
Schoolplanperiode  2015-2019 – Activiteitenplan schooljaar 2015-2016 - Evaluatie 

 

Visie en beleid 

Plan Do Check Act                   Tijdspad Evaluatie 

1. School werkt 

opbrengstgericht. Er zijn school 

specifieke doelen 

geformuleerd. 

 MT  (team)  School specifieke doelen zijn 

vastgelegd. Worden tijdens 

opbrengst/trend analyse 

besproken met team. 

1e zorg-

vergadering na 

cito afnames  

Bespreken

: twee 

keer per 

jaar 

Uitgevoerd 

Zorgvergadering – 

opbrengst/trendanal

yse 

3. De Kring heeft een 

pedagogische huisstijl 

vastgesteld.  

 Directie (team)  De pedagogische huisstijl staat 

beschreven in het schoolplan en 

de schoolgids. Alle teamleden 

handelen hiernaar. 

Schoolplan, 

schoolgids. 

Besproken 

tijdens team-

vergadering 

2015-2016 Pedagogische 

huisstijl is vast-

gelegd in school-

plan en school-

gids, maar moet 

nog in teamgids 

komen. Met team 

is afgesproken 

dat dit onderwerp 

elk jaar terugkomt 

op een team mo-

ment  (doen we 

de dingen nog 

zoals we met 

elkaar hebben 

bedacht). 

 

4. Kernwaarden zijn bekend bij 

en worden gedragen door alle 

teamleden. Kernwaarden zijn 

bekend bij ouders en 

leerlingen. Ze vormen de basis 

van waaruit ons onderwijs 

vorm krijgt.  

 Actieteam 

kernwaarden (team) 

Het actieteam gaat nadenken 

over hoe we onze kernwaarden 

‘zichtbaar’ kunnen maken. Voor 

onszelf, voor leerlingen en voor 

ouders/bezoekers. Kernwaarden 

staan opgenomen in schoolplan, -

profiel en – gids. Zijn zichtbaar 

binnen de school. 

Schoolplan, 

schoolgids, 

schoolprofiel, 

schoolgebouw 

(gedeelde 

ruimtes en 

klassen, 

dependance) 

2015-2016 Actieplan is door 

personele 

omstandigheden 

niet afgekomen. 

Wordt vervolgd in 

‘16/’17 

Leiderschap en management 

Plan Do Check Act                   Tijdspad Evaluatie 

1. Alle MT-leden hebben een  MT  Voorafgaand aan het doel- Doelstellingen- Jaarlijks DG vindt volgens 



eigen POP, gekoppeld aan de 

schoolontwikkeling. 

 stellingengesprek (DG) stellen alle 

MT-leden een persoonlijk 

ontwikkelingsplan (POP) op, naast 

de school gerelateerde 

doelstellingen. 

formulier 

 

tijdens 

gesprekke

ncyclus 

gesprekkencyclus 

plaats in ‘16/’17. 

2. Op De Kring is sprake van 

gedeeld leiderschap.  

 MT - team Schoolontwikkeling wordt 

gezamenlijk (directie en team) 

opgepakt. Iedereen heeft daarin 

een eigen rol. Alle MT-leden en 

een aantal teamleden (via 

actieteams) zijn kartrekker binnen 

een bepaald gebied/onderwerp. 

 

 

Rolverdeling in 

taakbeleidover-

zicht, 

actieplannen, 

vastlegging MT-

overleg 

2015-2016 Eigen rollen 

binnen school zijn 

ingevoerd en 

zichtbaar binnen 

taakbeleidover-

zicht en actie-

plannen. Moeten 

nog wel worden 

vastgelegd in 

teamgids. 

 

Personeel 

Plan   Do Check Act Tijdspad Evaluatie 

4. We willen leerlingen meer 

eigenaar maken van hun 

eigen leerproces. Hiervoor is 

het nodig dat de leerkracht 

naast kennisoverdrager ook 

coach wordt, om zo de 

individuele  leerling te kunnen 

begeleiden bij de stappen die 

hij/zij wil/moet maken. 

 Team Na/tijdens training zal het voeren 

van kind gesprekken een vast 

onderdeel zijn van ons onderwijs. 

Tijdens bouwoverleg en/of 

teamoverleg staat dit onderwerp 

regelmatig op de agenda. 

Klassenbezoeke

n, notulen 

bouw/team-

overleg 

2015-2016 Training heeft 

plaatsgevonden 

op 3jun16. Voeren 

van kindgesprek-

ken krijgt vervolg 

in ‘16/’17 

(onderdeel 

innovatiebudget) 

Individuele en/of 

teamtraining 

5. De school heeft een actuele 

risico inventarisatie. Jaarlijks 

wordt deze besproken met de 

MR en het team. De 

preventiewerker is hiervoor 

verantwoordelijk.  

 Preventiewerker Er is een actuele RI&E met als 

bijlage een jaarlijkse evaluatie.  

 

RI&E Jaarlijks  Quickscan 

personeel is 

afgenomen. 

Bespreken RI&E 

met MR moet nog 

plaatsvinden. 

Cultuur en klimaat 

Plan   Do Check Act Tijdspad Evaluatie 

1. Schoolregels zijn bekend bij 

TSO en BSO en worden ook 

 directie/TSO 

coördinator/team 

Er is regelmatig overleg met TSO 

coördinator en SKL (BSO), waarbij 

Afsprakenoverzi

cht TSO/BSO 

2015-2016 Er is regelmatig 

overleg met TSO 



tijdens overblijf en naschoolse 

opvang/activiteiten 

nageleefd.  

 ook de schoolbrede afspraken op 

de agenda zullen staan. 

Gemaakte afspraken worden 

vastgelegd. We spreken elkaar 

aan op het naleven van 

afspraken. 

en BSO/PSZ (SKL). 

Afspraken zijn 

bekend en 

worden 

nageleefd. 

3. Door de groei van de school 

is het aantal groepen 

toegenomen. Hierdoor 

hebben we inmiddels een 

dependance, waar ook een 

aantal van onze groepen 

gevestigd zijn. We willen 

nadenken over hoe we onze 

gemeenschappelijke vieringen 

kunnen behouden, ondanks 

deze groei. 

 

 Actieteam 

‘vieringen/feesten’ 

Er ligt een plan waarin staat 

opgenomen hoe we er als school 

voor kunnen blijven zorgen toch 

een aantal zaken 

gemeenschappelijk te blijven 

doen, ondanks de gescheiden 

locaties. Dit staat beschreven in 

schoolgids en teamgids. 

Schoolgids, 

teamgids 

2015-2016 Actieplan is 

afgerond. 

Aanbevelingen 

vanuit actieteam 

zijn bekend. Uit te 

voeren plannen 

moeten nog 

worden 

beschreven in 

schoolgids/ 

teamgids 

 

5. Leerlingen worden meer 

betrokken bij groeps-

/schoolzaken en hebben 

medezeggenschap als het 

gaat om beslissingen die hen 

direct aangaan. We willen 

onderzoeken of een 

leerlingenraad op De Kring te 

realiseren is. 

 Actieteam  

‘leerlingenraad’ 

Het actieteam onderzoekt of en 

hoe een leerlingenraad (o.i.d.) op 

De Kring vorm kan krijgen en in 

welke mate dit bijdraagt aan het 

gevoel van medezeggenschap bij 

leerlingen. 

Leerling-

tevredenheids-

onderzoek 

2015-2016 Actieplan is 

afgerond. 

Draaiboek voor 

start 

leerlingenraad ligt 

klaar. Het 

startpunt (voeren 

van 

klassengesprekke

n is verschoven 

naar ‘16/’17 ivm  

andere 

ontwikkelingen. 

 

Middelen en voorzieningen 

Plan  Do Check Act Tijdspad Evaluatie 

2. Alle sanitaire ruimtes 

(toiletgroepen) worden 

gerenoveerd.  

 Directie De sanitaire ruimtes zijn weer 

nieuw en fris.  

 2015-2016 Offerte is 

goedgekeurd 

door CvB. 

Werkzaamheden 

vinden plaats in 

zomervakantie 

2016  

 



3. De dependance (De Kleine 

Kring) is een locatie, waar 

kinderen met evenveel plezier 

naar toe gaan, waar 

leerkrachten prettig kunnen 

werken en waar ouders 

tevreden over zijn. 

 Directie Er is qua inrichting van de lokalen 

geen verschil tussen 

hoofdgebouw en dependance. Er 

is hetzelfde meubilair, er zijn 

dezelfde materialen, dezelfde ict-

voorzieningen, enz. Dislocatie 

scoort in alle enquêtes een ruime 

voldoende (≥ 3) 

 

MTO, LTO, OTO  

(2017-2018) 

Jaarlijks 

n.a.v. 

mogelijke 

uitbreiding 

Meubels en 

materialen zijn 

aangeschaft. 

Tevredenheid 

onder lln/ 

ouders/pers wordt 

geme-ten in 

‘17/’18 

 

Management van onderwijsprocessen en ondersteunende processen 

Plan Do Check Act Tijdspad Evaluatie 

1. Al het leerstofaanbod is 

relevant en actueel. Voor de 

volgende leerlijnen wordt een 

nieuwe methode/nieuwe 

lesmateriaal aangeschaft: 

- Verkeer: 2015 

- Kleuterplein: 2016 

Aanschaf en implementatie 

vinden op zorgvuldige  wijze 

plaats. 

 

 

 Actieteams: 

- Verkeersmethode 

- Kleuterplein 

Alle methodes die op De Kring 

gebruikt worden, zijn niet ouder 

dan 8 jaar.  

Methodeoverzi

cht in 

schoolplan 

Verkeer: 

2015-2016 

Kleuterplei

n: 2015-

2016 

Nieuwe methode 

verkeer is gekozen 

en besteld voor 

volgend school-

jaar (Let’s go). 

 

Nieuwe kleuter-

methode: keuze is 

teruggebracht tot 

2. Def. keuze volgt 

begin schooljaar 

16/17 

 

3. Naast rekenen/wiskunde en 

begrijpend lezen willen we ook 

groepsplannen invoeren voor 

de vakken spelling en 

technisch lezen. In deze 

plannen staat per niveau 

(basis, verlengd en verkort) en 

in sommige gevallen 

individueel beschreven wat de 

kinderen krijgen aangeboden 

en hoe. 

 Werkgroep HGW De klassenmappen van alle 

groepen bevatten voor alle 

basisvakken lopende 

groepsplannen en evaluaties van 

oude groepsplannen. 

Bij de kleuters wordt gewerkt met 

groepsplannen voor de leerlijnen 

rekenen en taal. 

 

Groepsplannen 

in 

klassenmappen 

Begrijpend 

lezen: 

2015-2016 

 

Alle groepen (4 

t/m 8) werken 

met groeps-

plannen voor 

begrijpend lezen. 

In schooljaar 

16/17 wordt het 

werken met 

groepsplannen 

uitgebreid met 

Spelling en 

technisch lezen. 

De werkgroep denkt 

na over hoe we 

binnen genoemde 

vakgebieden met 

groepsplannen 

kunnen werken. 

5.Door een flinke groei van het  MT (team) Er is bekeken of het MT In de teamgids 2015-2016 Is besproken met 



leerlingaantal is ook het aantal 

groepen en dus teamleden 

gegroeid. Het team bestaat 

inmiddels uit 20 personen. We 

willen daarom bekijken of het 

MT kan/moet worden 

uitgebreid met bouw-

coördinatoren of 

onderwijskundig teamleiders. 

Zij zullen daarmee andere 

taken krijgen dan de andere 

teamleden.  

 daadwerkelijk kan/moet worden 

uitgebreid met 

bouwcoördinator/onderwijskundig 

teamleiders en wie welke taken 

uitvoert, welke 

verantwoordelijkheden heeft. 

staat voor alle 

MT-leden 

beschreven 

wat hun rol, 

taak, 

verantwoorde-

lijkheden en 

bevoegd-

heden zijn. 

team maar 

vraagt verdere 

invulling/naden-

ken over. Wordt 

meegenomen 

naar volgend 

schooljaar. 

Resultaatgebieden 

Plan Do Check Act Periode          Evaluatie 

De eindopbrengsten en 

tussenopbrengsten van De 

Kring waren voldoende in 

2014/2015, maar zijn nog niet 

stabiel. Met name op het 

gebied van begrijpend lezen 

moet nog een verbeterslag 

geleverd worden. 

 MT - team De school werkt handelingsgericht 

en heeft goede resultaten. De 

door de school geformuleerde 

streefdoelen (in 

vaardigheidsscores) liggen 

tenminste op het landelijk 

gemiddelde.  

 

De 

trendanalyse 

laat zien dat de 

resultaten 

voldoende zijn 

en ten minste 

op het landelijk 

gemiddelde 

liggen. 

2015-2016 Eindopbrengsten 

15/16 waren 

voldoende. 

Tussenopbrengste

n BL waren nog 

niet in alle 

groepen 

voldoende. BL 

traject wordt nog 

een jaar 

voortgezet (zoals 

gepland) 

Teamtraining op 

gebied van 

begrijpend lezen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hierboven zie je het activiteitenplan (jaarplan) van De Kring van afgelopen schooljaar. Het beschrijft in het kort de zaken waar we mee bezig zijn 

geweest, die vanuit ons vierjarig schoolplan komen. Sommige zaken zijn binnen het MT al geëvalueerd, maar op een aantal zaken willen we graag 

ook jullie kijk/inbreng hebben. Daarom het volgende verzoek: 

 

Bespreek in je groepje één van de punten: 

- Visie en beleid nr. 3 (tip: schoolgids en schoolplan zijn te vinden op onze website) 

- Leiderschap en management nr. 2 i.c.m. management van onderwijsprocessen nr. 5 

- Management van onderwijsprocessen nr. 3 

 

Stel hierbij binnen het groepje de vragen: 

- Wat is hiervan al uitgevoerd/in gang gezet? 

- Wat zie je hiervan binnen de school/groepen? 

- Wat moet er nog gedaan worden om dit punt af te kunnen ronden? 

- Wat is daarvoor nodig? 

- Eventuele verdere opmerkingen t.a.v. dit punt? 

 

Laat 1 groepslid aantekeningen maken en presenteer dit straks kort (max. 4 min) aan de rest van het team.  

 

Mocht je klaar zijn en tijd over hebben, kijk dan ook rustig naar de rest van de evaluatie om te zien of jullie daarop nog aanvullingen/input hebben of 

vragen over hebben. 

 

Alvast bedankt voor het meedenken! 


