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Voorwoord 
 

Het onderwijs op de Honesch is continu in ontwikkeling. Wij streven naar onderwijs dat zo optimaal mogelijk is. Om dit te bereiken willen wij ons 
onderwijs steeds weer verbeteren. Daartoe stellen wij jaarlijks een plan op met concrete doelen. De doelen worden opgesteld vanuit het schoolplan, 
het geëvalueerde jaarplan van het voorafgaande jaar (dit is het jaarverslag) en ontwikkelingen rondom de school die bepaalde veranderingen van 
ons vragen. 
Voor de periode 2019-2023 is vorig schooljaar, in samenspraak met het team en de MR, een nieuw schoolplan opgesteld. Dit plan is te lezen op de 
website van de school. Daarnaast is er een jaarplan van de Stichting Keender, gekoppeld aan het strategisch beleidsplan van de stichting. Vanuit het 
schoolplan, het jaarplan Keender en de evaluaties van het jaarplan van vorig jaar (het jaarverslag) zijn hoofddoelen voor dit schooljaar vastgesteld. 
Ieder doel is voorzien van indicatoren om te kunnen bepalen of de doelstellingen gehaald zijn. 
Elke leerkracht blijft zich ontwikkelen. Dat vraag om reflectie, inzet en aansporing. Het nascholingsaanbod van de Stichting Keender is onder andere 
beschikbaar voor scholing van leerkrachten. Deze doelen zijn niet in het jaarplan opgenomen, maar in het persoonlijk ontwikkelplan van de 
leerkracht. 
Voor organisatorische zaken verwijzen we naar de schoolgids, infokalender en onze website. 
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit jaarplan, dan kunt u deze op school stellen. 
 

 
Bianca Kiffen 
Directeur Honesch 
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Inleiding 
 
Om kwalitatief goed onderwijs te verzorgen is het belangrijk om gezamenlijk doelen te stellen. Dit zijn doelen voor de lange termijn, zoals 
beschreven in het schoolplan en doelen voor de korte termijn. De op schoolontwikkeling gerichte doelen staan voor het schooljaar 2022-2023 
uitgewerkt in dit jaarplan.  
Doelen die gericht zijn op ontwikkeling van individuele teamleden staan niet beschreven in dit schoolbrede jaarplan, maar in hun persoonlijk 
ontwikkelingsplan.  
 

Onze missie en visie 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Missie 
 

Basisschool Honesch is een buitengewone leerplek in het groen waar de leerlingen leren 
bewegen en zich ontwikkelen tot wie ze zijn. Met uitdagingen die bij ze passen.  
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Visie 
 

Zoals vermeld in onze schoolgids, werken we vanuit een schoolbreed gedragen visie. Deze visie is de leidraad voor ons onderwijskundig beleid, 
personeelsbeleid en de communicatie. Ook bij het vormgeven van ons financieel/materieel beleid en de kwaliteitszorg speelt onze visie een 
belangrijke rol.  
 
Als je gelooft in jezelf is veel mogelijk.  
 
Onze omgeving verandert steeds sneller. Naast de digitalisering waar onze leerlingen elke dag mee te maken hebben, vinden wij het belangrijk dat 
wij een veilige, rustige plek kunnen bieden. Leren ontstaat in relatie met en tot elkaar. Samen in een vertrouwelijke omgeving optimaal kunnen 
groeien en iedere keer weer kansen bieden om het beste uit ieder kind te halen.  
 
Onze unieke kracht  
Basisschool Honesch is een school waar jong en oud samen spelen en leren.  
 
Dankzij de korte lijnen is er een heldere pedagogische, didactische en opvoedkundige doorgaande lijn zichtbaar op school, dit zorgt voor een prettig 
sociaal emotioneel klimaat. Wij zijn, als school in het buitengebied: Buitengewoon Honesch! 
 
Als wij uitgaan van een visie op goed onderwijs staan wij voor: 
 
• Een veilige leef- en leeromgeving, waar kinderen het plezierig en fijn hebben. 
• Kindgericht, waarbij we uit het kind willen halen, wat er in zijn/haar mogelijkheden zit. 
• We denken in kansen en mogelijkheden en niet in beperkingen. 
• Een adaptieve en educatieve leeromgeving. 
• Een gedifferentieerd leerstofaanbod via BAS en het DI (directe instructie) model. 
• We hebben een handelingsgerichte werkwijze en diagnostiek. 
• We werken aan het positief stimuleren van groepsverbanden en –processen. 
• Het goed naleven van de juiste waarden en normen. 
• Laagdrempelig voor ouders. 
• Een grote mate van saamhorigheid. 
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De school werkt sinds 2001 volgens het BAS concept.  
BAS staat voor drie elementen:  

B staat voor bouwen,  
A voor adaptief en  
S voor school.  

 
Je kunt Bouwen bijna letterlijk nemen, want het BAS project bestaat uit 28 verschillende ‘bouwstenen’. Daarvan hebben wij 17 grijze bouwstenen 
beschreven (zie bijlage Basconcept). Die passen wij dagelijks toe in ons onderwijs. Adaptief drukt uit, dat onze school aangetoond heeft met 
verschillen tussen kinderen te kunnen omgaan. School staat voor samen - kinderen, leerkrachten, ouders en bestuur - bepalen samen de kwaliteit 
van het BAS verhaal in school.  
 
In het BAS- project staan de volgende vier vragen centraal:  

• Wat moet de school doen om de doeltreffendheid van het onderwijs te verbeteren (effectiviteit)? 

• Hoe gaat de school om met verschillen in de groep (differentiatie)?  

• Op welke manier differentieert de leerkracht binnen zijn groep en hoe past hij dit toe (organisatie)?  

• Hoe betrekt de leerkracht kinderen van alle leeftijdsgroepen zelf actiever bij het onderwijs (zelfsturing)? 
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De betekenis van Eigenaarschap, vakmanschap en partnerschap voor ons onderwijs 
 
Binnen stichting Keender werken we vanuit eigenaarschap, vakmanschap en partnerschap aan de onderstaande domeinen:  
• Onderwijs en begeleiding  
• Medewerkers en Cultuur  
• Kwaliteitszorg  
• Facilitair en Financiën  
 
 
 
 

Eigenaarschap 
Iedereen in onze organisatie neemt zijn of haar verantwoordelijkheid en levert een constructieve bijdrage om de 
individuele, groeps-, school- en stichtingsdoelen te bereiken. Leidend daarbij is: “Als je gelooft in jezelf is veel mogelijk.” 
 
Vanuit dit leidend principe willen wij dat de kinderen inzicht krijgen in wat zij moeten leren. Dit betekent dat zij 
duidelijkheid krijgen over de leerstof en de leerdoelen die centraal staan in de fase waarin zij zich bevinden. Naast de 
cognitieve ontwikkeling gaat het ook om inzicht te krijgen in hun persoonlijk en sociale ontwikkeling.  
Dit helpt kinderen om samen met de leerkracht hun doelen te formuleren en te werken aan het bereiken hiervan. Kinderen 
nemen hun verantwoordelijkheid om gericht aan de doelen te werken. Dit wordt onder meer zichtbaar doordat zij kritische 
vragen stellen, initiatief nemen, doelgericht werken en dit alles kunnen verwoorden.  
Inzicht en overzicht biedt kinderen uitzicht naar de toekomst toe. Daarom is het plaatsen van de doelen in die context erg 
belangrijk. Kinderen weten dus waar ze waarom waar aan werken. Deze bewustwording leidt tot ontwikkeling en leren.  
Het verder ontwikkelen van eigenaarschap stimuleert het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen binnen onze 
school.  
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Vakmanschap: 
Iedereen in onze organisatie zet zich in om zich blijvend te ontwikkelen om het beste uit zichzelf en de ander naar 
boven te halen. 
 
Wij streven ernaar dat ieder kind zijn/haar kennis op het gebied van taal, lezen en rekenen dat past bij ieder kind en recht 
doet aan zijn/haar onderwijsbehoefte. Daarnaast willen we de wereld van het kind vergroten. We doen dit door hen 
ervaringen op te laten doen, kennis eigen te maken, vaardigheden te leren, zich als persoon te ontwikkelen, sociale 
relaties aan te gaan en hun talent te ontwikkelen.  

Onze leerlingpopulatie vraagt om een aanbod dat ook gericht is op het aanbieden van meer uitdaging en gericht is op het 
‘hogere orde denken’. Het verschil tussen ‘lagere orde denken’ en ‘hogere orde denken’ is weergegeven in de Taxonomie 
van Bloom, waarin zes niveaus worden onderscheiden: onthouden, begrijpen, toepassen, analyseren, evalueren en 
creëren. De niveaus dienen om een onderscheid te maken in de complexiteit van het kennisniveau waar een beroep op 
wordt gedaan. Er wordt hiermee geen volgorde voorgeschreven waarin een bepaald niveau aan bod zou moeten komen. 
Bij een rijke leeractiviteit worden in ieder geval meerdere niveaus aangesproken. De taxonomie kan onder andere 
gebruikt worden als hulpmiddel bij het formuleren van leerdoelen en hieraan gerelateerde acties en producten, waarmee 
deze gerealiseerd kunnen worden.  

Om bovenstaande te bereiken dienen de leerkrachten binnen de school ook hun eigen vakmanschap continu te 
ontwikkelen, zodat zij vaardig worden en blijven. In de snel veranderende wereld vraagt dit een professionele 
leeromgeving waarin continu leren mogelijk is. De medewerker toont daarbij het passende eigenaarschap.  
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Partnerschap: 
Iedereen in onze organisatie zoekt doelbewust de samenwerking met de ander op om daarmee tot synergie te komen. 
 
Wij zoeken regelmatig en doelbewust de samenwerking met de ander op om daarmee tot ontwikkeling te komen in het 
belang van kinderen. Leren van en met elkaar staat daarbij centraal. Een goed en stevig partnerschap met 
Kinderopvangorganisatie Columbus, BeweegWijs en ’t Saalmerink is hierbij essentieel. 
  
Goed partnerschap met ouders is zeer belangrijk. Samen met ouders, op basis van gelijkwaardigheid, zijn wij 
verantwoordelijk voor de ontwikkeling van kinderen. We herkennen en erkennen daarbij ieders specifieke rol en kennis. Een 
open, eerlijke en respectvolle communicatie is daarbij ons uitgangspunt. 
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Het Nationaal Onderwijsprogramma 
 

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is door de overheid in het leven geroepen voor het herstel en de ontwikkeling van het onderwijs tijdens 
en na corona. Vanuit het NPO krijgt iedere school middelen voor een eigen schoolprogramma. Het gaat om een bedrag van 700 euro per leerling 
voor de schooljaren 2021-2022 en 500 euro per leerling voor het schooljaar 2022-2023. Een belangrijke voorwaarde voor het ontvangen van de 
gelden is het maken van een ‘schoolscan’ waarbij in beeld wordt gebracht waar extra groei van de cognitieve, executieve en sociale vaardigheden 
van leerlingen nodig is.  
Verder wordt geadviseerd de inzet van de gelden aan te laten sluiten bij de reguliere processen in de school, ondersteuning te bieden aan 
leerkrachten, schoolleiders en ondersteuners om hun leerlingen goed te kunnen helpen en te investeren in de basiskwaliteit van de school op 
duurzame wijze. Op basis van onze schoolscan hebben wij de onderstaande doelstellingen geformuleerd: 

• Verkleinen van klassen en extra ondersteuning van leerlingen middels tijdelijk uitbreiden van de formatie  

• Scholing m.b.t het implementeren van onderwijskundige ontwikkelingen (onderwijs van de toekomst). 

 

Voor de gedetailleerde uitwerking verwijs ik naar de ontwikkelpunten in dit jaarplan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderwerpen voor schooljaar 2022-2023 

 
Op de hierna volgende pagina’s staan de ambities, voorzien van doelen en indicatoren beschreven. Door gebruik te maken van indicatoren is voor 
iedereen inzichtelijk wat er aan het einde van het schooljaar binnen het onderwijs op bs. Honesch zichtbaar zal zijn.  
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Onderwijs& 
Begeleiding 
 
Thema 

Doel 
 
Wat wil je bereiken? 

Personeel 
 
Wat betekent dit voor 
het personeel? 

Kwaliteitszorg 
 
Indicator/ hoe meten we dat? 

Facilitair/ Financiën 
 
Wat moet er aan 
faciliteiten geregeld 
worden en hoeveel 
neem je hiervoor op in 
je begroting om je doel 
te realiseren? 

Planning 
 
Wie doet wat/ 
wanneer? 

Effectief eigenaarschap 
 

Leerlingen worden 
betrokken bij hun eigen 
leerproces door met hen 
te communiceren  
over hun leerproces. 
Middels het stellen van 
uitdagende en 
persoonlijke doelen 
wordt het zelf lerende 
vermogen van de leerling 
gestimuleerd wat leidt 
tot hogere leerresultaten 

Leerkrachten voeren 
gesprekken met 
leerlingen (individueel of 
in groepjes) om de 
leerdoelen en  
onderwijsbehoeften 
helder te krijgen.  
 

Bespreekpunten Onderwijs overleggen: 
-Zelfstandig werken tijdens de les 
-Klaarzetten van zelfstandig werk voor je 
klas en individuele leerlingen 
-Betrekken van leerlingen bij hun eigen 
ontwikkeling middels benoemen van 
eigen leerdoelen 
-Maken van afspraken met leerlingen 
over het zelfstandig werken 
-Volgen en analyseren van het zelfstandig 
werk 
-Evalueren van het zelfstandig werk als 
leerkracht en met de leerling 
 

NVT Hele schooljaar 
 

Evaluatie en herzien van borgdocument Juni 2023 
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Visie ontwikkeling van 
bs. Honesch 

Middels een traject, 
waarbij wij ondersteund 
worden door Geke 
Bakker van B&T komen 
tot een gezamenlijke 
visie en missie. 

Er is een stuurgroep 
geformeerd die bestaat 
uit de directeur en de IB-
er. De stuurgroep zal het 
team begeleiding bieden, 
zodat wij op 
schoolniveau verdere 
stappen kunnen gaan 
zetten in de 
implementatie en 
borging. 

‘Waar staan we voor en waar gaan we 
voor?’ is een belangrijke vraag. Zeker 
in een team waar veel nieuwe mensen 
gestart zijn is hiervoor tijd een 
aandacht nodig. De eerste studiedag 
(ongeveer van 09:00-16:00 uur) richten 
we ons daarom op dit onderwerp. Dat 
doen we onder andere met: 
◼ teamopstellingen; 
◼ veel dialoog en persoonlijke aandacht; 
◼ werkvormen die teamcohesie 
bevorderen; 
◼ de categorie ‘Waarom’ uit Het 
Schoolplanspel (waarover later meer). 
De dag levert concreet een tekst en 
tekening op die de missie en visie 
illustreren. 

Activiteit:  
€ 4.950 
Extra ondersteuning:  
€ 3.900 

20-02-2023 

De schoolleiding (en intern begeleider, 
mogelijk aangevuld met één of 
meerdere teamleden) bezinnen zich op 
de interne en externe context. Dit is 
een soort nulmeting van hoe de school 
ervoor staat en een perspectief op 
wat de school te wachten staat. De 
schoolleiding wordt hierin ondersteund 
met een format en de categorie ‘Context’ 
uit Het Schoolplanspel van B&T. De 
conclusies van deze analyse worden 
meegenomen naar de tweede studiedag. 

Februari – maart 2023 

Tijdens de tweede studiedag brengen we 
de missie, visie en context samen. 
We starten met een gesprek met de 
schoolleiding waarin we de 
contextanalyse doornemen en deze 
trechteren tot een aantal 
conceptthema’s. 

17-03-2023 
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Vervolgens gaan we met het team aan de 
slag. De schoolleiding 
presenteert de contextanalyse in het 
team, we frissen het geheugen op met 
de tekst en tekening en we schetsen de 
contouren van het schoolplan met 
een aantal concept-thema’s. Met het 
team richten we ons op deze relevante 
strategische thema’s en de 
doorontwikkeling van de school. We 
formuleren 
ambities en staan stil bij speerpunten 
voor de eerste twee jaar. Dit is de basis 
van het schoolplan en representeert de 
eigen aspecten van kwaliteit uit het 
inspectiekader. 

Na oplevering van het schoolplan heeft 
de school veel handvatten om het 
jaarplan op te stellen en jaarlijks bij te 
stellen. De tekening is hierbij van grote 
waarde omdat het de dialoog levend 
houdt. 

26-01-2023 

Groepsplannen in 
ParnasSys 
 
 

Middels vier 
bijeenkomsten gaan we 
met het team aan de slag 
met als doel te werken 
met de groepsplannen in 
ParnasSys. 

Er is een stuurgroep 
geformeerd die bestaat 
uit de directeur en de IB-
er. 
De stuurgroep zal het 
team begeleiding bieden, 
zodat wij op 
schoolniveau verdere 
stappen kunnen gaan 
zetten in de 
implementatie en 
borging. Het team volgt 
de 4 bijeenkomsten en 

Tijdens de eerste bijeenkomst staat het 
bespreken van de formats centraal 

NVT 13-09-2022 

De stuurgroep gaat met het team aan de 
slag en het geleerde wordt zoveel 
mogelijk toegepast in de praktijk en 
zichtbaar gemaakt in de klassen 

September 2022– 
januari 2023 

Tijdens de tweede bijeenkomst gaan we 
inhoudelijk in op de groepsplannen en 
stellen we vast welke toetsdoelen er 
behaald dienen te worden 

12-01-2023 

De stuurgroep gaat met het team aan de 
slag en het geleerde wordt zoveel 
mogelijk toegepast in de praktijk en 
zichtbaar gemaakt in de klassen 

Januari – maart 2023 
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past het geleerde toe in 
praktijk. 

Tijdens de  derde bijeenkomst komen de 
cijfermatige doelen, de het wegingsgetal 
en de referentieniveaus aan de orde. 

07-03-2023 

De stuurgroep gaat met het team aan de 
slag en het geleerde wordt zoveel 
mogelijk toegepast in de praktijk en 
zichtbaar gemaakt in de klassen 

Maart – juni 2023 

Tijdens de vierde bijeenkomst gaan we 
clusteren; werken aan de juiste doelen 

08-06-2023 

Evaluatie en borgen van afspraken Juni 2023 

Ontwikkelen van 21e 
eeuwse vaardigheden 

Groep doorbrekend 
werken aan thema’s: 

- Beweegwijs 
- Dans 
- Gebruik Ipad/ 

chromebooks 
- Muziek 
- Verkeer 
- Techniek 
- Mediawijsheid 
- Kunstkabinet 

Leerkrachten maken bij 
het voorbereiden van de 
thema’s gebruik van de 
lesstof uit de methodes 
van de zaakvakken 
 
Leerkrachten maken 
gebruik van elkaars 
kwaliteiten en ervaringen 
 
 

De torens worden ingezet zoals 
beschreven in het plan dat door de 
stuurgroep is opgezet. 
 
Onderbouw periode van 8 weken, 2 x per 
jaar 
Bovenbouw periode van 4 weken, 4 x per 
jaar 

NVT Hele schooljaar 

Dit proces wordt geëvalueerd en 
afspraken worden vastgelegd in een 
borgdocument. Ontwikkeling rondom dit 
onderwerp worden gevold en zo nodig 
toegepast in de praktijk 

Juni 2023 

Wetenschap en 
Technologie; Onderwijs 
van de toekomst 
 
 

Er is een visie opgesteld 
over “het onderwijs van 
de toekomst” met als 
belangrijkste 
speerpunten: 
-Wat betekent dit voor 
het onderwijs op bs. 
Honesch 

Tijdens de Keender 
personeel dag volgen alle 
collega’s de lezing van 
Tim Post over “het 
onderwijs van morgen”. 
De volgende dag gaan we 
met het team aan de slag 
wat dit betekent voor de 
Pius X en welke  

Alle personeelsleden hebben deel 
genomen aan de lezing van Tom Post 
tijdens de Keender Personeelsdag 

NVT 22 september 

Tijdens de studiedag met het team gaan 
we het geleerde met elkaar uitwerken 
door met elkaar in gesprek te gaan over 
de onderwerpen doen onder de 
doelstelling staan. De afspraken worden 
hierover vastgelegd. 

23 september 
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-Wat betekent dit voor 
het ontwikkelen van 
leerkracht vaardigheden 
-Hoe integreren we dit in 
ons W&T onderwijs en 
overige (zaak) vakken 
 

leerkrachtvaardigheden 
we (verder) moeten 
ontwikkelen. 
 
Elke groep heeft in dit 
kader een bedrijf 
bezocht om de techniek 
te bekijken en te 
ervaren. 
 

De stuurgroep gaat met het team aan de 
slag en het geleerde wordt zoveel 
mogelijk toegepast in de praktijk en 
zichtbaar gemaakt in de klassen. Het 
team gaat met de afspraken aan de slag 
deze worden zoveel mogelijk toegepast 
in de praktijk en zichtbaar gemaakt in de 
klassen 

Hele schooljaar 

Bewegend leren De leerkrachten doen 
kennis en inspiratie op 
om het bewegend leren 
te implementeren in 
tijdens de lessen 

Linda Huizing begeleidt 
het team va uit haar 
praktijk “Leer vooruit” 
De workshops van de 
bewegend leren 
activiteiten is gericht op 
ervaren, hoe je een les 
vanuit de methode 
eenvoudig kan omzetten 
naar een bewegend leren 
les. Naast inspiratie is er 
ook aandacht voor de 
theoretische 
onderbouwing.  
In de workshops wordt 
een begin gemaakt met 
het maken van dit plan. 

Het moment bestaat uit kennismaking, 
theorie bewegend leren, aantal 
inspiratievormen (combinatie van 
socialisering en kwalificering), vooruitblik 
op tweede bijeenkomst m.b.t. tijdspad en 
plan van aanpak maken m.b.t. bewegend 
leren.  

Kosten Workshops 
€ 310,70 
  
(€ 621,40 voor twee 
scholen.) 
 
Aanschaf materialen 
€ 500,- 

7 november 2022 

De leerkrachten krijgen de opdracht mee 
om een tijdsplan vanuit hun eigen 
(begin)situatie uit te werken voor de 
tweede bijeenkomst. Daarnaast proberen 
ze minimaal twee werkvormen uit die 
worden aangeboden. 

November – 
december 2022 

terugblik op de eerste bijeenkomst, 
theorie bewegend leren, theorie 
implementeren, inspiratievormen, 
tijdspad en plan van aanpak maken m.b.t. 
bewegend leren op de Honesch.  De 
leerkrachten gaan in groepjes aan de slag 
met hun eigen uitwerkingen, aan het 
eind van de bijeenkomst koppelen we dit 
aan elkaar terug en wordt er een 
gezamenlijk plan gemaakt voor de 
komende tijd. 

7 december 2022 

Borgdocument Bewegend leren is 
opgesteld. 

Juni 2023 
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Schooldoelen; 
Taal- en rekenonderwijs 

Hogere opbrengsten 
passend bij de 
leerpopulatie. 

Tijdens de DB/MM dag 
worden directie en IB 
bijgepraat over dit 
onderwerp.   
  
Het team is vervolgens 
op de hoogte van de 
schooldoelen en is in 
staat om te kijken of de 
groep op koers ligt.   
  

De schooldoelen zijn opgesteld voor 
zowel rekenen als taal en het team is 
hiervan op de hoogte.  

NVT Voorjaar 2023 
 
 

Tijdens de 2e en 3e groepsbespreking 
bekijkt de IB’er samen met de 
leerkrachten of de groep de doelen 
behaald heeft. Wat werkt voor de groep 
of wat de 
onderwijsbehoeften/leerkrachtbehoeften 
zijn.   

Maart 2023 

De schooldoelen worden opgenomen in 
het borgdocument.   

Juni 2023 

Kansengelijkheid Eerlijke kansen voor alle 
kinderen. 

Alle collega’s zijn zich 
bewust van dit 
onderwerp en passen 
datgene toe waarvan uit 
onderzoek is gebleken 
dat het het gewenst 
effect heeft. 

Onderwerp komt op de agenda om 
bewustwording bij leerkrachten te 
creëren. Tijdens de presentatie komt aan 
bod waarvan uit onderzoek is gebleken 
dat het het gewenste effect heeft.  

NVT 6 oktober 2022 

Het team gaat aan de slag en het 
geleerde wordt zoveel mogelijk 
toegepast in de praktijk en zichtbaar 
gemaakt in de klassen 

Hele schooljaar 

Dit proces wordt geëvalueerd en 
afspraken worden vastgelegd in een 
borgdocument. Ontwikkeling rondom dit 
onderwerp worden gevold en zo nodig 
toegepast in de praktijk 

13 april 2023 

Burgerschap We hebben alle 
activiteiten die te maken 
hebben met burgerschap 
in beeld gebracht en 
onderzoeken de 
mogelijkheden om deze 
uit te bereiden 

Elke leerkracht gaat met 
dit doel aan de slag. 
Hiervoor worden uren 
toegekend in het 
taakbeleid. 

Tijdens de teamvergadering wordt voor 
de collega’s inzichtelijk gemaakt wat het 
curriculum “burgerschap” inhoudt. 

NVT 6 oktober 2022 

Per groep wordt geïnventariseerd welke 
activiteiten er gedaan worden rondom 
burgerschap 

Oktober 2022 – 
januari 2023 

Inspiratiesessie; hoe kunnen we 
burgerschap verder uitbreiden en  
implementeren in ons onderwijs 

8 oktober 2023 
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De werkgroep gaat n.a.v. de inspiratie 
sessie aan de slag met een concept 
borgdocument “Burgerschap op de 
Honesch” en presenteren deze tijdens de 
teamvergadering. 

22-05-2023 

Collegiale consultatie; Door intern en extern 
good practice te delen 
leren van en met elkaar. 
 

Collegiale consultatie 
maakt deel uit van ons 
leren. Twee keer per jaar 
wordt er met een doel 
en/of kijkwijzer een les 
bij een collega bezocht  

Collega’s worden aangestuurd om 
collegiale consultatie vorm te geven. 

NVT 25-08-2022 

De collega’s hebben een hulpvraag 
opgesteld, deze is opgenomen in hun 
POP.  

Oktober 2022 

Voorafgaand aan het bezoek zijn door de 
leerkracht persoonlijke leerpunten 
opgesteld. Deze komen weer terug 
tijdens  het POP gesprek met directie. 

Oktober/ november 
2022 

De voortgang wordt besproken tijdens de 
volgende teamvergadering(en) 

Hele schooljaar 

De directeur neemt collegiale consultatie 
op als bespreekpunt tijdens het 
waarderingsgesprek met de leerkracht.  

Mei/  juni 2023 

Inrichting Speel-
leerplein 

Er is een speel-leerplein 
gecreëerd die voldoet 
aan onze visie, waarbij 
het spelend en 
ontdekkend leren een 
prominente rol krijgt en 
de brede ontwikkeling 
wordt gestimuleerd. 

De werkgroep verdiept 
zich in inrichtingen van 
speel-leerpleinen 
middels het inwinnen 
van advies, het bezoeken 
van een school en het 
lezen van vakliteratuur. 

De inrichting van het speel-leerplein 
wordt bepaald op basis van de visie. 
Eromes Marko zal de werkgroep van 
ideeën voorzien en helpen bij het maken 
van keuzes die passen bij de visie op ons 
kleuteronderwijs.  

€ 10.000  Schooljaar 2022-2023 

Techniek en ICT Jaarlijkse of periodieke 
investeringen om “up to 
date” te blijven 

In overleg met 
(bovenschoolse) ICT-ers 

Vervanging devices 
IPads leerlingen 
 

€ 5.000 
€ 5.000 
 

Schooljaar 2022-2023 
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Passend Onderwijs 
Welke stappen ga je zetten om tegemoet te komen aan de doelen zoals omschreven in het nieuwe ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband? 

• Directie en IB onderzoeken welke mogelijkheden er binnen de basisondersteuning zijn en waarin we ons als team kunnen ontwikkelen. 

• Voortzetten intensief contact met jeugdzorg en gemeente. 
 
 
Cultuur 
Welke cultuur wil je bewerkstelligen en hoe ga je dit aanpakken? 

• Creatieve ontwikkeling d.m.v. inzet kunstweken door de hele school. 

• Voortzetten projecten van uit ICC. Bewaken voortgang en afspraken tijdens onderwijsoverleg/teamvergaderingen. 
 
Overige informatie 
We starten met 4 nieuwe collega’s. Dit vraag veel tijd en afstemming met elkaar. Om de begeleiding/inwerking goed te laten verlopen is elke nieuwe 
collega gekoppeld aan een maatje, waar zij (met name) terecht kunnen voor de praktische zaken. 

 


