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Inleiding 

Voor u ligt het schooljaarplan van RK/PC Jenaplan Basisschool Kristalla, 
 
We hebben afgelopen jaar bezoek gekregen van de inspectie. Ze zagen dat we een hardwerkend 
team zijn, maar zagen ook dat er nog veel te doen is. We zetten meerdere jaren in op een stevige 
basis. Zodra deze op orde is, kunnen we weer andere projecten oppakken. 
 
Uit de schoolscan is gebleken dat de resultaten van de kinderen meer gegroeid zijn, dan we konden 
verwachten in coronatijd. De focus zal liggen op het aanbod van rekenen en spelling. Deze resultaten 
blijven nog te ver achter. We steken in op een goede doorgaande lijn vanaf de kleuter tot en met 
groep 8. We willen de kinderen genoeg uitdagen om zo goed mogelijk bij te dragen aan de 
ontwikkeling van de kinderen. Dit doen we door met methodes te werken die aansluiten bij onze 
school.  
Afgelopen jaar hebben we al gewerkt met werkboekjes. We zien in de schoolscan dat de 
middenbouw al een stevige basis is gelegd. We zien dat al terug in de resultaten. We hebben 
besproken hoe we het aanbod vorm willen geven. We zullen regelmatig evalueren en de wijzigingen 
weer vastleggen.  
De methodes starten in groep 3.  
Voor de kleuters gaan we de doelen vastleggen zodat we bij de overgang naar groep 3 vast hebben 
liggen wat een kind al kan en wat het nog moet leren. Dat deden we al in de groepsnotitie, maar dit 
is veel overzichtelijker. Er komen ook veel aantrekkelijke materialen waarmee de een stimulerende 
leeromgeving creëren. Deze zullen we aanschaffen van de NPO Gelden. Er zijn momenteel weinig 
materialen en wat er is, is oud. Daarnaast zullen we kasten moeten aanschaffen waarin de 
materialen netjes opgeborgen kunnen worden. Een opgeruimde school, zorgt voor minder 
ongewenste prikkels. 
 
De basis op orde betekent ook dat de kinderen goed in hun vel moeten zitten en we een veilige 
omgeving bieden waarin de kinderen ook kunnen leren.  
We zien dat onze kinderen veel voor de kiezen krijgen en besteden op school extra aandacht aan het 
pedagogisch klimaat. Uit de schoolscan is gebleken dat de coronaperiode met name effect had op de 
sociaal emotionele ontwikkeling. We starten daarom het jaar met een introductieweek waarin we 
werken aan de groepsvorming en contact met de ouders.  
Daarnaast worden we als team getraind om op de juiste manier te communiceren met elkaar en met 
de kinderen met Process Communication. We leren onderscheid te maken in personen en hoe we 
juiste dingen zeggen in de bui waarin de ander is.  
 
Er liggen rare jaren achter ons met lockdowns, bubbels en quarantaine. Komend jaar willen we 
vooral veel samen optrekken om de beste school te zijn voor onze kinderen.  
 
Team Kristalla 
 
 
 
Hierna volgen de projecten waarin we uitwerken waar we aan werken en hoe. 
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Borging 

Muziekonderwijsplan 
Er is een doorgaande lijn van de 1e t/m 8e jaars. Muziekonderwijs wordt structureel 
onderdeel van het lesprogramma. Collega's worden ondersteund door vakdocenten en er 
wordt actief samengewerkt met externe programma's / aanbieders.  

september Evalueren muziekonderwijs Cultuurcoördinator 

 

Herstelopdracht: Kwaliteitszorg en resultaten 

november Bespreken kwaliteitskaart rekenen. Team 

november Kwaliteitskaart Spelling Team 

november Kwaliteitskaart Taal bespreken Team 

december Bespreken kwaliteitskaart volgen van kinderen Team 
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NPO PEDAGOGISCH KLIMAAT klimaat en Didactisch handelen worden 

als goed beoordeeld 

Aanleiding voor dit project 
We willen dat ons pedagogisch en didactisch handelen goed is volgens ons eigen 
beoordelingssysteem en volgens het beoordelingssysteem van Primenius. 
 
Huidige situatie 
De huidige situatie binnen Kristalla is dat zowel het didactisch handelen als het pedagogisch klimaat 
voldoende is. 
We zien wel dat er veel incidenten zijn of een thuissituatie die aandacht vraagt. Er zijn veel kinderen 
die niet veel van elkaar kunnen hebben. De sociaal emotionele vorming is vorig jaar goed verstoord. 
Door de lockdowns en quarantaine maatregelen hebben veel kinderen tijd gemist. Na iedere 
lockdown begint de groepsvorming opnieuw en wanneer je als kind op dat moment in quarantaine 
zit, mis je de aansluiting. Als die kinderen dan op school komen is het moeilijker om aansluiting te 
vinden. En wanneer dat niet lukt vertoont het kind stressgedrag.  
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
In 2023 is het pedagogisch klimaat en didactisch handelen beoordeeld met een goed. Je ziet dit terug 
in de beoordelingssystemen maar ook vooral in kinderen, ouders en stamgroepleiders waarbij het 
welbevinden goed is en de betrokkenheid hoog. We zijn een pedagogische school, waarbij aandacht 
is voor het welbevinden van het kind. Kinderen weten dat iedereen OK is. Daarnaast worden 
kinderen allemaal, binnen het gepersonaliseerd leren, bediend op eigen niveau en is ons didactisch 
handelen hierop afgestemd. We hebben een duidelijke visie op het volgen van kinderen. 
 
Doelen voor dit jaar 

• In alle groepen is een veilig groepsklimaat en een goede groepsdynamiek  

• De leerkrachten hebben inzicht in de ondersteuningsbehoefte van elk kind en stemt daar het 
aanbod op af. 

• Zowel kinderen, ouders en teamleden ervaren school is een veilige omgeving waar iedereen 
zichzelf mag zijn.  

 
 
Meetbare resultaten 

• Uit de vragenlijsten aan de kinderen en de ouders blijkt dat het pedagogisch klimaat 
verbeterd tov afgelopen Jaren 

• Alle teamleden hebben de PCM training gevolgd en passen dit toe in de groep. Dit wordt 
geobserveerd tijdens de klassenbezoeken van de directie. 

• De doorgaande lijn is vastgelegd in een kwaliteitskaart. De afspraken zijn zichtbaar toegepast 
in de groep. Dit blijkt uit de klassenbezoeken. 

 

 
Uren 
Training is 6 dagdelen 
2 dagen per week begeleiding 
 
 
Budget 
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Ne NPO gelden willen we gebruiken voor de financiering van deze training. 
€5.250 en €275*12 voor de training €3.300.  
Totaal €8.550,- 
 
Tijdsplanning 

aug - jun Teamtraining PCM Team 

aug - jul Begeleiding in de groepen Pedagogisch specialist 

januari Kwaliteitskaart pedagogisch handelen maken en bespreken met 
het team 

Pedagogisch specialist 

juni Evalueren kwaliteitskaart pedagogisch handelen. Team 

 
Wijze van borging 
Pedagogisch specialist is verantwoordelijk voor de implementatie en de borging van PCM. Daarnaast 
zullen we beoordelen of we PCM ook als methode voor groep 1-8 willen aanbieden. 
De kwaliteitskaart pedagogisch handelen jaarlijks bespreken met het team. 
 
Borgingsplanning 

september jaarlijks Klassenbezoeken 3 keer per jaar Pedagogisch 
specialist 

april elke 0 jaar Methode invoeren? Team 

juni jaarlijks Bespreken kwaliteitskaart pedagogisch 
handelen. 

Team 

 

PORTFOLIO KINDEREN In 2023 bieden alle scholen gepersonaliseerd 

leren aan in minimaal fase 4 (zoals beschreven in de notitie 

'gepersonaliseerd leren' 

Aanleiding voor dit project 
We zien dat de verschillen tussen kinderen steeds groter worden. We kunnen niet langer volhouden, 
dat kinderen van dezelfde leeftijd hetzelfde kunnen en moeten leren op dezelfde manier. Vanuit 
onze visie willen we de kinderen gepersonaliseerd leren aanbieden en streven we naar fase 4. 
 
Huidige situatie 
Op veel gebieden binnen het fasemodel bevinden wij ons in fase 2 of fase 3. We moeten dus flinke 
stappen gaan maken 
In alle gebieden ligt al een bepaalde ontwikkeling klaar vanuit ons eigen team of vanuit de 
ontwikkeling van de andere jenaplanscholen. Dit gaan we gebruiken om verder te komen. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
In 2023 zien we een school, die voorop loopt in het toepassen van gepersonaliseerd leren. Kinderen 
volgen hun eigen ontwikkellijn en worden zowel pedagogisch als didactisch op eigen wijze 
behandeld. Ieder kind is daarbij uniek. We bevinden ons in fase 4 van het fasemodel 
gepersonaliseerd leren. De toetsen binnen ons toetssysteem zijn hier ook op aangepast en ieder kind 
wordt getoetst op het juiste moment, wanneer het kind er aan toe is. We werken vanuit vertrouwen 
en zorgen ervoor dat kinderen continu worden uitgedaagd om vervolgstappen te maken passend bij 
de eigen ontwikkeling. 
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Doelen voor dit jaar 

• Alle kinderen zijn mede eigenaar van hun eigen leerproces en ze laten dit zien middels hun 
portfolio. 

• De kinderen presenteren hun ontwikkeling aan ouders tijdens oudergesprekken. 

• Weten van ouders hoe zij denken over de rapportering van de ontwikkeling van de kinderen.  
 

 
Meetbare resultaten 

• Er zijn goed gevulde portfolio's van alle kinderen. 

• Kinderen vanaf groep 6 vullen hun eigen portfolio. 

• Tijdens de oudergesprekken presenteren de kinderen hun portfolio. 

• Peilen van tevredenheid middels een enquête na het eerste oudergesprek  
 
Haalbaarheidsfactoren 
Jongere kinderen hebben meer begeleiding nodig om het portfolio te vullen. De leerkracht vult het 
portfolio voor kinderen tot en met groep 4. Dat is tijdrovend. 
 
Tijdsplanning 

januari Doelen in portfolio in Social schools zetten Team 

jan - jul Vullen Portfolio Team 

februari Enquête naar ouders over gebruik portfolio Directie 

feb - mar Evalueren gebruik portfolio  Team 

juni Borgafspraken maken over gebruik Portfolio's Team 

 
Wijze van borging 
Tijdens de teamvergadering van 29 juni maken we borgafspraken voor gebruik van het portfolio.  
 
Borgingsplanning 

juni jaarlijks Evaluatie afspraken voor gebruik van het 
portfolio. 

Team 

 

Herstelopdracht: Aanbod rekenen, spelling en ParnasSys leerlijnen 

Aanleiding voor dit project 
Vanuit het inspectiebezoek kregen wij een onvoldoende op de standaard aanbod. De doorgaande 
leerlijnen zijn niet voldoende uitgewerkt, waardoor een ononderbroken ontwikkeling niet 
gegarandeerd is. Deze tekortkomingen moeten in oktober 2021 zijn opgeheven. De school dient 
ervoor te zorgen dat de leerstof een logische opbouw heeft die past bij de leeftijd van de leerlingen. 
Dit is niet gerealiseerd voor alle vakgebieden, in het bijzonder voor rekenen. De school heeft in 
schooljaar 2020-2021 gekozen voor een aantal methodes. In de praktijk moet dit zich nog bewijzen. 
In de onderbouw liggen er kansen om een samenhangen aanbod uit te werken voor alle 
ontwikkelingsgebieden (taal, rekenen, spel en motoriek).  
Daarnaast liggen er ook nog kansen m.b.t. burgerschap en de inhoudelijke uitwerking van 
kringgesprekken. 
 
Huidige situatie 
De resultaten van rekenen en de werkwoordspelling blijven achter. Afgelopen jaar hebben de 
kinderen voor het eerst met werkboekjes gewerkt. Meer schrijven, minder op de IPAD. Meer 
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structuur. In de middenbouw hebben we hiermee een stevige basis kunnen leggen. 
Door de hele school wordt nu de leerlijn vanuit Pluspunt 3 gebruikt in combinatie met Rekenprof.  
In november kregen we te horen dat Rekenprof eind schooljaar 2020-2021 ermee stopt. We hebben 
daarom onderzoek gedaan naar een nieuw rekenprogramma en deze uitgeprobeerd. We hebben 
gekozen voor Pluspunt 4 in combinatie met het muurtje van Bareka en Met sprongen vooruit. Deze 
wordt per ingang van schooljaar 2021-2022 volledig ingevoerd.  
 
Om ons spellingsaanbod goed dekkend te krijgen, hebben wij hier gekozen voor Staal. Hierin worden 
naast de spellingsregels ook de grammatica en zinsontleding uitgebreid behandeld. Deze methode 
wordt nu schoolbreed geïmplementeerd. 
 
Om het aanbod van de onderbouw goed weg te zetten hadden wij gekozen voor Looqin. In februari 
zijn hier alle doelen ingezet. Echter werkt dit niet in de praktijk, het is niet overzichtelijk. Om het wel 
inzichtelijk te krijgen in een digitaal leerlingvolgsysteem en te voldoen aan de norm stappen wij over 
op ParnasSys. Op dit moment staat het aanbod wel uitgewerkt op papier. 
 
We hebben nog geen afspraken gemaakt over de inhoudelijke uitwerking van kringgesprekken. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
De resultaten van spelling en rekenen zijn verhoogd tot minimaal de eisen van de inspectie. Er is een 
dekkend aanbod in een doorgaande lijn. Binnen onze school wordt er vanaf groep 3 gewerkt met 
Pluspunt 4 en vanaf groep 4 met Staal. Om het aanbod aan te laten sluiten bij onze jenaplan visie, zal 
het rekenonderwijs aangeboden worden vanuit domeinen. Dit houdt in dat iedere stamgroep 1 á 2 
weken binnen hetzelfde domein aan het werk is. Binnen het domein werken ze aan eigen leerdoelen 
die passen bij de ontwikkeling en het niveau van de jaargroep en de leerling. Leerlingen krijgen het 
aanbod aangeboden die bij de jaargroep hoort, zodat ze voldoende uitgedaagd worden richting het 
1F en 1S niveau. 
 
Er is een zichtbare doorgaande lijn m.b.t. rekenen en spelling. De leerkrachten handelen hetzelfde. 
De werkwijze staat beschreven in een kwaliteitskaart. 
In groep 1/2 is aanbod goed wegzet in een jaarplanning en worden de leerlingen gevolgd via 
ParnasSys leerlijnen. Er is een dekkend en samenhangend aanbod op taal, rekenen, spel en motoriek. 
Dit heeft als resultaat dat de resultaten op rekenen en spelling passend zijn bij de weging die onze 
school heeft gekregen. In de hetstelopdracht Kwaliteitzorg en resultaten ziet u hoe we de resultaten 
evaluaren 
 
Doelen voor dit jaar 

• Het rekenaanbod is kerndoeldekkend, afgestemd op de populatie. De vaardigheden van het 
team zijn afgestemd op het rekenaanbod. 

• Het spellingsaanbod is kerndoeldekkend, afgestemd op de populatie en de vaardigheden van 
het team. 

• We hebben inzicht in de ontwikkeling van groep 1/2 in ParnasSys. 

• Er is een dekkend en samenhangend aanbod op taal, rekenen, spel en motoriek met een 
doorgaande lijn die passend is bij de populatie. 

 
Meetbare resultaten 

• Er is een doorgaande lijn zichtbaar binnen het rekenonderwijs. Binnen de stamgroep wordt 
er gewerkt aan hetzelfde domein. 

• Iedere leerling werkt op zijn eigen niveau binnen het rekendomein en laat groei zien van 
minimaal 5 DLE tijdens de methode onafhankelijke toetsen. 
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• Er is voldoende differentiatie zichtbaar binnen de stamgroep. De leerkracht is hierin de lead 
en laat in haar didactisch handelen zien dat ze leerlijnen binnen de domeinen beheerst.  

• In de kwaliteitskaart van rekenen zijn de afspraken m.b.t. de werkwijze, toetsen en 
automatiseren beschreven en worden eens per 3 maanden geëvalueerd en waar nodig 
bijgesteld. 

• Er is een doorgaande lijn zichtbaar binnen het spellingsonderwijs. Er worden dagelijks dictees 
afgenomen vanuit de methode en de spellingsafspraken en de ondersteuningsplaten hangen 
zichtbaar in de klas.  

• In de kwaliteitskaart van spelling zijn de afspraken m.b.t. de werkwijze en toetsen 
beschreven en worden eens per 3 maanden geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. We zijn 
tevreden wanneer de resultaten volgens bullit 2 wordt behaald en het werkbaar is. 

• De leerkrachten van groep 1 en 2 hebben ParnasSys leerlijnen ingericht en houden de 
ontwikkeling van de kinderen hierin bij. 

• Er is een themaplanning waarin de doelen beschreven staan die aangeboden zijn. 
 
Haalbaarheidsfactoren 
Doordat er gewerkt wordt vanuit een kwaliteitskaart waarin de werkwijze goed beschreven staat, 
kan het proces goed gemonitord worden en spreken alle teamleden dezelfde taal. De leerkrachten 
staan allemaal achter de invoering van Pluspunt, Staal en ParnasSys leerlijnen, hierdoor is er 
voldoende draagkracht.  
Vanuit de NPO gelden zijn de methodes ingevoerd en wanneer het nodig is, is er mogelijkheid tot 
extra scholing en/of cursussen.  
Directie en intern begeleider hebben het eerste jaar een cruciale rol m.b.t. het goed implementeren 
van de verschillende methodes. 
 
Budget 
Invoering Pluspunt €7000 
Invoering Staal € 5000 
Invoering ParnasSys leerlijnen € 100 
Scholing ParnasSys leerlijnen €1500 
Dit wordt aangeschaft van de NPO Gelden Totaal €13.600 
 
Tijdsplanning 

augustus Implementatie bijeenkomst Parnassys  Intern begeleider 

september Groepsobservatie  Directie 

oktober Opstellen kwaliteitskaart leerlijnen Parnassys  Intern begeleider 

november Evalueren kwaliteitskaart voor rekenen en spelling Team 

november Groepsobservatie  Directie 

februari Evalueren kwaliteitskaart voor rekenen en spelling Team 

februari Groepsobservatie Directie 

april Groepsobservatie Directie 

 
Wijze van borging 
De werkwijze van rekenen en spelling worden vastgelegd in kwaliteitskaarten.  
 

SCHOLING KATHOLIEK ONDERWIJS. In 2023 is de aandacht voor 

identiteit zichtbaar in de portfolio's van onze medewerkers 
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Aanleiding voor dit project 
We willen dat stamgroepleiders hun zelfreflecterend vermogen koppelen aan hun identiteit, wie ben 
jij als individu, als stamgroepleider, als professional en wat maakt jou als toegevoegde waarde voor 
onze school/het onderwijs. 
 
Huidige situatie 
De vier bijeenkomsten met Tom Knippers vormen leidraad voor de ontwikkeling wat betreft onze 
identiteit bij de werknemers. Daarnaast gebruiken zij Mooi om certificaten en/of diploma's in te 
hangen. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
In 2023 werken onze stamgroepleiders met een eigen portfolio. In dit portfolio zien we structureel de 
koppeling met de RK/PC identiteit van de school. Stamgroepleiders houden ieder jaar hun eigen 
portfolio bij en presenteren aan het begin en het einde van het jaar hun portfolio aan het gehele 
team. Hierdoor is iedereen op de hoogte van de ontwikkeling van alle collega's en zien we hierdoor 
meer verbinding en een professionelere cultuur. 
 
Doelen voor dit jaar 
Het team draagt de katholieke en protestantchristelijke waarden uit in de klas. 
 
Meetbare resultaten 
De medewerkers in met een vast contract in ons team, hebben de akte voor katholiek onderwijs. 
Er zijn schoolafspraken over hoe we identiteit vormgeven in de school.  
Kinderen weten wat bidden is en kunnen bij een viering aangeven wat we vieren. 
 
Haalbaarheidsfactoren 
Afgelopen jaar zijn 4 leerkrachten gestart met de akte . Er is nog 1 module te volgen en de 
eindopdracht moet gemaakt worden.  
Er is een nieuwe medewerker die nog geen modules heeft gevolgd. In een eerste jaar moet ook 
pedagogisch tact worden gevolgd.  
Dat vergt beiden tijd, naast het leren kennen van de school, de kinderen en de stichting. Ze gaat 
ervoor. Het risico is dat het teveel wordt. 
 
Tijdsplanning 

augustus Afspraken maken over bidden Team 

aug - jun Eindopdracht maken en inleveren Team 

aug - jun Laatste module volgen  Team 

okt - mei Afspraken maken over identiteit op school olv Tom Knippers Team 

jan - jun Eindevaluatie Team 

 

NPO SPECIALISTEN INZETTEN. In 2023 zetten we de expertise van 

onze medewerkers breed en duurzaam in 

Aanleiding voor dit project 
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat hoe meer men een leven lang leert, hoe groter de duurzame 
inzetbaarheid is. Ook oudere werknemers behouden hun inzetbaarheid en werkvermogen wanneer 
zij meer interesse en mogelijkheden hebben voor een leven lang leren. We willen als school een 
leven lang leren en hiermee niet alleen de stamgroepleiders maar ook hun expertise breed inzetten 
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zodat zij zelf een leven lang leren maar ook anderen een leven lang leren dankzij de expertise van 
deze mensen. 
 
 
Huidige situatie 
Stamgroepleiders reflecteren op hun ontwikkeling/gevolgde opleiding en weten hoe de school 
hiervan kan profiteren en zijn hier actief mee aan de slag. 
Bij nieuwe opleidingen/trainingen zijn vooraf de verwachtingen inzichtelijk gemaakt en is de 
expertise ingezet in de school.  
Het bedrijfsleven en externe vakdocenten en specialisten zijn betrokken bij de school. De kennis van 
ambachten die deze kring met zich meebrengt wordt breed ingezet in de school. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
In 2023 reflecteren op hun ontwikkeling/gevolgde opleiding en weten hoe het de samenwerking 
binnen de regio en de samenwerking tussen de jenaplanscholen hiervan kan profiteren en zijn hier 
actief mee aan de slag. Ze werken niet alleen in onze school, maar dragen ook bij aan de 
ontwikkeling van andere scholen in de stichting. Bij nieuwe opleidingen/trainingen zijn vooraf de 
verwachtingen inzichtelijk gemaakt, waardoor meerdere scholen iets hebben aan deze opleiding. Het 
bedrijfsleven en externe vakdocenten en specialisten zijn betrokken binnen de regio en de 
jenaplanscholen. We maken gebruik van elkaars ambachten binnen diverse scholen, waarbij afstand 
geen issue is en er dus vooral gewerkt wordt vanuit intrinsieke motivatie. 
 
Doelen voor dit jaar 

• Gebruik maken van de expertise van onze medewerkers voor de school en de stichting, 
daarmee vergoten van de medewerkerstevredenheid. 

 
Meetbare resultaten 
De specialisten binnen school worden ingezet op het vakgebied van hun expertise: 

1. Rosalie is de gymdocent voor alle groepen zij geeft alle groepen les volgens een doorgaande 
lijn.  

2. We hebben in Regio zuid een wetenschap en techniek coördinator. Er ligt een plan om 
continuïteit van techniek en wetenschap op de scholen in regio Zuid te waarborgen. 

3. Nilla zal ingezet worden als pedagogisch specialist zowel op school als in een project van 
Primenius. 

 
Haalbaarheidsfactoren 
De vacatures zijn ingevuld om de teamleden in te zetten op hun expertise. Echter blijft het risico dat 
zo voor de groep moeten omdat er zo weinig vervangers zijn bij ziekte.  
 
Budget 
1 leerkracht maal 2 dagen per week is 0.4 fte. maal 84000 is €33.600. Vakdocent Gym NPO 
1 leerkracht maal 2 dagen per week is 0.4 fte. maal 84000 €33.600. op formatie 
Kosten Voor De organisator Techniek €10.*120 leerlingen €1.200 (NPO) 
 
Tijdsplanning 

augustus Vacatures invullen Directie 

aug - jul Inzet specialisten Team 

 
Wijze van borging 
De Pedagogisch specialist zal bekostigd worden vanuit de achterstandsgelden, zodat we haar blijvend 
kunnen inzetten op school. De verwachting is dat met de groei van het aantal leerlingen ook de 



RK/PC Jenaplanbasisschool Kristalla Schooljaarplan 2021 - 2022 12 

vakdocent op formatie ingezet kan worden over 2 schooljaren. De organisator techniek wordt door 
regio Zuid bekostigd. Daardoor zijn de kosten verdeeld en kunnen we de continuïteit garanderen. 
 

EXPERTS ORGANISEREN In 2023 hebben we samenwerkingspartners 

in onze regio en (ver) daar buiten 

Aanleiding voor dit project 
Wij kunnen meer rendement halen uit de samenwerking met partners uit de regio. De school heeft 
een maatschappelijke functie waarbij lokale partners een grotere rol kunnen spelen dan nu het geval 
is. 
 
Huidige situatie 
Wij werken veel samen met ons cluster Jenaplan binnen Primenius. Dan gaat het vooral om 
inhoudelijk gebied. Daarnaast werken we veel samen met zorginstanties zoals GGD, Lentis, Accare, 
Molendrift, etc. Ook werken we samen met buursport om bijvoorbeeld sportdagen te organiseren. 
Daarbij zitten we in een kindcentrum met kinderopvang, BSO/VSO, peuteropvang, bibliotheek en een 
andere openbare school. Deze samenwerking binnen ons kindcentrum verloopt goed, maar is nog te 
weinig gebaseerd op visie. De samenwerking met externen kan naar mijn idee beter.  
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
In 2023 werken we samen met lokale partijen. Er is een goede samenwerking met het VO wat betreft 
het organiseren van een 12-14 jarige groep. Ook het bedrijfsleven binnen en rondom Emmen is 
interessant voor ons. Kennis van ambachten die deze kring met zich mee brengt gebruiken wij als 
school. Er is veel specialisme in de school te vinden met dank aan het goede netwerk dat we hebben 
opgebouwd. 
Het uitwisselen van inhoudelijke kwesties willen we in stand houden binnen onze jenaplanscholen. 
Dat er op zo'n relatief klein gebied een groep van jenaplanscholen bestaat is uniek binnen Nederland 
en deze samenwerking willen we graag behouden. 
 
Doelen voor dit jaar 
We werken actief samen in de wijk met buurtsportcoaches en cultuurcoaches en we hebben een 
buitenschools aanbod voor onze kinderen  
We zetten expertise van derden in op de thema’s en vergroten hiermee de betrokkenheid van onze 
leerlingen. 
 
Meetbare resultaten 
In de leerlingenraad bevraagt de directeur de kinderen over het aanbod. Het doel is dat ieder kind 
toegang heeft tot de activiteiten van de Bredeschool en dat er voor ieder kind iets interessants bij zit. 
Tijdens het bezoek van/aan de experts  geven kinderen aan dat ze veel meer (willen)weten van het 
thema. De inhoud is zichtbaar verwerkt in de themapresentatie van de kinderen 
 
Haalbaarheidsfactoren 
In de Bredeschool zijn meerdere organisaties vertegenwoordigd. Dat maakt ons afhankelijk. Toch zie 
ik dat iedereen het belang ziet en verwacht ik hierin geen tegenslagen. 
We hopen dat we door de regering niet meer beperkt worden in het contact met specialisten. 
 
Tijdsplanning 

september Onderwerp op de agenda zetten van de Bredeschool. Directie 

sep - jun Expert uitnodigen bij start thema Team 

oktober Ouders vragen om deel te nemen in deze werkgroep. Directie 
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Wijze van borging 
We zijn onderdeel van de Bredeschool Emmerhout. Hier zijn we medeverantwoordelijk voor het 
organiseren van activiteiten voor en met de wijk. We krijgen hiervoor subsidie van de gemeente en 
leggen daar ook verantwoording aan af. 
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