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Jaarplan 2020-2021 
 

Thema’s 
 
In de laatste teamvergadering van het schooljaar 2019-2020 hebben we gezamenlijk met 
het team, de teamleider en de clusterdirecteur een viertal speerpunten voor het 
schooljaar 2020-2012 vastgesteld waar we dit schooljaar de focus op willen gaan leggen.  
 

• Cultuurloper 

• Sociale emotionele ontwikkeling met behulp van Fides 

• Opbrengst gericht passend onderwijs (OPO) 

• Onderzoekend en ontwerpend leren bij wereldoriëntatie 
 
Hierbij de aantekening dat het onderzoekend en ontwerpend leren vooral gekoppeld zal 
gaan worden dit schooljaar aan de Cultuurloper. Beide trajecten zijn dus aanvullend aan 
elkaar. 
 
Voor het peuterwerk en de BSO zijn specifieke doelen uitgewerkt waar dit jaar de focus 
naar uit gaat. 

 
In de volgende hoofdstukken is elk speerpunt verder uitgewerkt. 
 

 
Cultuurloper 
 
Bij Kindcentrum Kleinerf vinden we het aanbieden van culturele activiteiten een verrijking 
voor het aanbod van het onderwijs binnen ons Kindcentrum. Cultuuronderwijs is onmisbaar 
voor de vorming van jonge mensen tot kritische volwassenen. Lessen in literatuur, theater, 
media of erfgoed zijn niet alleen leuk. Deze lessen zijn ook nodig voor de brede vorming van 
kinderen. Door cultuureducatie ontwikkelen kinderen hun talenten, maken zij kennis met 
schoonheid. Ook leren zij de waarde van kunst te begrijpen. Kunst zorgt voor historisch besef 
en daagt leerlingen uit om een creatieve, onderzoekende houding te ontwikkelen.  
 
Er wordt samengewerkt met de Cultuurloper. De Cultuurloper is een programma, bestaande 
uit scholing, coaching en een digitaal platform, waarmee scholen de kwaliteit van de eigen 
cultuureducatie kunnen verbeteren. We willen bovenstaande koppelen aan het verder 
vormgeven aan het ontwerpend en onderzoekend leren. De Cultuurloper geeft hier mooie 
pijlers voor. 
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De onderstaande doelen hebben we ons gesteld voor het schooljaar 2020-2021. 
 
Doelen: 

• We hebben stapsgewijs geleerd meer procesgericht te werken. 

• Er is een doorlopende leerlijn gecreëerd m.b.t. cultuuronderwijs vanaf peutergroep 
t/m groep 8 en BSO.   

• Er is een ‘dagje cultuur’ georganiseerd. 
 
Activiteitenschema:  

 
 
Evaluatie januari 2021: 
 
 
Evaluatie juni 2021:   

Activiteit Door wie Wanneer Jan 2021 Juni 2021 

Er is een werkgroep 
cultuuronderwijs.   

kartrekker: Peter Oktober 2020   

Workshop ‘procesgericht 
werken’. 

Hele team Voorjaar 2021  
 

 

Organiseren ‘Dagje cultuur’ Werkgroep 
 

Periode maart-
juni 2021 

  

Uitwerken doorgaande lijn 
cultuuronderwijs  

Werkgroep Schooljaar 2020-
2021 

 
 

 

Bespreken voortgang en evaluatie 
van de doelen 

Teamleider 3x per jaar op 
agenda 
teamvergadering 
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Sociale emotionele ontwikkeling met behulp van Fides 
 
‘Fides’ betekent ‘vertrouwen’. Vertrouwen als kind, als jongere, als volwassene in jezelf. De 
Fides-methodiek wil via praktische en zichtbare manieren inzicht geven in jezelf en je 
omgeving. Het gaat erom dat je via sociale vaardigheden leert jezelf (bij) te sturen. Om dit 
zichtbaar te maken is de methodiek o.a. gebaseerd op het gebruik van alledaagse 
‘symbolen’. 
Afgelopen jaar is deze methodiek geïntroduceerd in het Kindcentrum. De leerkracht hebben 
hierin scholing gevolgd en de symbolen zijn zichtbaar in het Kindcentrum. In de groepen 
wordt er structureel aandacht besteed aan de methodiek en worden de symbolen in de 
dagelijkse omgang met elkaar gebruikt. 
Dit schooljaar willen we de methodiek nog beter gaan borgen in het onderwijs dat we 
bieden. Elk kind en elke leerkracht is op de hoogte van de symbolen en weet ze op de juiste 
manier te gebruiken en in te zetten. 
 
Doelen: 

• Eén doorgaande lijn creëren in pedagogisch handelen binnen de school met behulp 
van de methodiek FIDES. 

• Leerkrachten kennen de doorgaande lijn en weten wat er van hen verwacht wordt 
in de groep. 
  

 
Evaluatie januari 2021: 
 
 
 
Evaluatie juni 2021:  
 

Activiteit Door wie Wanneer Jan 2021 Juni 2021 

Werkgroep Sociale emotionele 
ontwikkeling m.b.v. Fides 

Kartrekker: 
Hanneke 

Oktober 2020 
 

 
 

 

Beleidsplan ‘Pedagogisch 
handelen m.b.v. Fides’ opstellen. 

Hanneke Januari 2021  
 

 

Doorgaande lijn vaststellen en 
doelen zichtbaar maken in de 
groep.   

Team o.l.v. 
sturing 
kartrekker 

Studiedag of 
teamvergadering  
februari-maart 
2021 

  

Evaluatie: bespreken voortgang, 
knelpunten en gewenst vervolg 

Team en 
teamleider 

Mei-juni 2021   
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OPO; Spelling/Technisch Lezen/Begrijpend lezen en Rekenen 

Opbrengstgericht werken is passend onderwijs, dat ongeacht de achtergrond van de 
leerlingen, goede resultaten met leerlingen weet te behalen en leerlingen laat excelleren.  
Passend onderwijs betekent dat we ervoor willen 
zorgen dat leerlingen onderwijs krijgen  zorgen dat leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen 
past en dat ze ondersteuning krijgen als dat nodig is. Door kwalitatief goede 
onderwijsplannen te ontwikkelen waar alle teamleden onderwijs mee gaan werken willen 
we opbrengstgericht passend onderwijs aanbieden aan onze leerlingen.  
De focus dit schooljaar zal liggen op het onderwijsplan voor rekenen. 
 
Doelen:  

• Doorgaande, weloverwogen leerlijnen opstellen/hanteren binnen alle 
vakgebieden(lezen/spelling/rekenen) die gaan zorgen voor de gewenste opbrengsten. 

• Specifieke aandacht voor het vakgebied rekenen. Onderwijsplan rekenen wordt 
definitief gemaakt en krijgt een vertaalslag binnen alle groepen.  

• Hier vloeit toevalligerwijs uit voort dat er dit schooljaar ook een keuze gemaakt gaat 
worden voor de keuze van een nieuwe rekenmethode, omdat de huidige methode 
Pluspunt 3 niet meer voldoet en bovendien aan het einde is van zijn 
afschrijvingstermijn. 

 
Activiteitenschema:  
 

Activiteit Door wie Wanneer Jan 2021 Mei 2021 

 Volgen Masterclass OPO. IB en teamleider September 2020-
januari 2021 

 
 

 

Uitwerken onderwijsplannen alle 
vakgebieden. 

IB-er  2020-2021   

Onderwijsplan rekenen 
implementeren en borgen in de 
groepen. 

Leerkrachten 
o.b.v. Hanna Elbers 

Scholing nov. 2020 
 en april/ mei 2021 

 
 

 

Onderwijsplannen bespreken in 
schoolbesprekingen. 

IB-er met 
leerkrachten 

2x per jaar   

Team meenemen in de 
ontwikkeling m.b.t. OPO,  
leerlijnen en cruciale leerdoelen. 

IB-er en teamleider Tijdens 
teamvergaderinge
n, min. 2x per jaar. 

  

Keuze nieuwe rekenmethode. Team o.l.v. 
teamleider 

Maart 2020 keuze 
maken 

  

 
 



 

 

 

 

 5 20 oktober 2020 
 

Evaluatie januari 2021: 
 
 
 
Evaluatie juni 2021:  
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Onderzoekend/ontwerpend leren bij wereldoriëntatie 
 
Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL) is een methodiek waarmee leerlingen interactief 
kennis verwerven. Naast verschillende onderzoeks-en ontwerpvaardigheden ontwikkelen 
leerlingen ook belangrijke concepten en wordt er aandacht besteed aan vakoverstijgende 
vaardigheden. De leerkrachten willen deze methodiek graag meer vormgeven in het 
Kindcentrum. Ze willen meer procesgericht leren werken met kinderen. Stapsgewijs de 
kinderen zelfstandiger maken, zodat ze gericht keuzes leren en kunnen maken in hun 
ontwikkeling. De leerkracht gaat dan stapsgewijs steeds meer de rol van begeleider 
oppakken. 
 
Doelen: 

• Doorgaande lijn creëren in het neerleggen van meer zelfverantwoordelijkheid bij 
leerlingen. 

• Kinderen voorbereiden op de nieuwe skills en vaardigheden die in de 21e eeuw van ze 
worden verwacht.  

• Creëren van meer motivatie en betrokkenheid bij leerlingen. 
 

 

Activiteit Door wie Wanneer Jan 2021 Mei 
2021 

Werkgroep OOL. Kartrekker: 
Peter 

Oktober 2020 
 

 
 

 

Er is een beleidsplan OOL en 
doelen zijn geformuleerd. 

Werkgroep Januari 2021  
 

 

Het beleidsplan bespreken 
met het team. 

Werkgroep Februari 2021   

Implementatie van het 
beleidsplan. 

Leerkrachten Maart-juli 2021   

   
 
Evaluatie januari 2021: 
 
 
 
Evaluatie juni 2021: 
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Specifieke doelen BSO KC Kleinerf 

  
De BSO van het Kindcentrum heeft momenteel geen volledig aanbod. Om toch de ouders en 
kinderen een goed arrangement te kunnen bieden wordt gezocht naar de mogelijkheden 
hiervoor. Dit kan door ruimere openingstijden en intensievere samenwerking met andere 
BSO’s. 
Daarnaast willen we een uitdagend activiteitenprogramma bieden voor kinderen van alle 
leeftijden.  
 
 Doelen:   

• Er is een uitdagend, divers activiteitenprogramma aangepast aan kinderen van 4 
t/m 12 jaar.  

• De samenwerking met de BSO’s in het cluster wordt geïntensiveerd. 

• Is er een iedere dag een activiteitenprogramma voor de kinderen afgestemd op de 
interesse van de kinderen en de talenten van de pedagogische medewerkers.   

  
 

Activiteit Door wie Wanneer Jan 
2021 

Juni 
2021 

Onderzoek naar 
mogelijkheden uitbreiding 
VSO/BSO. 

Teamleider Oktober 2020 
 

 
 

 

Ontwikkeling van een divers 
activiteitenprogramma. 

BSO-
medewerkers 
cluster 

Schooljaar 2020-
2021 

 
 

 

Onderzoeken of er een 
programma is dat hierbij kan 
ondersteunen. 

Teamleiders 
en pm-ers 

Oktober/ 
november 2020 

  

Er is samenwerking tussen 
de BSO’s in 
activiteitenaanbod en 
planning. 

Teamleiders 
en pm-ers 

Schooljaar 2020-
2021 
Gezamenlijke 
overlegmomenten 

  

 
Evaluatie januari 2021: 
 
 
 
Evaluatie juni 2021:  
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Specifieke doelen Peuterwerk KC Kleinerf 

  
Bij het Peuterwerk is er een toename van het aantal VVE- geïndiceerde kinderen. Dit vraagt 
aanpassing op activiteitenaanbod en het beleid t.a.v. zorg.  
Daarnaast willen we door samenwerking met andere peutergroepen binnen het cluster van 
elkaar leren en ons meer verdiepen in het VVE-aanbod. 
Verder gaan we aan de slag met het op orde maken van alle wettelijk verplichte documenten 
en deze borgen in de aanpak op de groep. 
 
 Doelen:   

• De zorgstructuur binnen het Kindcentrum voor peuters is duidelijk en vastgelegd in 
beleid. 

• Er is samenwerking en collegiale invitatie met andere peutergroep-medewerkers 
binnen het cluster. 

• De wettelijk verplichte documenten zijn op orde en worden cyclisch besproken en 
geëvalueerd. 

  
 

Activiteit Door wie Wanneer Jan 2021 Juni 2021 

Zorgstructuur voor peuters is 
beschreven. 

IB-er, 
teamleider 

Januari 2021 
 

 
 

 

Er worden momenten gepland 
voor collegiale consultatie.  

Teamleiders November 
2020 

 
 

 

Er is geïnventariseerd en een 
plan van aanpak gemaakt hoe 
samenwerking bevorderd kan 
worden en waar de behoefte 
ligt. 

Teamleiders 
en pm-ers 

Januari 2021   

De wettelijk vereiste 
documenten voor peuterwerk 
zijn op orde gemaakt en 
gereed. 

Teamleider 
m.b.v. Pm-ers 

Schooljaar 
2020-2021 
 

  

 
Evaluatie januari 2021: 
 
 
 
Evaluatie juni 2021:  
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