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INLEIDING

Voor u ligt ons jaarplan 2021-2022. In dit plan maken wij onze beleidsvoornemens kenbaar en geven wij

aan hoe wij onze organisatie vormgeven.

Onze primaire taak is het creëren van een leeromgeving voor kinderen waarbij zij optimaal en met

plezier kunnen, willen en durven leren. Dat doen wij door de cognitieve, de sociaal-emotionele en de

creatieve ontwikkeling evenwichtig aan bod te laten komen. Wij zijn tevreden als ieder kind naar het

vervolgonderwijs kan doorstromen dat recht doet aan zijn/ haar talenten.

Evenals vorig schooljaar hebben wij ook dit schooljaar te maken gehad met een periode van

schoolsluiting vanaf 18 december tot 8 maart. Daardoor is zeker in een groot deel van het schooljaar de

organisatorische en onderwijskundige focus verschoven naar het vormgeven van zinvol en kwalitatief

goed onderwijs-op-afstand. Daarnaast is, door omstandigheden de directie van de school gewijzigd,

middels vertrek van de directeur en de aanstelling van een interim-directeur. Dat betekent dat er

vertraging in de voortgang van een aantal beleidsvoornemens is geweest met de focus op een aantal

specifieke en belangrijke thema’s, die daarnaast nog niet zijn afgerond.

Omdat schoolontwikkeling meerjarig vorm krijgt en we nog steeds achter onze beleidsvoornemens

staan is het daarom een goede keuze om de ontwikkeling zoals we die vanaf het schooljaar 2019-2020

hebben ingezet, voort te zetten in het schooljaar 2021-2022.

De tweede lockdown, met een periode van thuisonderwijs, heeft ons veel waardevolle informatie

opgeleverd en we kunnen constateren dat tijdens deze periode het online-onderwijs op onze school

beter vorm heeft gekregen dan tijdens de vorige lockdown. Ook heeft het geleid tot de aanpassing van

een aantal inhoudelijke en organisatorische zaken in de school, mede vanuit de feedback van ouders.

Het team van de Pieter Brueghelschool is over de inhoud van dit plan geconsulteerd. Zij zijn

uitgenodigd input te leveren voor deze beleidsplannen. Hun input is meegenomen en zo is dit een plan

van het hele team van de Pieter Brueghelschool.
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MISSIE EN VISIE

EEN BETERE WERELD

Kinderen hebben ambities. Nu al. En straks waarschijnlijk nog meer.

Wij zien het als onze missie om ze te helpen deze ambities te verwezenlijken. Om ze kennis en

vaardigheden bij te brengen waarmee ze zichzelf en de wereld beter maken.

Met die drive openen we elke dag onze school.

HOE DOEN WE DAT?

Wij hebben hoge verwachtingen van élk kind. Bij ons leren ze uit zichzelf te halen wat erin zit. Erop te

vertrouwen dat ze kunnen bereiken wat ze écht willen.

Dat gaat bij elk kind weer anders. Daarom bieden we verschillende manieren van leren aan. Daarbij

dagen we ze uit om creativiteit en fantasie in te zetten.

We leren onze kinderen te vertrouwen op zichzelf. Respect te hebben voor elkaar. Om zelfstandig en

samen te werken. We leren ze hun omgeving met een positief-kritische blik te bekijken. En altijd weer

stimuleren we ze om nét iets meer te doen dan ze al kunnen.

WE ZIJN ER VOOR ONZE LEERLINGEN

Wij geloven dat wij als team het voorbeeld zijn voor onze leerlingen. Wij zijn écht met ze begaan.

Kinderen kunnen altijd bij ons terecht. Ze kunnen ons vertrouwen en we zorgen voor een veilige

omgeving. We gaan er steeds voor om ze te laten groeien. We vinden het belangrijk om dit samen met

ouders doen.

DE TOEKOMST

Wij zorgen ervoor dat kinderen goede mogelijkheden hebben voor hun toekomst. Daarom blijven wij

op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op onderwijsgebied. Wij nemen weloverwogen

beslissingen over de toepassing daarvan. Zo willen wij ons onderwijs steeds blijven verbeteren.

THEMA’S

Deze thema´s houden onze speciale aandacht:

● Kennisontwikkeling

● Het kunnen bieden van een breed scala aan werkvormen en lessen.

● Creatief, onderzoekend en probleemoplossend leren.

● Het hebben van aandacht voor: ‘Ik, de ander en mijn omgeving’.
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TERUGBLIK BELEIDSVOORNEMENS AFGELOPEN SCHOOLJAAR

In dit gedeelte blikken we terug op het beleid dat we voor het schooljaar 2020-2021 voornemens

waren uit te voeren. We doen hier verslag van het al dan niet succesvol behalen van de gestelde doelen

en een eventueel vervolg.

Maar in deze terugblik moet natuurlijk allereerst worden stilgestaan bij twee bijzondere

omstandigheden in dit schooljaar. Naast het feit dat we het schooljaar startten met veel beperkingen

door corona en dat we wederom geconfronteerd werden met een periode van sluiting van de scholen,

was er het vrij plotselinge en onverwachte vertrek van de directeur en de komst van een

interim-directeur.

Het organiseren en verzorgen van het afstandsonderwijs en het (gedeeltelijk) heropenen van de

scholen met bijbehorende organisatie die het coronavirus met zich meebrachten heeft het team snel

en professioneel opgepakt. De school heeft zich getoond als wendbare organisatie die de uitvoering

van de kernactiviteiten binnen een tijdsbestek van twee dagen heeft kunnen omzetten van onderwijs

op school naar onderwijs op afstand. Daarbij is steeds met alle leerlingen regelmatig contact geweest,

zijn ouders geïnformeerd over de planning en de voortgang van de reorganisatie van ons onderwijs en

zijn alle leerlingen steeds voorzien van zinvol werk en daarin zowel gevolgd als begeleid.

Behalve op het behalen van de doelstellingen heeft de coronacrisis in het onderwijs als geheel en ook

bij ons op school een belangrijke invloed gehad.

Leerkrachten hebben daarbij buitengewone inspanningen verricht in de organisatie en de uitvoering

van dit onderwijs op afstand en hebben zich onvermoeibaar ingezet om moeilijkheden in de

vormgeving ervan te overwinnen. Het afstandsonderwijs is in deze periode in korte tijd op een nog

hoger niveau getild dan tijdens de eerste lockdown en ze hebben elkaar daarbij veelvuldig

ondersteund. Daarnaast was er ook een grote groep leerlingen (meer dan tijdens de vorige periode) die

naar de ‘noodopvang’ in school kwam en ook onderwijs moest krijgen, waarbij naast de leerkrachten

vanuit de vervangingspool ook onze eigen leerkrachten bij toerbeurt hebben meegedraaid.

Dit alles heeft geleid tot een voortzetting van het onderwijs voor de leerlingen en bovendien tot een

blijvend contact van leerlingen en hun ouders met de school en de leerkrachten in een periode waarin

de afstand tussen school en gezin sterk was vergroot. Daarmee hebben we een bijdrage geleverd aan

het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving voor kinderen in een periode waarin veel van het

vertrouwde en veilige wegviel.

Het team van de Pieter Brueghelschool is er op uitstekende wijze in geslaagd de kerntaak -en meer- te

blijven vervullen onder zeer bijzondere en soms belastende omstandigheden. Ze heeft daarmee het

predicaat `vitaal beroep` meer dan waargemaakt.
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REKENONDERWIJS

Doel: Het rekenonderwijs op de Pieter Brueghelschool is van hoge kwaliteit en de opbrengsten zijn ten

minste gelijk aan de geformuleerde schoolambities.

Om dit doel te kunnen behalen is het schooljaar 2020-2021 het volgende nodig:

Leerkrachten krijgen een praktijkgerichte teamtraining EDI

Leerkrachten analyseren per leerteam de opbrengsten van de LVS-toetsen rekenen, formuleren op basis

daarvan een onderwijsplan voor de daaropvolgende onderwijsperiode en voeren dat uit.

Leerkracht-lesbezoeken per leerteam gericht op verbeteren kwaliteit van rekenonderwijs.

Zodat we aan het einde van het schooljaar 2020-2021 het volgende hebben bereikt:

- De rekeninstructies worden in alle groepen gegeven volgens het EDI-model.

- Van de leerlingen zonder OPP haalt 90% minimaal een III en 70% minimaal een II bij de Cito LVS

3.0-toets.

- Van de leerlingen zonder OPP beheerst >85% de automatiseringsdoelen op het niveau van de groep

waarin zij zitten.

- Van de schoolverlaters zonder OPP behaalt 100% de 1F-doelen.

- Van de schoolverlaters zonder OPP behaalt 85% de 1S-doelen.

Terugblik: De teamtrainingen EDI zijn dit jaar goed en succesvol afgerond. De lesbezoeken zijn ingezet,

maar meer verspreid dan gepland en tijdens de coronaperiode dusdanig aangepast dat de trainer op

afstand kon meekijken. Daardoor is het effect waarschijnlijk kleiner geweest dan gewenst.

De rekeninstructies worden in alle groepen nu volgens het EDI-model gegeven. De doelstellingen zoals

geformuleerd zijn deels behaald. Een verdere versterking van de leerkrachtvaardigheden EDI bij

rekenen (maar ook bij andere vakgebieden) zal komende schooljaar gewenst zijn.

Daarnaast is een aandachtspunt dat de ‘aanpak’ specifieker op onze ‘middenmoot’ wordt gelegd,

waarbij naast het aanbod-na-de-instructie ook het op tijd ‘loslaten’ van leerlingen hoort.   

Of meer van 85% van de leerlingen het automatiseren beheerst, was ten tijde van dit schrijven nog niet

bekend. Deze meting heeft vertraging opgelopen.

Behaalde doelen ten aanzien van de referentieniveaus

Referentienivea
u

Aantal leerlingen Percentage niveau per onderdeel

<1F 1 2,38
1F 17 (totaal aantal leerlingen 1F =

41)
40,48 (totaal aantal leerlingen 1F = 97,62)

1S 24 57,14

De gestelde doelen op

referentieniveau zijn niet behaald.

De gestelde doelen van 90% met

minimaal een III-niveau en 70% met
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minimaal een II-niveau op zijn niet behaald.

75,4% van alle leerlingen heeft minimaal een III-niveau en 57,6% heeft minimaal een II-niveau.

De doelen van rekenen zijn gesteld op de verwachting van wat de populatie van de Pieter

Brueghelschool moet behalen. Door de invoering van de nieuwe methode en de training van de

leerkrachten op de praktijkgerichte teamtraining EDI (Expliciete Directe Instructie) verwachten wij dat

deze doelen in een ‘normaal’ schooljaar behaald worden. Daarom zal de doelstelling zeker een ambitie

blijven, maar niet expliciet in het jaarplan van 2021-2022 terugkomen. Deze ambities worden 2x per

jaar gesteld in de analyses van de resultaten van het leerling observatiesysteem.

PROFESSIONELE CULTUUR

Doel: Binnen een organisatie met een professionele cultuur gedragen allen zich zodanig dat dit leidt tot

welbevinden van jezelf en de ander en tot het realiseren van de doelen van de organisatie.

De schoolleiding stuurt op het bereiken van resultaten én op het welbevinden van alle leerkrachten en

begrenst ongewenst gedrag. Een professionele cultuur is voorwaardelijk voor de te leveren goede

kwaliteit. In navolging van het in 2018 ingezette traject wordt in het schooljaar 2020-2021 onder

begeleiding van een externe partij (Het Consulaat) een begeleidingsprogramma uitgevoerd met als doel

het duurzaam verbeteren van de professionele cultuur op de Pieter Brueghelschool. Als vertrekpunt

gebruiken we daarvoor een inventarisatie van de teamrollen van Belbin en de ervaringen van de eerste

begeleiding van de leerteams.

Plan: De werkgroep Professionele Cultuur heeft met Het Consulaat een programma besproken en de

inhoud en planning daarvan gedeeld met het team.

Do: Het consulaat voert het besproken programma uit in de leerteams

Check: De werkgroep professionele cultuur heeft gedurende het schooljaar ten minste driemaal een

overleg met Het Consulaat over de uitvoering en de resultaten van het begeleidingstraject.

Act: Waar nodig wordt inhoud en/of uitvoering van het traject aangepast, zodat de effectiviteit kan

worden verbeterd.

Terugblik: Mede door Corona is het oppakken van het eerder ingevoerde begeleidingsprogramma niet  

tot uitvoer gekomen. Door spanningen binnen het team en het vertrek van de directeur en de komst

van een interim-directeur is er intern onderzoek gestart en gesprekken gevoerd om een analyse van de

huidige situatie in kaart te brengen. Op basis daarvan is er vanaf het voorjaar alsnog een

begeleidingstraject vanuit de Flores Academy gestart; “Leiderschap en Teamdynamiek”. Op basis van de

uitkomsten daarvan zijn er besluiten genomen t.a.v. de teamsamenstelling en de inzet voor de

komende jaren. Dit traject zal het komende schooljaar worden voortgezet.

Kwaliteitszorg

Doel: Leerkrachten zijn zo veel mogelijk met hun kerntaak bezig, te weten het vormgeven en verzorgen

van kwalitatief goed onderwijs. Om dit doel te bereiken is het van belang dat het voor iedereen binnen

de organisatie duidelijk is wat de geldende afspraken zijn en waar die te vinden zijn.

Om dit doel te behalen is het volgende nodig:
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Van alle vakgebieden is een vakinhoudelijke kwaliteitskaart beschikbaar.

Alle leerkrachten weten deze kaarten te vinden, weten en begrijpen wat erin staat en handelen

daarnaar.

Zodat we aan het einde van het schooljaar 2020/2021 het volgende hebben bereikt:

Er wordt vakinhoudelijk op een eenduidige manier gewerkt.

Deze werkwijze is evidence based en – informed, gericht op ontwikkeling van leerlingen en up-to-date.

De intern begeleider stuurt dit proces samen met de werkgroep kwaliteitskaarten aan.

Terugblik: Er zijn nog niet voor alle vakgebieden (nieuwe) kwaliteitskaarten. Degene die er wel zijn,

worden nog niet altijd door alle leerkrachten ‘gevonden’, gedragen, dan wel naar gehandeld. Dit is een

onderdeel dat zeker het komende schooljaar terug zal komen, tegelijk met de verdere ontwikkeling van

het werken in de ‘Leerteams’.

MAAKONDERWIJS

Doel: Het maakonderwijs maakt een integraal deel uit van het onderwijs op de Pieter Brueghelschool.

Om dit doel te kunnen halen is het schooljaar 2020-2021 het volgende nodig:

Leerkrachten hebben kennis over de theorie achter maakonderwijs.

Het is duidelijk welke plaats maakonderwijs in het rooster en het curriculum van de school inneemt.

Leerkrachten kunnen praktijkervaring opdoen met maakonderwijs.

De gemaakte afspraken moeten worden vastgelegd.

Zodat we aan het einde van het schooljaar het volgende hebben bereikt:

Leerkrachten weten wat maakonderwijs is en kennen de didactische principes achter maakonderwijs.

Leerkrachten kunnen (door anderen ontworpen) lessen maakonderwijs geven en kunnen daarin de

didactische principes toepassen.

Leerkrachten kunnen een les maakonderwijs ontwerpen.

Terugblik: Het doel is dit jaar gedeeltelijk gerealiseerd. Er zijn twee maakweken gerealiseerd en het

designteam heeft ondersteund bij de organisatie van de maakweken en de voorafgaande

technieklessen. Het Maaklokaal is verder aangepast met veilige elektrische aansluitingen en een

digibord. Door het vertrek van enkele medewerkers zal er een nieuwe coördinator en een andere

samenstelling van het designteam (vanaf nu ontwikkelgroep maakonderwijs) geregeld moeten worden.

VISIE/MISSIE I

Doel: Een gedeelde visie en missie over het leren, over hoe we dat leren organiseren en over

professionaliteit vormt de basis van de inrichting en het functioneren van onze schoolorganisatie. Totdat

er overeenstemming is bereikt over deze punten gaat veel tijd verloren met onduidelijkheid en discussies

over de te volgen werkwijze binnen onze school. Deze gedeelde visie is voorwaardelijk voor het

gezamenlijk kunnen werken aan kwaliteit van onderwijs.

Plan: De werkgroep visie plant vier bijeenkomsten gedurende het schooljaar

Do: De werkgroep visie formuleert op basis van de door Flores onderwijs opgestelde visie een

schoolvisie van de Pieter Brueghelschool op het gebied van leren, leren organiseren en professionaliteit
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Check: De op te stellen visies zijn evidencebased/-informed. Dat betekent dat ze steunen op in de

betreffende literatuur te vinden wetenschappelijke inzichten op de betreffende onderwijskundige

gebieden.

Act: De opgestelde visies worden gedeeld met het team en vastgesteld.

VISIE/MISSIE II

Doel: In de periode van thuisonderwijs hebben we noodgedwongen ervaring opgedaan met de

organisatie en uitvoering van onderwijs op afstand. Daarover is in het schooljaar 2019-2020 een

enquête afgenomen bij leerkrachten, ouders en kinderen.

De werkgroep visie/ missie formuleert vóór het einde van het schooljaar 2020-2021 op basis van de

uitslag van deze enquête voorstellen voor verbetering van ons huidige onderwijs en een daarbij

passende planning.

Terugblik: De doelen zijn op een enkel punt behaald. Een evaluatie van het thuisonderwijs o.b.v. een

enquête onder de ouders, heeft in maart geleid tot verbetervoorstellen voor en concrete aanpassingen

van ons onderwijs. Voor komend schooljaar zal de ontwikkelgroep deze doelen verder moeten gaan

uitwerken.
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BELEIDSVOORNEMENS 2021-2022

De beleidsvoornemens in dit plan houden - ieder op hun eigen gebied - direct verband met onze visie

en missie. Uiteindelijk moeten deze beleidsdoelstellingen eraan bijdragen dat wij onze daar

geformuleerde ambities kunnen verwezenlijken.

Daarnaast is er een direct verband met de vijf domeinen van beleid zoals die staan in het

schoolontwikkelingsplan 2020-2024 van de school. Verschillende domeinen van beleid kunnen

verwerkt zijn binnen één beleidsvoornemen.

De beleidsvoornemens van het schooljaar 2021-2022 zijn onderverdeeld in deze domeinen en

schematisch weergegeven. Diverse onderdelen zijn al in ontwikkeling en worden voortgezet. Omdat de

doelen nog niet behaald zijn in het voorgaande jaar.

De evaluatie van het jaarplan zal plaatsvinden met het gehele team tijdens de studiedagen op 16/17

juni.

DOMEIN 1 – KWALITEITSZORG

VISIE OP LEREN, LEREN ORGANISEREN EN PROFESSIONALITEIT

Coördinatie: procesbegeleiders (leerteams), directie

PLAN/ Ambitie/ Doel/ Indicatoren

Wat willen we bereiken? 

Welke concrete resultaten willen

we zien, willen we kunnen zeggen

dat ons doel bereikt is?

De visie is voor iedereen helder en fungeert als kapstok van
ons dagelijks handelen en de keuzes die we maken. Als team
dragen we de visie (uit).
De gedeelde visie en missie over het leren, over hoe we dat
leren organiseren en over professionaliteit vormt de basis van
de inrichting en het functioneren van onze schoolorganisatie
(de Why van de Pieter Brueghelschool). Deze gedeelde visie is
voorwaardelijk voor het gezamenlijk kunnen werken aan
kwaliteit van onderwijs.

DO/ Aanpak

Welke maatregelen nemen we om

ervoor te zorgen dat het doel

inderdaad bereikt wordt?

Op de studiedagen van 30-09-2021 en 01-10-2021 gaan we
gezamenlijk onderzoeken hoe de visie zichtbaar is in de school
en hoe we deze (nog) beter zichtbaar kunnen maken.
Daarbij zullen we elke ontwikkeling toetsen aan de gedeelde
visie van de school.

CHECK/ evaluatie – bewaakproces 

Klopt de aanpak?

Tijdens elke PLG toetsen we de onderzoeken en

ontwikkelingen aan de visie.

ACT/ Hoe verder?

Wat kan beter n.a.v. evaluatie/ wat

pakken we op?

Kosten Materiaal om de visie zichtbaar te maken: €1000,-

Terugblik
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OUDERBETROKKENHEID

Coördinatie: directie

PLAN/ Ambitie/ Doel/ Indicatoren

Wat willen we bereiken? 

Welke concrete resultaten willen we

zien, willen we kunnen zeggen dat ons

doel bereikt is?

Er is een kwaliteitskaart ouderbetrokkenheid. Daarin wordt
beschreven hoe wij als school samenwerken met ouders om ons
onderwijs te organiseren.
Op deze kaart staat beschreven hoe wij ouderbetrokkenheid
vormgeven op. Van communicatie tot participatie.

DO/ Aanpak

Welke maatregelen nemen we om

ervoor te zorgen dat het doel

inderdaad bereikt wordt?

● We starten na de herfstvakantie met thema-avonden (café

Pieter Brueghel). Tijdens deze avonden gaan we met ouders in

gesprek over beleid en ontwikkelingen op school. De

onderwerpen sluiten aan bij de studiedagen die wij als team

hebben. Dit zal gedurende het schooljaar 5x een avond zijn.

● Op 26-01- 2022 hebben we een studiedag met het gehele team.

Deze wordt verzorgd door Peter de Vries.

● In maart heeft de ontwikkelgroep de kwaliteitskaart in concept

af, zodat we in het schooljaar 2022-2023 direct starten met de

nieuwe afspraken. Tijdens de studiedag(en) op 01/12-06-2022

evalueren de kaart.

CHECK/ evaluatie – bewaakproces 

Klopt de aanpak?

Evaluatie kaart tijdens PLG in februari 2022.

ACT/ Hoe verder?

Wat kan beter n.a.v. evaluatie/ wat

pakken we op?

Waar nodig wordt op de geplande momenten de kaart aangepast.

Waar nodig wordt ruimte ingepland om de noodzakelijke

achtergrondkennis aan te brengen.

Kosten Studiedag 26 januari: €1550,- (inclusief intake)

Terugblik

KWALITEITSKAARTEN EN KWALITEITSHANDBOEK

Coördinatie: KC

PLAN/ Ambitie/ Doel/ Indicatoren

Wat willen we bereiken? 

Welke concrete resultaten willen we

zien, willen we kunnen zeggen dat ons

doel bereikt is?

Leerkrachten zijn zo veel mogelijk met hun kerntaak bezig, te weten

het vormgeven en verzorgen van kwalitatief goed onderwijs. Om dit

doel te bereiken is het van belang dat het voor iedereen binnen de

organisatie duidelijk is wat de geldende afspraken zijn en waar die te

vinden zijn.

Om dit doel te behalen is het volgende nodig:

● Van alle vakgebieden is een vakinhoudelijke kwaliteitskaart

beschikbaar.

● Alle leerkrachten weten deze kaarten te vinden, weten en

begrijpen wat erin staat en handelen daarnaar.

● Er is een (digitaal) kwaliteitshandboek beschikbaar waarin alle

voor het onderwijs relevante afspraken, beleidsstukken en

kwaliteitskaarten zijn opgenomen.

Zodat we aan het einde van het schooljaar 2021/2022 het volgende

hebben bereikt:

● Er wordt vakinhoudelijk op een eenduidige manier gewerkt.
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● Deze werkwijze is evidence based en - informed, gericht op

ontwikkeling van leerlingen en up-to-date.

● De kwaliteitskaarten zijn onderdeel van het kwaliteitshandboek.

● Het kwaliteitshandboek is vindbaar en bruikbaar voor iedereen

die op de Pieter Brueghelschool werkt of komt werken.

DO/ Aanpak

Welke maatregelen nemen we om

ervoor te zorgen dat het doel

inderdaad bereikt wordt?

● De leerteams inventariseren per onderwerp (kwaliteitskaart) of

de benodigde kennis aanwezig is in het team en indien nodig

zorgen zij binnen hun leerteam voor kennisoverdracht.

● Passende werkvorm bepalen voor kennisoverdracht (collegiale

consultatie, presentatie, enz.).

● Wanneer een ontwikkelgroep vakinhoudelijk met een

onderwerp bezig is, dan wordt er direct een kwaliteitskaart

(her)ontworpen.

CHECK/ evaluatie – bewaakproces 

Klopt de aanpak?

Evaluatie kaart in leerteams na 3 maanden gebruik, definitief maken

kaart na 6 maanden.

Door middel van observaties/klassenbezoeken/collegiale consultatie

wordt het gebruik van de kaart gestimuleerd en geëvalueerd.

ACT/ Hoe verder?

Wat kan beter n.a.v. evaluatie/ wat

pakken we op?

● Waar nodig wordt op de geplande momenten de kaart

aangepast.

● Waar nodig wordt ruimte ingepland om de noodzakelijke

achtergrondkennis aan te brengen.

Kosten n.v.t.

Terugblik
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DOMEIN 2 – ONDERWIJS EN LEREN

EDI ALS DIDACTISCH MODEL VOOR KENNISOVERDRACHT IN DE SCHOOL
Coördinatie: KC
PLAN/ Ambitie/ Doel/ Indicatoren
Wat willen we bereiken? 
Welke concrete resultaten willen we
zien, willen we kunnen zeggen dat ons
doel bereikt is?

De instructie op de Pieter Brueghelschool wordt gegeven volgens het

EDI-model, waardoor de kwaliteit van het onderwijs constant

verbetert.

DO/ Aanpak
Welke maatregelen nemen we om
ervoor te zorgen dat het doel
inderdaad bereikt wordt?

De praktijkgerichte training van EDI, door een externe partij, wordt

vervolgd.

Leerkracht-lesbezoeken per leerteam gericht op het verbeteren van

de kwaliteit van het onderwijs.

CHECK/ evaluatie – bewaakproces 
Klopt de aanpak?

De kc bewaakt het proces door lesobservaties en
evaluatiemomenten binnen de leerteams.

ACT/ Hoe verder?
Wat kan beter n.a.v. evaluatie/ wat
pakken we op?

De resultaten van de evaluaties worden opgenomen in de
kwaliteitskaart EDI.

Kosten Totaal €6.880,00 (Verspreid over schooljaar 2020-2021 en
2021-2022)

Terugblik

DOORGAANDE LIJN KANJERTRAINING WAARBORGEN
Coördinatie: coördinator Sociale Veiligheid en Kanjertraining
PLAN/ Ambitie/ Doel/ Indicatoren
Wat willen we bereiken? 
Welke concrete resultaten willen we
zien, willen we kunnen zeggen dat ons
doel bereikt is?

De leerlijn Kanjertraining wordt in alle leerjaren ingezet om de

sociale veiligheid en ontwikkeling te waarborgen. Alle teamleden zijn

geschoold om te werken met deze methode.

DO/ Aanpak
Welke maatregelen nemen we om
ervoor te zorgen dat het doel
inderdaad bereikt wordt?

Bij de start van het schooljaar:

● De coördinator informeert de nieuwe leerkrachten over de inzet

en het gebruik van de Kanjertraining. Dit is direct een

opfrismoment.

● De coördinator inventariseert welke trainingen de leerkrachten

moeten volgen om gecertificeerd te zijn/blijven.

● Augustus/september 2022:

De nieuwe collega’s krijgen de eerste teamtraining om hun

licentie A (basistraining) te behalen.

De leerkrachten die op moeten voor hun licentie B of C krijgen

de training om deze te behalen.

CHECK/ evaluatie – bewaakproces 
Klopt de aanpak?

De coördinator overlegt met de directie hoe het proces verloopt en
of de aanpak klopt.

Kosten ● Scholing coördinator: €450,-

● Scholing team: offerte volgt nog

Terugblik

13

Pieter Brueghelschool    - 19NR



Jaarplan 2021-2022

MAAKONDERWIJS ALS SPEERPUNT VAN DE PIETER BRUEGHELSCHOOL
Coördinatie: coördinator Maakonderwijs
PLAN/ Ambitie/ Doel/ Indicatoren
Wat willen we bereiken? 
Welke concrete resultaten willen we
zien, willen we kunnen zeggen dat ons
doel bereikt is?

Het maakonderwijs maakt een integraal deel uit van het onderwijs
op de Pieter Brueghelschool.
Waarbij:
● er kennis is over de theorie achter maakonderwijs;

● het duidelijk is welke plaats maakonderwijs in het rooster en het

curriculum van de school inneemt

● leerkrachten praktijkervaring opdoen met maakonderwijs;

● de gemaakte afspraken vastgelegd zijn.

Zodat we aan het einde van het schooljaar het volgende hebben
bereikt:
● Leerkrachten weten wat maakonderwijs is en kennen de

didactische principes achter maakonderwijs.

● Leerkrachten kunnen (door anderen ontworpen) lessen

maakonderwijs geven en kunnen daarin de didactische principes

toepassen.

● Leerkrachten kunnen een les maakonderwijs ontwerpen.

DO/ Aanpak
Welke maatregelen nemen we om
ervoor te zorgen dat het doel
inderdaad bereikt wordt?

● De coördinator Maakonderwijs gaat een post-HBO opleiding

volgen over ontwerpend- en onderzoekend leren. Zij zal de

kartrekker zijn in de implementatie en borging van het

maakonderwijs.

● De ontwikkelgroep vormt na de eerste PLG een voorstel over de

plaats van het vak maakonderwijs binnen het curriculum en de

(gedeeltelijke) integratie van maakonderwijs met andere

vakken.

● De ontwikkelgroep organiseert een studiedag (24 november)

waarbij het team Maakonderwijs gaat ervaren en waar het team

gezamenlijk de plek van het Maakonderwijs in het dagelijkse

curriculum van de Pieter Brueghelschool zal plaatsen.

● De ontwikkelgroep zorgt medio februari 2022 voor een pilot,

uitgevoerd door een groep in beide leerteams waarbij het

betreffende voorstel wordt uitgevoerd. Met de input van het

team uit de studiedag van 24 november.

● Voor het einde van het schooljaar presenteert de

ontwikkelgroep een evaluatie van de pilot en een stappenplan

voor het schooljaar 2022-2023.

● De ontwikkelgroep organiseert twee maakweken met daaraan

voorafgaand de technieklessen en stimuleert en -waar nodig-

faciliteert de uitvoering van lessen maakonderwijs in de

lespraktijk bij de leerkrachten en evalueert de uitvoering

daarvan.

CHECK/ evaluatie – bewaakproces 
Klopt de aanpak?

De ontwikkelgroep deelt na iedere bijeenkomst de vorderingen en
bevindingen met het team, binnen de leerteams of in een PLG.
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ACT/ Hoe verder?
Wat kan beter n.a.v. evaluatie/ wat
pakken we op?

De ontwikkelgroep legt de gemaakte werkafspraken met het team
vast in een kwaliteitskaart Maakonderwijs.

Kosten - Post-HBO opleiding: €2595,- (verspreid over 2021-2022 en
2022-2021, gedeeltelijk uit eigen scholingsbudget)
- Materiaal: €1500,-
- Maakweken: €1000,-

Terugblik

ORIËNTATIE OP JEZELF EN DE WERELD (OJW)
Coördinatie: coördinator Maakonderwijs en coördinator OJW
PLAN/ Ambitie/ Doel/ Indicatoren
Wat willen we bereiken? 
Welke concrete resultaten willen we
zien, willen we kunnen zeggen dat ons
doel bereikt is?

Er is een eigentijds en passend aanbod op het gebied van OJW. Deze

sluit aan bij de visie, waarbij Maakonderwijs een speerpunt is.

De wereld oriënterende vakken worden geïntegreerd aangeboden.

DO/ Aanpak
Welke maatregelen nemen we om
ervoor te zorgen dat het doel
inderdaad bereikt wordt?

● Periode tot december 2021:

De ontwikkelgroep onderzoekt welke mogelijkheden er zijn

binnen het aanbod. Waar mogelijk starten zij met een proeftuin

binnen beide leerteams. Zij presenteren de uitkomsten van het

onderzoek in de PLG van 18 januari.

● Periode tot april 2022:

De ontwikkelgroep ontwikkelt een (concept) kwaliteitskaart en

presenteert deze op de PLG van 20-04-2022.

CHECK/ evaluatie – bewaakproces 
Klopt de aanpak?

De kwaliteitskaart wordt door het team ingezet. Tijdens de
studiedag(en) in juni wordt deze geëvalueerd.

ACT/ Hoe verder?
Wat kan beter n.a.v. evaluatie/ wat
pakken we op?
Kosten Afhankelijk van het onderzoek.

Tot maximaal: €7 000,-
Inclusief scholing voor 2022-2023
Daarna licentiekosten per jaar.

Terugblik

15

Pieter Brueghelschool    - 19NR



Jaarplan 2021-2022

DOMEIN 3 - BELEID, ONDERSTEUNING EN ZORGPLICHT

DE ANALYSE VAN DE RESULTATEN IS VAN HOGE KWALITEIT EN DIRECT TOEPASBAAR EN ZICHTBAAR
Coördinatie: kc, directie
PLAN/ Ambitie/ Doel/ Indicatoren
Wat willen we bereiken? 
Welke concrete resultaten willen we
zien, willen we kunnen zeggen dat ons
doel bereikt is?

● Twee keer per jaar analyseren de leerkrachten in leerteams de

resultaten van het LVS.

● De kc en directie ondersteunen en begeleiden dit proces.

● Leerkrachten kunnen n.a.v. de analyse kritisch kijken naar hun

(leerkracht)handelen en waar nodig aanpassen aan de

behoeften van de leerlingen.

● Alle betrokkenen laten daarbij een professionele houding zien

en kunnen elkaar voorzien van feedback.

● De groepsbesprekingen vinden plaats binnen de leerteams

waarbij de kc een coördinerende en adviserende rol heeft.

DO/ Aanpak
Welke maatregelen nemen we om
ervoor te zorgen dat het doel
inderdaad bereikt wordt?

● Tijdens de PLG van 18-01-2022 zal de kc de werkwijze van het

analyseren presenteren en in-oefenen. Tijdens een

leerteamoverleg na de LVS toetsen zal de werkwijze uitgevoerd

worden.

● In de PLG van 08-03-2022 zullen we de wijze van analyseren

evalueren en vervolgens vaststellen in een

(concept)kwaliteitskaart.

● Tijdens de PLG van 10-04-2022 wordt de kwaliteitskaart

uitgevoerd.

● Tijdens de studiedag(en) in juni wordt deze geëvalueerd, waar

nodig bijgesteld en vastgesteld.

CHECK/ evaluatie – bewaakproces 
Klopt de aanpak?

De kc en de directie zullen het proces bewaken. Door
feedbackmomenten in te lassen met de leerteams.

ACT/ Hoe verder?
Wat kan beter n.a.v. evaluatie/ wat
pakken we op?
Kosten n.v.t.
Terugblik
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DOMEIN 4 – MANAGEMENT EN ORGANISATIE

VAN INTERN BEGELEIDER NAAR KWALITEITSCOÖRDINATOR
SCHOOLONDERSTEUNINGSPLAN (SOP) IS HERSCHREVEN VANUIT DE NIEUWE ROL.
Coördinatie: kc, directie
PLAN/ Ambitie/ Doel/ Indicatoren
Wat willen we bereiken? 
Welke concrete resultaten willen we
zien, willen we kunnen zeggen dat ons
doel bereikt is?

● De rol van de kwaliteitscoördinator is duidelijk en zichtbaar in de

school.

● De communicatielijnen zijn duidelijk en worden op de juiste

manier uitgevoerd.

● Het SOP is herschreven vanuit de rol van de kwaliteits

coördinator. Waarbij de rollen van team, ouders, kc, directie en

Passend Wijs duidelijk zijn.

DO/ Aanpak
Welke maatregelen nemen we om
ervoor te zorgen dat het doel
inderdaad bereikt wordt?

● Studiedag(en) op 30 september en 1 oktober 2021:

Het team wordt meegenomen in omschakeling naar

kwaliteitscoördinator. De verwachtingen worden over en weer

uitgesproken en de communicatielijnen zijn helder en

uitvoerbaar.

● Oktober 2021:

Het SOP is herschreven en gedeeld met team en ouders.

● Periode tot juni 2022:

Het nieuwe SOP wordt uitgevoerd rond de ondersteuning/zorg

van de school. Daarbij vinden diverse evaluatiemomenten

plaats.

CHECK/ evaluatie – bewaakproces 
Klopt de aanpak?

De kc en de directie zullen het proces bewaken. Door
feedbackmomenten in te lassen met de leerteams, Passend Wijs en
ouders.

ACT/ Hoe verder?
Wat kan beter n.a.v. evaluatie/ wat
pakken we op?
Kosten n.v.t.
Terugblik
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DOMEIN 5 – PROFESSIONALISERING

INZET COÖRDINATOREN
Aanspeekpunt: coördinatoren, kc, directie
PLAN/ Ambitie/ Doel/ Indicatoren
Wat willen we bereiken? 
Welke concrete resultaten willen we
zien, willen we kunnen zeggen dat ons
doel bereikt is?

Er zijn coördinatoren voor diverse vakgebieden. Een leerkracht wordt
coördinator bij talent en interesse voor een bepaald vakgebied en
krijgt daarbij de mogelijkheden om zich te scholen (Flores
Academie). Zo ontstaat de mogelijkheid om specialist te worden. Als
coördinator ben je aanspreekpunt op jouw vakgebied en kan je
collega’s ondersteunen en adviseren.
Er zijn coördinatoren voor diverse vakgebieden. Een leerkracht wordt
coördinator bij talent en interesse voor een bepaald vakgebied en
krijgt daarbij de mogelijkheden om zich te scholen (Flores
Academie). Zo ontstaat de mogelijkheid om expert-leerkracht
(specialist) te worden.
Als specialist adviseer je bij ondersteunings- en zorgvragen bij

collega’s op jouw vakgebied. Ook kunnen de kc en directie om advies

vragen en als specialist trek je de kar op jouw vakgebied en houd je

de ontwikkelingen bij.

Er zijn coördinatoren aangesteld op de volgende vakgebieden:
● Sociale veiligheid en Kanjertraining;

● Gedrag;

● Rekenen;

● Taal;

● Lezen;

● Maakonderwijs;

● Cultuur;

● OJW;

DO/ Aanpak
Welke maatregelen nemen we om
ervoor te zorgen dat het doel
inderdaad bereikt wordt?

Er zijn voor aanvang van de studiedag(en) op 20-09/01-10-2021 al

diverse coördinatoren bekend.

Het streven is om op bovenstaande studiedagen de overige

coördinatorschappen te vervullen.

CHECK/ evaluatie – bewaakproces 
Klopt de aanpak?

De kc en de directie zullen het proces bewaken. Door
feedbackmomenten in te lassen met de coördinatoren.

ACT/ Hoe verder?
Wat kan beter n.a.v. evaluatie/ wat
pakken we op?
Kosten n.v.t.
Terugblik

DE PIETER BRUGHELSCHOOL IS EEN PLG
Coördinatie: directie
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PLAN/ Ambitie/ Doel/ Indicatoren
Wat willen we bereiken? 
Welke concrete resultaten willen we
zien, willen we kunnen zeggen dat ons
doel bereikt is?

De school werkt als een PLG.
Daarbij zijn er twee leerteams (onderbouw en bovenbouw). Elk
leerteam heeft twee procesbegeleiders.

DO/ Aanpak
Welke maatregelen nemen we om
ervoor te zorgen dat het doel
inderdaad bereikt wordt?

● De leerteams komen 5x elke week samen voor een

overleg/werk- en onderzoekmoment. De 6de x is een

PLG-ontmoeting met het hele team (i.p.v. een teamvergadering).

● Tijdens de PLG worden uitkomsten en ideeën gepresenteerd

door de leerteams en ontwikkelgroepen. Ook worden er

ontwikkelgroepen gevormd op basis van ontwikkelvragen en

opdrachten. Ten slotte kan een PLG een werkmoment bevatten

rond analyseren en onderwijsbehoeften.

CHECK/ evaluatie – bewaakproces 
Klopt de aanpak?

Het gehele proces wordt begeleid door een Schoolopleider en
Beleidsadviseur Onderwijs & Kwaliteit vanuit Flores Onderwijs.
De directie is de coördinator van het proces.

ACT/ Hoe verder?
Wat kan beter n.a.v. evaluatie/ wat
pakken we op?
Kosten n.v.t.
Terugblik

ONTWIKKELING PROFESSIONELE CULTUUR
Coördinatie: directie
PLAN/ Ambitie/ Doel/ Indicatoren
Wat willen we bereiken? 
Welke concrete resultaten willen we
zien, willen we kunnen zeggen dat ons
doel bereikt is?

● Alle teamleden zijn op de hoogte van zijn/haar eigen rol in het

team (Belbinrollen) en draagt daarmee bij aan de professionele

cultuur van de school.

● Als team geven we elkaar feedback op ons handelen. Deze

feedback dient ter ondersteuning en professionalisering, mag

kritisch zijn, maar is opbouwend.

DO/ Aanpak
Welke maatregelen nemen we om
ervoor te zorgen dat het doel
inderdaad bereikt wordt?

● Alle teamleden hebben de Belbin-testen gedaan vanuit Flores.

● De directie maakt (met de schoolopleider) een overzicht van

deze rollen en presenteert deze aan het team.

● Het team spreekt dezelfde taal rond de diverse rollen binnen het

team en weet hierop te anticiperen.

CHECK/ evaluatie – bewaakproces 
Klopt de aanpak?

Tijdens de diverse PLG’s en studiedagen zal een korte evaluatie
plaatsvinden.

ACT/ Hoe verder?
Wat kan beter n.a.v. evaluatie/ wat
pakken we op?
Kosten n.v.t.
Terugblik
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ARBO-JAARPLAN - SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN

De kwaliteit van onderwijs hangt mede af van de arbeidsomstandigheden op school. Het arbo-beleid

op onze school heeft tot doel te zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van al het personeel en de

leerlingen.

In het bijzonder in verband met het coronavirus volgt de school de richtlijnen vanuit de overheid

nauwgezet. Veiligheid van personeel en kinderen staat daarbij steeds voorop.

Daartoe ondernemen wij meer in het algemeen de volgende acties:

VEILIGHEID

● Evalueren en bijstellen van het calamiteitenplan (BHV-ers).

● Het plannen en houden van een ontruimingsoefening en een brandoefening en het evalueren

daarvan (BHV-ers).

● Het registreren van ongevallen (Esis), het bieden van eerste hulp (BHV-ers), het toezien op de

veiligheid van de inrichting van het gebouw en het plein (alle teamleden, directie, ouders en

leerlingen).

● Het deelnemen van de BHV-ers aan de herhalingscursussen.

● Hesjes voor alle kinderen bij uitstapjes met de fiets en voor de begeleiders als we gaan lopen.

● Het gebruik van school T-shirts bij uitstapjes en schoolreisjes.

ZIEKTEVERZUIM

Doel: Het verzuim moet onder het landelijke gemiddelde blijven.

De directie onderneemt de volgende acties:

● Het bespreken van de verzuimcijfers (intern en in het directieberaad).

● Het voeren van verzuimgesprekken en de registratie hiervan (AFAS)

● Het opstellen van een evenwichtig taakbeleid en het bespreken hiervan.

● Het bespreken en evenwichtig verdelen van de taakbelasting met de teamleden.

● Effectieve inzet van de werkdrukverminderingsgelden na overleg met team.

● Het voeren van persoonlijke gesprekken met teamleden over hun welbevinden.

● Het zoveel mogelijk rekening houden met wensen ten aanzien van de inrichting van de

werkplek.

● Marapgesprekken met de directeur-bestuurder en het Hoofd P&O.
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OVERIGE ACTIVITEITEN

● Controle van de schoonmaak (schoolleiding).

● Laten herstellen van gebreken in en om de gebouwen (schoolleiding, conciërge of

herstelbedrijven)

● Laten controleren van blusmiddelen in de gebouwen (schoolleiding, conciërges)

● Laten controleren van de alarminstallatie (schoolleiding, conciërges)

● Laten controleren van de speeltoestellen buiten op het plein (centraal geregeld via stichting).

● Laten controleren van de beplanting in de buitenruimte van de school (Centraal geregeld via

stichting).

Op school hebben we, aangeleverd en vastgesteld door Flores-onderwijs, een schoolveiligheidsplan en

een protocol toelating en verwijdering en schoolspecifiek een eigen pestprotocol, gekoppeld aan de

Kanjertraining.

Bij het opstellen van het nieuwe schoolveiligheidsplan wordt de school gefaciliteerd door een externe

partij: VBA-Adviseurs.

INTERNE VERTROUWENSPERSOON EN COÖRDINATOR SOCIALE VEILIGHEID

● Medeverantwoordelijk voor het schoolveiligheidsbeleid.

● Klankbord voor ouders, leerlingen en personeel.

● Zicht hebben op beleving van sociale veiligheid en risico’s.
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FORMATIE, COÖRDINATIE EN TAKEN

BEREKENING FORMATIEPLAATSEN

FTE’s

Basisformatie onderbouw, groepen 1-4 5,298

Basisformatie bovenbouw, groepen 5-8 6,478

Formatie directie 1,0

KC (ib) 0,8516

Conciërge 0,8

Administratieve ondersteuning 0,4

Operationele ondersteuning (“Event Manager”) 0,1

Totaal 15,018

Vanuit de NPO-gelden vanaf augustus 2021 1,6 fte ingezet om klassen uit te breiden en plusleerkrachten in

te zetten. Vanaf december zal dit in totaal 2,4 fte zijn, verdeeld over 1,4 fte plusleerkracht en 1,0 fte

onderbouw (instroomgroep).

FORMATIEPLAATJE 2021-2022
Leerteam onderbouw
1/2 J Jalien  Janssen ma t/m vrij (10x vrijdag ambulant)
1/2 UY Ursula Peters ma, di, vrij Yvonne Ruiter woe, do (10x 1/2J op vrijdag)
3Y Yasmine Dijkstra di t/m vrij Ankie Gielissen ma
3W Wilma Okkels ma t/m do Carolien Salari vrij
4S Sasja Welling ma t/m woe, vrij Ankie Gielissen do
0/1 nog onbekend ma t/m vrij Start rond december
Leerteam bovenbouw
4/5T Tessa van Blijderveen ma t/m do Ankie Gielissen vrij
5/6M Marja Velders ma t/m do Marleen Braun vrij
6C Christian van den Berg ma t/m vrij
7A Arthur Jansen ma t/m vrij
7S Simone Wilbrink ma, di, do,vrij Marleen Braun woe
8S Suze Li di t/m vrij Marleen Braun ma
8P Pim Oldenboom ma t/m vrij
Overig
Kwaliteits Coördinator (voorheen IB) Maartje Wildenberg ma t/m do
Vakleerkracht bewegingsonderwijs Ariana Hoeben ma t/m do
Administratie/eventmanager Linda Gramser di, do
Conciërge Tonnie de Haas ma, woe t/m vrij
Directie Ansje de la Croix ma t/m vrij

SPECIALISATIE - COÖRDINATIE
Specialist Gedrag Maartje Wildenberg

Beeldcoaching Maartje Wildenberg
Opleider in de school Carolien Salari

Coördinator Procesbegeleider leerteam Jalien Janssen (ob)
Yasmine Dijkstra (ob)
Simone Wilbrink (bb)
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Pim Oldenboom. (bb)
Kanjertraining Jalien Janssen
Sociale veiligheid Jalien Janssen, Marja Velder
Maakonderwijs Yasmine Dijkstra
Maaklokaal Yasmine Dijkstra, Ankie Gielissen
Cultuur Ursula Peters
ICT- beleid en onderhoud
website

Sasja Welling, Pim Oldenboom

ICT – operationeel, servicedesk Ansje de la Croix
Bibliotheek Marja Velders
BHV ?

Coördinator Taal ?
Lezen
Rekenen ?

TAKEN
Contactpersoon vertrouwenszaken Yasmine Dijkstra, Marja Velder
Sporttoernooien Ariana Hoeben
Ouder Raad (OR) Linda Gramser, Pim Oldenboom
Medenzeggenschapsraad (MR) Jalien Janssen, Yasmine Dijkstra, Maartje Wildenberg
Secretariaat MR Jalien Janssen, Yasmine Dijkstra
Sinterklaas Yasmine Dijkstra, Sasja Welling
Kerst Wilma Okkes, Suze Li
Pasen Wilma Okkes, Suze Li
Zomerfeest Ariana Hoeben, Sasja Welling
Teamuitje Simone Wilbrink, Tessa van Blijderveen
Cultuurweek Ursula Peters, Suze Li
Sportdag en Koningsdag Ariana Hoeben
Verkeer(sexamen) Simone Wilbrink, Arthur Jansen
Leescommissie Marja Velder, Christan van den Berg, Yvonne Ruiter, Wilma Okkes,

Sasja Welling
BHV Arthur Jansen, Yvonne Ruiter, Simone Wilbrink, Pim Oldenboom,

Maartje Wildenberg, Suze Li, Tonnie de haas, Ansje de la Croix
Magazijn Linda Gramser
Schoolomgeving Ursula Peters, Suze Li, Tessa van Blijderveen, Linda GRamser, Ankie

Gielissen, Maartje Wildenberg, Ariana Hoeben, Yvonne Ruiter
Nieuwe Kleuters Jalien Janssen
Rondleiding nieuwe ouders Tessa van Blijderveen
Kamp/afscheid groep 8 Suze Li, Pim Oldenboom, Marleen Braun
EHBO trommels Suze Li, Maarte van Wildenberg
Interieur school Tessa van Blijderveen, Linda Gramser, Simone Wilbrink
NB. Omdat Linda eventmanager is, is zij onderdeel van de taken rond de events van de school.
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SCHOLING 2021-2022

Scholing staat niet op zichzelf, maar vormt een onderdeel van een bredere beleidscyclus binnen onze

school. Nascholing vloeit voort uit onze visie op het onderwijs en de leerlingen, het strategisch beleid

en het onderwijskundig-, personeels- en financieel beleid. Scholing is dan ook één van de instrumenten

die we hanteren bij het realiseren van een kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Scholing in het

competentiegericht begeleiden van studenten en het begeleiden van (deel) onderzoeken in de school is

een continu proces.

De scholing staat in direct verband met c.q. is rechtstreeks gerelateerd aan de beleidsvoornemens.

Scholing teamontwikkeling Verzorgd door Data
PLG – doorontwikkeling leerteams en PLG Flores Doorlopend
Academische opleidingsschool Carolien Salari/

instituutsopleider PABO
Doorlopend

KIJK – observatie onderbouw KIJK 21-09-2021
Ouderbetrokkenheid – informatie,
onderzoek en beleidsvorming

Peter de Vries 26-01- 2022

Teamscholing EDI – observaties en
nabespreking

Expertis 22/23/24 -02- 2022

Kanjertraining Stichting Kanjertraining A/B/C licentie -
augustus/september

Scholing individueel Wie Verzorgd door
BHV - herhaling BHV’ers Bosman opleidingen & advisering

Studiedagen ib/kc Maartje Wildenberg Passend Wijs

Coördinator onderzoekend en
ontwerpend leren

Yasmine Dijkstra HAN

Coördinator kanjertraining Jalien Janssen Stichting Kanjertraining

Veranderkunde Ansje de la Croix CIOO

Jouw meesterschap –
neuropsychologie

Tessa van Blijderveen
Yasmine Dijkstra

Flores Academie

24

Pieter Brueghelschool    - 19NR



Jaarplan 2021-2022

JAARREKENING EN (MEERJAREN)BEGROTING

De jaarrekening loopt per kalenderjaar; de meerjarenbegroting loopt over meerdere kalenderjaren. De

Pieter Brueghelschool werkt met de haar toegekende middelen en legt jaarlijks verantwoording af aan

haar bestuur en haar MR.

URENBEREKENING, VAKANTIES EN VRIJE DAGEN

Rooster 2021-2022
Bovenbouw Onderbouw

ma,di,do 5,5 5,5

wo 3,75 3,75

vr 5,5 3,5

weektotaal 25,75 23,75

Beschikbaar 52 weken 1.339,00 1.235,00

Bijtelling 30 september 5,50 5,50

Totaal 1.344,50 1.240,50

Herfstvakantie 25-10-2021 29-10-2021 25,75 23,75

Kerstvakantie 27-12-2021 7-1-2022 51,50 47,50

Voorjaarsvakantie 28-2-2022 4-3-2022 25,75 23,75

Studiedag stichting 19-4-2022 5,50 5,50

Tweede paasdag 18-4-2022 5,50 5,50

Meivakantie incl. Koningsdag +
Suikerfeest 25-4-2022 6-5-2022 51,50 47,50

Hemelvaartsdag & vrijdag erna 26-5-2022 27-5-2022 11,00 9,00

Tweede pinksterdag 6-6-2022 5,50 5,50

Goede vrijdag

Zomer 25-7-2022 2-9-2022 154,50 142,50

Totaal 336,50 310,50

Subtotaal 1.008,00 930,00

Verplichte uren 1.000,00 880,00

Marge 8,00 50,00
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Resturen 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

bb -4,75 2,5 3,75 2,5 0,5

ob 15,25 24,50 23,75 30 33,5

Leerlingenaantallen (per teldatum 1-10-2021)

Groep 1/2 3 4 5 6 7 8 Totaal
Aantal lln. 49 31 31 27 35 45 46 264

EVENEMENTEN EN JAAROVERZICHT

Jaaroverzicht van in de schoolgids beschreven evenementen, die voor de hele school gelden (projecten,

excursies, sportevenementen, vieringen, e.d.).

Evenement Datum

Cultuurweek 20-09-2021 t/m 24-09-2021

07-03-2022 t/m 11-03-2022

Kinderboekenweek 11-10-2021 t/m 15-10-2021

Maakweek 08-11-2021 t/m 12-11-2021

Sinterklaas 03-12-2021

Kerstviering 23-12-2021

Week van de lentekriebels 21-03-2022 t/m 25-03-2022
Schoolvoetbal 7/8 30-03-2022 en 06-04-2022

Finale: 13-04-2022

Paasontbijt 15-04-2022

Sportdag/ Koningsspelen 22-04-2022 (koningsspelen)

17-05-2022 (sportdag Papendal gr,8)

Schoolvoetbal 3-6 18-05-2022 en 25-05-2022

Schoolreis groep 1 t/m 7

Schoolkamp groep 8

Zomerfeest

Musical
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VASTSTELLING

Medezeggenschapsraad

Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van de school in te stemmen met het jaarplan.

Jaarplan 2021/ 2022

Plaats Arnhem

Datum

Naam

Functie Voorzitter MR

Handtekening
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