kleuteronderwijs als specialist van het jonge kind 

Wie kan ons voorzien 
van feedback? 

Wij geven elkaar binnen de bouw feedback olv Marly 
Wij krijgen binnen de school feedback van de directie, de 
speerpuntcoördinator en de intern begeleider 
We krijgen feedback van Kim Freriks en Aleid Beets 

 
Denken (reflecteren) 

Zijn de doelstellingen 
gerealiseerd?  

Tussenevaluatie: januari – februari 2020 

Wat hebben we 
geleerd? Hoe vieren we 

dit? 

 

 
Delen (verspreiden) 

Hoe borgen we de 
gemaakte stappen? 
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Jaarplan 2019-2020 

Speerpunt 4: Keuze- en implementatietraject 

nieuwe methode Wereldoriëntatie met speciale 

aandacht voor thematisch en onderzoeksgericht 

werken 

Marleen, Ellen, Bich 

Dromen (onze ambitie/de doelstelling) 
Welke doelen staan er 

centraal voor de 
komende periode?  

1. Het kiezen en implementeren van een methode 
voor Wereldoriëntatie waarbij we thema’s 
geïntegreerd aanbieden en aandacht hebben voor 
de 21sth century skills met o.a. onderzoeksgericht 
werken.  

2. Het implementeren van de nieuwe methode en 
begeleiden de leerkrachten in dat proces  

 
Durven (ontwerpen/plan van aanpak) 

De beginsituatie en evt. 
onderzoeksvragen 

Beginsituatie: in een kort visie-traject heeft het team 
aangegeven dat ze geïntegreerd en thematisch willen 
werken aan wereldoriëntatie (geen splitsing van vakken). 
De lessen moeten binnen de eigen combinatiegroep 
kunnen plaatsvinden. De methode moet werken volgens de 
uitgangspunten van de 21st century skills. 
Is er een doorgaande/voorgaande lijn mogelijk vanuit 
groep 3/4.  
De huidige methodes voldoen niet meer. 

- Voldoen Meander/Brandaan/Naut en/of Blink aan 
onze visie? 

- Welke methode kiezen we? 
- Hoe implementeren we deze methode? 

Welke keuzes maken 
we? Hoe pakken we het 

aan?  

De leerkrachten van groep 4 t/m 8 proberen beide 
methodes uit en vullen de kijkwijzer in. In een 
teamvergadering half oktober nemen we de beslissing. 
Daarna zal de methode regelmatig binnen het 
paralleloverleg terug moeten komen op de agenda om met 
name de praktische zaken te bespreken (materialen, 
schoolafspraken, communicatie naar ouders, enz.) en 
daarnaast vindt er een stukje begeleiding plaats: hoe bevalt 
de veranderende rol van de leerkracht: coachende rol in 
het onderzoeksproces.  
Indien nodig is er externe begeleiding mogelijk, maar we 
proberen eerst intern elkaar te ondersteunen. 

 
Doen (realisatie/aan de slag in het Leerrijk) 

Wat betekent dit voor 
de planning? 

Mei/juni: 
Uitproberen Meander 
 
September/oktober: 
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Uitproberen Blink geïntegreerd thema 
 
Oktober: keuze methode 
Eindpresentaties eerste thema, evaluatie eerste thema 
Gedurende het jaar na elk thema een evaluatie binnen de 
bouw 
 

Hoe zit de begeleiding 
eruit? 

Interne begeleiding o.l.v. Marleen binnen het 
paralleloverleg 
Indien nodig: externe begeleiding 

Wie kan ons voorzien 
van feedback? 

We nemen de feedback van de kinderen en ouders mee in 
onze evaluaties 
We geven elkaar als leerkracht feedback in paralleloverleg 
en teamvergaderingen 
We geven elkaar feedback a.h.v. de eindpresentatie van het 
eerste thema 
Directie 
 

 
Denken (reflecteren) 

Zijn de doelstellingen 
gerealiseerd?  

Tussenevaluatie: januari – februari 2020 

Wat hebben we 
geleerd? Hoe vieren we 

dit? 

 

 
Delen (verspreiden) 

Hoe borgen we de 
gemaakte stappen? 
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Jaarplan 2019-2020 

Speerpunt 5: Kwalitatief goed woordenschatonderwijs  

door de hele school afgestemd op onze populatie 

Simone, Caroline 

Dromen (onze ambitie/de doelstelling) 
Welke doelen staan er 

centraal voor de 
komende periode?  

1. Borgen van de gemaakte afspraken rond de 
taalmethode: in elk blok biedt de leerkracht 
minstens 4 clusters aan volgens de 4-Takt van 
Verhallen  

2. In groep 1/2 volgt de leerkracht de methode 
Schatkist en biedt de woorden aan volgens de 
afspraken van de methode 

3. In groep 3 maakt de leerkracht per thema van 
Veilig Leren Lezen twee woordclusters 

4. In elk thema van wereldoriëntatie (groep 4 t/m 8) 
biedt de leerkracht twee clusters aan volgens de 4-
Takt van Verhallen 

 
Durven (ontwerpen/plan van aanpak) 

De beginsituatie en evt. 
onderzoeksvragen 

Beginsituatie: er zijn veel wisselingen in het team geweest. 
De schoolbrede aanpak moet nieuw leven worden 
ingeblazen, o.a. door  de kennis opnieuw te delen met 
elkaar. Ook zijn de clusters in de woordenschatkast niet 
compleet (geen vier per blok voor elke jaargroep). Deze 
zullen extra ontwikkeld moeten worden. Voor groep 3 zijn 
er ook nog geen clusters. 
 

Welke keuzes maken 
we? Hoe pakken we het 

aan?  

Het traject start met een opfrissingscursus waarin Simone 
aan het team laat zien hoe je een woordcluster aanbiedt 
volgens Verhallen. Simone verzorgt ook de 
achtergrondliteratuur, waarin de stappen en de 
achtergronden beschreven staan en het belang van 
woordenschat wordt benadrukt. 
Elke leerkracht inventariseert zelf per blok vóór de 
kerstvakantie welke clusters er ontbreken. Aan de hand 
van dat lijstje wordt er een plan gemaakt om de 
ontbrekende clusters te maken tijdens een 
werkvergadering. 
Binnen teamvergaderingen zal er regelmatig geëvalueerd 
moeten worden wat de stand van zaken is. Eventueel volgt 
volgend jaar een uitgebreider traject met een schoolbrede 
cursus “Met Woorden in de Weer”. 

 
Doen (realisatie/aan de slag in het Leerrijk) 

Wat betekent dit voor 
de planning? 

Teamvergadering: introductie woordenschatclusters 
 
Werkvergaderingen om aan de clusters te werken 
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Teamvergaderingen waarin geëvalueerd wordt. 
 

Hoe zit de begeleiding 
eruit? 

Het eerste jaar is de begeleiding intern door Simone. Zij 
heeft de opleiding voor woordenschatcoördinator gedaan 
en is Intern Begeleider. Eventueel in het tweede jaar externe 
begeleiding. 

Wie kan ons voorzien 
van feedback? 

Simone en Caroline 
Leerkrachten kunnen elkaar adviezen geven 
De directie en speerpuntcoördinator bewaken het proces. 

 
Denken (reflecteren) 

Zijn de doelstellingen 
gerealiseerd?  

Tussenevaluatie: januari – februari 2020 

Wat hebben we 
geleerd? Hoe vieren we 

dit? 

 

 
Delen (verspreiden) 

Hoe borgen we de 
gemaakte stappen? 
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Jaarplan 2019-2020 

Speerpunt 6: Onderzoek en inventarisatie 

Techniek  

Nina, Naomi 

Dromen (onze ambitie/de doelstelling) 
Welke doelen staan er 

centraal voor de 
komende periode?  

1. Onze school is een type A-school. We zijn de 
komende vier jaren van plan om door te 
ontwikkelen op het gebied van W&T. Ons doel is 
om vóór 2021 een type B-school te worden.  

 
Durven (ontwerpen/plan van aanpak) 

De beginsituatie en evt. 
onderzoeksvragen 

Landelijke doelstelling voor W&T In 2020 is iedere basisschool 
in Nederland verplicht om Wetenschap & Technologie (W&T) 
aan te bieden (Techniekpact 2013-2016). Dit is nodig omdat 
de samenleving een steeds grotere kennis van wetenschap en 
technologie vraagt. Technologie is overal om ons heen en 
kinderen vinden dat vanzelfsprekend. Technologie is tevens 
de grootste motor van onze economische welvaart. 

A. Oriënterend: het team is geïnteresseerd in het thema, wil 
het ‘op de kaart’ zetten en vindt het belangrijk meer beelden 
en inzicht te krijgen. Hier en daar wordt al wat gedaan, maar 
het betreft losse activiteiten, soms slechts bij toeval op het 
gebied van Wetenschap & Techniek. Er worden, nog niet heel 
gericht, conferenties bezocht. De school voldoet nog niet aan 
de eis dat W&T structureel is opgenomen in het curriculum. 

B. Experimenterend: de school is gericht aan het 
experimenteren met lessen en projecten waarin Wetenschap 
& Techniek aan bod komt of centraal staat. Men wil gericht 
scholen en ontwikkelen, waarbij samenwerking met externe 
partners vaak genoemd wordt. De school voldoet aan de eis 
dat W&T structureel is opgenomen in het curriculum.  

Beginsituatie: op dit moment is er weinig zicht op de 
beginsituatie rond Wetenschap & techniek en dit jaar gaat 
de werkgroep dit in beeld brengen. In hoeverre wordt 
W&T ingezet binnen de school en wat weerhoudt 
leerkrachten ervan om de techniektorens in te zetten? 
De werkgroep creëert een schema waarin staat welke 
“leskist” uit de techniektoren ingezet kan worden bij de 
thema’s van de methode.  
De werkgroep bekijkt of de doelen van de methode 
aansluiten bij de leerlijnen en in hoeverre de 
techniektorens aansluiten bij de methode.  
De werkgroep analyseert de opbrengst van de QuickScan 
Wetenschap en Techniek van WMK 
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Welke keuzes maken 
we? Hoe pakken we het 

aan?  

De werkgroep maakt de techniektorens weer compleet 
zodat de drempel lager ligt om ze in te zetten.  
De werkgroep vraagt de leerkrachten wat ze nu doen en 
wat ze nodig denken te hebben om de torens/techniek in 
te zetten.  
De werkgroep bekijkt de leerlijnen en onderzoekt of de 
methode daarbij aansluit.  

 
Doen (realisatie/aan de slag in het Leerrijk) 

Wat betekent dit voor 
de planning? 

De werkgroep inventariseert het eerste halfjaar wat er al 
gedaan wordt in de groepen en hoe de techniektorens 
worden ingezet. Het tweede halfjaar wordt het schema 
opgesteld en zorgt de werkgroep ervoor dat de torens 
compleet zijn.  
Dit speerpunt is het eerste jaar nog niet actief op de 
vergaderingen zichtbaar, maar meer op de achtergrond. 

Hoe ziet de begeleiding 
eruit? 

Het eerste jaar is er geen begeleiding nodig omdat we alleen 
nog aan het oriënteren zijn.  
Het tweede jaar vragen wij begeleiding aan Diana van 
Conexus, omdat zij ons begeleidt op weg naar een type-B-
school.  

Wie kan ons voorzien 
van feedback? 

Aan het eind van het jaar vragen wij aan Diana feedback op 
ons proces.   
De directie en speerpuntcoördinator bewaken het proces. 

 
Denken (reflecteren) 

Zijn de doelstellingen 
gerealiseerd?  

Tussenevaluatie: januari – februari 2020 

Wat hebben we 
geleerd? Hoe vieren we 

dit? 

 

 
Delen (verspreiden) 

Hoe borgen we de 
gemaakte stappen? 
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Jaarplan 2019-2020 

Speerpunt 7: Pedagogisch handelen 

Lisanne, Susan, Simone 

Dromen (onze ambitie/de doelstelling) 
Welke doelen staan er 

centraal voor de 
komende periode?  

1. Borgen van de schoolbrede activiteiten van de 
Vreedzame school 

2. Een veilige (aanspreek-)cultuur waarbinnen 
kinderen, ouders en leerkrachten zich optimaal 
kunnen ontwikkelen door het  opstellen van 
schoolbrede regels op gebied van: 
- omgang met elkaar 
- gedrag in en om de school 

 
Durven (ontwerpen/plan van aanpak) 

De beginsituatie en evt. 
onderzoeksvragen 

Beginsituatie: de Lindenhoeve werkt al een aantal jaar met 
de Vreedzame School. Elk blok begint met een viering in de 
aula en eindigt met een viering in de aula. In elke viering 
wordt een schoolregel centraal gesteld. Die aanpak is 
prettig en helpt om de Vreedzame School levend te 
houden, maar het team loopt er tegenaan dat de kinderen 
geen vertaalslag  maken naar de praktijk. Kinderen vinden 
het erg moeilijk om de regels toe te passen in omgang met 
elkaar en gedrag in en om de school. Vanuit het team is er 
meer behoefte aan schoolregels. 

Welke keuzes maken 
we? Hoe pakken we het 

aan?  

We maken 3 niveau’s: 
- Schoolbreed  vieringen Vreedzame School, 

posters met schoolregels 
- Schoolspecifiek  Kwaliteitskaart Pedagogisch 

handelen, schoolafspraken, kwaliteitskaart 
routines binnen de school 

- Groepsafspraken  groepsmap  
Er wordt gekeken naar eerder opgestelde documenten met 
schoolregels en afspraken die de Vreedzame School biedt. 
In een teamvergadering gaan we in gesprek met collega’s 
over welke basisregels we gaan opstellen/toepassen. 
Simone gaat op klassenbezoek en scoort in alle groepen de 
kwaliteitskaart Pedagogisch handelen. Deze wordt daarna 
nabesproken binnen het team.  

 
Doen (realisatie/aan de slag in het Leerrijk) 

Wat betekent dit voor 
de planning? 

Start schooljaar: 
- De kwaliteitskaart Pedagogisch handelen moet klaar 

zijn en teambreed gedragen worden 
- Opstarten eerste blok Vreedzame School: 

kletskaarten, communicatie naar ouders, 
schoolviering, enz. 
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Oktober/november: 
- Teamvergadering de al opstelde regels uitdelen en 

bespreken welke we belangrijk vinden en willen 
behouden en wat er aangepast moet worden (a.d.h.v. 
de kwaliteitskaart) 

- Zichtbaarheid van de schoolregels binnen de school  
- De posters op het blauwe bord ook gebruiken in het 

Hoeve-nieuws 
 

Tot de kerstvakantie: 
- We stellen een kijkwijzer op waarin de meer 

specifieke schoolregels staan, deze komt als 
afsprakenlijstje in alle klassenmappen en is daarmee 
ook leidraad voor vervangers (bijv. we geven elkaar 
een hand bij het binnen komen, ouders verlaten de 
school na de 2de bel enz.). 

- De teksten van de posters van de Vreedzame School 
worden uitvergroot en meer zichtbaar in school 
opgehangen. 

- De individuele leerkrachten maken a.d.h.v. die regels 
hun groepsspecifieke afspraken en zorgen dat deze 
ook in de groepsmap zitten. 
 

Na de kerstvakantie: 
- Evalueren of de kijkwijzer werkbaar is en alles dekt.  
- Ook evalueren of de klassenafspraken in de klappers 

zitten. 
- Evalueren of de afspraken en regels het gevoel van 

een gezamenlijke verantwoordelijkheid en dus een 
veilige aanspreekcultuur daadwerkelijk stimuleren. 
 

Hoe zit de begeleiding 
eruit? 

Binnen de school is Susan (samen met Nina) het 
aanspreekpunt voor de Vreedzame School. Lisanne sluit zich 
hierbij aan. 
Vanuit haar rol als IB-er houdt Simone zich bezig met de 
kwaliteitskaart pedagogisch handelen 

Wie kan ons voorzien 
van feedback? 

Het team  
De feedback van kinderen en ouders wordt meegenomen in 
het proces 
De directie en speerpuntcoördinator bewaken het proces 

 
Denken (reflecteren) 

Zijn de doelstellingen 
gerealiseerd?  

Tussenevaluatie: januari – februari 2020 

Wat hebben we 
geleerd? Hoe vieren we 

dit? 

 

 
Delen (verspreiden) 

Hoe borgen we de 
gemaakte stappen? 

 

 

 


