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Inleiding

Voor u ligt ons jaarplan 2022-2023. In dit plan leggen wij jaarlijks onze
beleidsvoornemens vast en beschrijven wij hoe wij het komende schooljaar ons
Kindcentrum (onderwijs/kinderopvang/kinderwerk) organiseren. We kijken terug
op een bewogen jaar waarin we snel moesten inspelen op de veranderingen in
de wereld om ons heen. Er is veel werk geleverd door een ieder betrokken bij
het Kindcentrum, we hebben elkaar ondersteund en zijn flexibel geweest in
tijden die veel van ons team, de kinderen en hun ouders heeft gevraagd.

Onze belangrijkste taak is het vormgeven van een leeromgeving voor kinderen
waarin zij maximale kansen krijgen. Dat doen we in een sfeer, waar iedereen
zich welkom, gewaardeerd en thuis voelt: kinderen, ouders, medewerkers,
stagiaires en vrijwilligers.

Kansen zijn niet altijd vanzelfsprekend voor de kinderen in de wijk Presikhaaf
West. Dit vraagt veel extra investering van alle betrokkenen. Dit is de
belangrijkste reden voor ons om een Kindcentrum vorm te geven.
Uitgangspunt bij onze doelstellingen vormen de vier kenmerken van een
Arnhems kindcentrum: één pedagogisch-didactische visie, één plan en één
uitstraling. Onze doelstellingen zijn:

❖ Kindcentrum De Werf is een Kindcentrum voor kinderen van 0 tot 13 jaar
waar een doelgericht en intensief aanbod wordt geboden en waar kinderen
kunnen leren in een uitdagende leeromgeving.

❖ Op Kindcentrum De Werf worden doorgaande lijnen gerealiseerd in de
ontwikkeling van het kind - in aanpak, afspraken en waarden, waardoor
grenzen tussen opvang en onderwijs vervagen, zodat het kind zich
optimaal kan ontwikkelen en een maximaal rendement voor de kinderen
gerealiseerd wordt (op cognitief, sociaal-emotioneel gebied).

❖ Op Kindcentrum De Werf is één pedagogische visie, één visie op
ontwikkeling en één pedagogische grondhouding binnen alle onderdelen
van het Kindcentrum om een veilig en vertrouwd klimaat te realiseren.

❖ Op Kindcentrum De Werf werkt één team van medewerkers - vanuit de
kinderopvang, het kinderwerk en de basisschool - dat gelijkwaardig aan
elkaar is, dat dezelfde visie en doelen nastreeft en dat gebruik maakt van
elkaars expertise.

❖ Op Kindcentrum De Werf worden buitenschoolse activiteiten georganiseerd
die verrijkend, verbredend en/of verdiepend zijn op het aanbod van de
school en de opvang.

❖ Op Kindcentrum De Werf vinden we ouderparticipatie heel belangrijk,
waarin we samen werken aan de meest optimale ontwikkelingskansen
voor de kinderen en de oudertevredenheid hoog is.

❖ Kindcentrum De Werf wordt aangestuurd door een slagvaardig kernteam.
❖ We zijn onderdeel van de wijk en alle partners die in de wijk werkzaam

zijn. We anticiperen en participeren.
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Wij willen de kinderen een open en ontdekkende houding meegeven, zodat zij
zelf keuzes kunnen maken in hun leven. Waarin we samen de basis hebben
gelegd om die verder uit te bouwen.
Wij gaan voor ontwikkeling, zowel voor kinderen, als voor de organisatie.
Daarmee willen we een lerende en ontwikkelende organisatie zijn.

Binnen ons kindcentrum streven wij naar een optimalisering van de doorgaande
lijn tussen voorschools, op school en naschools leren. In het kader van de
doorgaande lijn en het vergroten van kansen een 3,5+ groep: peuters die bijna
naar de basisschool gaan, mogen 1 dagdeel in de week komen wennen in de
basisschool met een pedagogisch medewerker en een leerkracht.

Wij denken dat dit jaarplan een duidelijk handvat biedt. Zodat we met elkaar
weten waar we in 2022-2023 specifiek aan gaan werken en hoe we dit vorm
gaan geven. Geen keuzes die uit de lucht komen vallen, maar waar we samen
achter staan. Keuzes die in lijn liggen met ons strategisch beleidsplan, waar we
onze droom en langere termijn plannen verwoorden. We maken keuzes die ons
helpen om ervoor te zorgen dat ieder kind op De Werf een goede basis krijgt.

juni 2022
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1.  Jaarplan 2022-2023

1.1 structuur management

Kindcentrum De Werf heeft drie kernpartners die met elkaar samenwerken:
kinderopvangorganisatie SKAR, schoolbestuur Flores Onderwijs en welzijnswerk
Rijnstad.

Het MT bestaat uit:
- directeur
- locatiemanager SKAR 0 – 4 jaar
- unitleider 4 – 7 jaar
- unitleider 7 – 12 jaar
- medewerker Rijnstad kinderclubs en VSD

Voorzitter van het MT is de directeur Kindcentrum. Het MT stelt het jaarplan op,
monitort en geeft sturing aan de uitvoering van het jaarplan en draagt zorg voor
de afstemming en ontwikkeling binnen het Kindcentrum.

1.2 Inhoudelijke keuzes

Kindcentrum De Werf bestaat uit onderwijs, kinderopvang en kinderclubs.
Er worden verbindingen tussen onderwijs, kinderopvang en kinderclubs gelegd
en doorontwikkeld in afstemming op thema’s, gezamenlijke activiteiten en
doorgaande lijnen.
Uitgangspunt voor de ontwikkeling is strategisch beleidsplan 2020-2025.
Hierin staat ons ID opgenomen, waarin onze visie en uitgangspunten naar voren
komen. Ons ID geeft samen met de externe ontwikkelingen en de risico en
succesfactoren die wij zien voor het Kindcentrum richting aan de
meerjarendoelen.
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De meerjaren doelen die hieruit zijn voortgekomen liggen op het gebied van:

● kinderen
● medewerkers
● maatschappij en omgeving
● bestuur en financiën

Deze doelen staan verder uitgewerkt in het strategisch beleidsplan 2020-2025.
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Voor de start van een nieuw schooljaar vindt op basis van evaluatie van de
eerdere jaar doelen, de opgestelde meerjaren doelen en de recente
ontwikkelingen, vaststelling plaats van de doelen voor het komende schooljaar.

Voor schooljaar 2022-2023 zijn uitgangspunten opgesteld:

❖ gericht op inhoudelijke kwaliteitsverbetering.
Dit zijn inhoudelijke thema’s die centraal staan gedurende het schooljaar,
waarbij het verhogen van opbrengsten onderdeel is.

❖ gericht op kwaliteitsborging en doorontwikkeling
Dit zijn inhoudelijke en procesmatige thema’s die reeds zijn ingezet,
waarbij het behoud van kwaliteit en opbrengsten centraal staat.

❖ gericht op onderwijsvoorwaardelijk en ondersteunend proces
Dit zijn thema’s die niet direct invloed hebben op ons huidige primaire
onderwijs proces, maar wel ondersteunend hier aan zijn of voorwaardelijk
zijn voor het toekomstig onderwijsproces.

1.3 MT Onderwijs

Het MT monitort en geeft sturing aan de uitvoering van het jaarplan en draagt
zorg voor de afstemming en ontwikkeling binnen het Kindcentrum. Het MT heeft
hierin een leidende rol. De thema’s die gedurende het jaar centraal staan zijn
zeer divers, maar hebben allemaal als doel de doorgaande lijn binnen het
Kindcentrum te verstevigen dan wel de kwaliteit van een van de partners binnen
het Kindcentrum (onderwijs, opvang, kinderclubs) te vergroten. Daarnaast
overlegt het MT met regelmaat over actuele vraagstukken. Ook wordt er steeds
meer gewerkt met de Enigma aanpak (invoering kwaliteitskaarten).

1.3.1 Doorgaande lijn Kindcentrum

Doorgaande lijn unit 1 en 2

Doelen doorgaande lijn unit 1 en 2
De nieuwe doelen zullen in gezamenlijkheid tussen kinderopvang en onderwijs
geformuleerd moeten worden. Dit kan pas als de unitleider van unit 1 aanwezig
is. De nieuwe doelen volgen daarom in een later stadium.

We gaan in ieder geval kijken:
-hoe we opnieuw kennis kunnen maken
-hoe de inzet van de KC-er binnen unit 1 zal zijn
-hoe we de warme overdracht vanuit unit 1 naar unit 2 kunnen optimaliseren
(naar aanleiding van de flowchart)
-hoe er een betere uitwisseling tussen unit 1 en 2 kan plaatsvinden
-hoe de samenwerking in de zomerschool plaats kan vinden
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Doorgaande lijn Onderwijs en VSD
Binnen schooltijd ligt de nadruk op rekenen en taal. De inspanning die de
kinderen moeten leveren om uit te stromen op F1 of F2 niveau ligt vaak hoger
dan op andere scholen. We vinden andersoortige activiteiten wel heel belangrijk.
Daarnaast zien we dat kinderen zonder begeleiding buiten schooltijd weinig
contact hebben met andere kinderen.
We bieden daarom verschillende activiteiten aan om beide aspecten te
bevorderen. De VSD activiteiten vinden direct na schooltijd plaats. Er wordt een
breed aanbod aan activiteiten aangeboden in doorgaande lijnen ter verdieping,
verbreding en/of verrijking.
Deze activiteiten hebben tot doel de ontwikkelingskansen van de kinderen te
vergroten. Het naschoolse programma bestaat uit 4 leerlijnen:

● Kritisch Democratisch Burgerschap
● Bewegen
● Techniek
● Creatieve ontwikkeling (zoals muziek, drama en kunst)

Doelstelling: Door de VSD activiteiten wordt er kansengelijkheid gecreëerd: 

● De kennis en vaardigheden van kinderen worden vergroot
● De zelfregulatie en eigenaarschap van de leerlingen worden vergroot
● Kinderen komen beter tot leren en ontwikkelen
● Het aanbod van de school wordt verbreed en verdiept
● Driehoek ouders-leerlingen-school wordt vergroot

Verdeeld over 5 periodes van het schooljaar worden gemiddeld 50-60
programma’s aangeboden aan de kinderen. Er nemen (gemiddeld) 10 kinderen
deel aan een programma. 90% van de programma’s worden begeleid door
vakkrachten die zich zowel inhoudelijk als pedagogisch hebben bewezen. Zoveel
mogelijk VSD activiteiten worden afgesloten met een presentatie, hierbij zien we
een grote betrokkenheid van ouders.

Om te realiseren dat buitenschoolse activiteiten die georganiseerd worden op
Kindcentrum De Werf verbredend en verdiepend zijn op het aanbod van de
school: 

● Is er afstemming tussen het onderwijsaanbod en het aanbod in de
Kinderclubs

● Wordt leren tijdens en buiten schooltijd verbonden op vier de doorgaande
leerlijnen

● Worden multidisciplinaire overleggen gevoerd tussen onderwijs en
kinderwerk;

● Is de leeromgeving van het buitenschools programma stimulerend en
verdiepend;

● Bestaat er een diversiteit qua aanbod;
● Staat kwaliteit van activiteiten en begeleiders (het goede voorbeeld

geven) voorop;
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● Zetten we zoveel mogelijk bekende gezichten in voor kinderen en ouders
op De Werf;

● Aan jonge kinderen van 4 jaar worden meer georganiseerde VSD
activiteiten geboden. Ze kunnen nog niet vrij spelen bij De Kinderclubs.

De invulling van het programma wordt gedaan in nauwe samenwerking
tussen de unitleider van unit 3 en de professional van Rijnstad.
De invulling van de activiteiten wordt gedaan door een professional vanuit
Rijnstad in nauwe samenwerking met leerkrachten van het onderwijs.

We maken ons zorgen over de continuïteit van de bezetting van Rijnstad. Veel
wisselingen en geen invulling van openstaande vacatures. Dit zorgt voor een
versobering van het kinderwerk. De VSD draait gelukkig goed door.

1.3.2 Doelen van het MT Onderwijs:

● Realiseren van onderwijsdoelen van het jaarplan 2022-2023 door het
monitoren en ondersteunen van de ontwikkelteams, werkgroepen en
leerteams

● Het ontwikkelen van partnerschap met ouders in samenwerking met alle
partners Kindcentrum

● Uitbreiden intensieve gezamenlijke lesvoorbereidingen en leren van en
met elkaar volgens de principes van de PLG

● Invoeren Enigma kwaliteitsaanpak (cyclische aanpak van ambitie- en
kwaliteitskaarten).

In schooljaar 2022-2023 werken we aan de volgende kwaliteitsverbeteringen.

Inhoudelijke kwaliteitsverbetering:
❖ Leerteams
❖ Onderwijsvisie team (MT, KC ‘ers en procesbegeleiders)
❖ Werkgroep Digitale geletterdheid
❖ Werkgroep Wetenschap en Techniek

*cruciale rekendoelen

Kwaliteitsborging
❖ Werkgroep Positief schoolklimaat/Kritisch democratisch burgerschap

Onderwijsvoorwaardelijk en ondersteunend proces
❖ Ontwikkelteam (Meer)taligheid
❖ Ontwikkelteam Leren zichtbaar maken
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Monitoring en evaluatie

MT
4 x per jaar vindt monitoring van de doelen plaats binnen het MT.
Juni 2023 vindt de eindevaluatie van de doelen plaats.
Ontwikkelteams
Halverwege het jaar vindt monitoring van de doelen plaats binnen het MT breed.
Evaluatie aan het eind van het jaar.

1.4 Onderweg in een PLG

De school is een professionele leergemeenschap en bestaat uit verschillende
teams die zich gezamenlijk inzetten voor actieonderzoek met als doel de
leerresultaten van leerlingen continu te verbeteren.

We kennen daarbinnen de leerteams en de ontwikkelteams. Het
onderwijsvisieteam monitort en evalueert.

1.4.1 Onderwijsvisieteam

De Werf is een Professionele Leer Gemeenschap. Het onderwijsvisie team
monitort het proces van de PLG en bestaat uit het MT, de KC’ers en de
procesbegeleiders van de leerteams. Dit team komt 4 keer per jaar bij elkaar
met als doel een samenwerking van en binnen een schoolteam, waarbij
onderzoek, kennis en ervaringen centraal staan. Er wordt voortdurend gezocht
naar verbeteringen in het lesgeven in de onderwijspraktijk om zo het onderwijs
aan de kinderen te verbeteren.

Kenmerken van een PLG:
● Gedeelde missie, visie en waarden
● Cultuur van samenwerken en gezamenlijke verantwoordelijkheid
● Leren van de kinderen is eerste prioriteit
● Gebruik van data, onderzoek en feiten
● Lesson Study
● Leerlingbespreking

We werken volgens de principes van OPO (Ontwikkelingsgericht Passend
Onderwijs). Hiervoor gebruiken we de tool Focus PO, waarmee we
leeropbrengsten kunnen analyseren. Deze tool geeft Cito-resultaten zo weer dat
we tijdens een schoolbespreking met elkaar kunnen kijken naar de
schoolopbrengsten, groepsopbrengsten en de individuele leerresultaten. We
werken van een brede (schoolniveau) naar een smalle analyse (leerlingniveau)
van de leerresultaten. Met behulp van deze tool kan in twee stappen
groepsplanloos gewerkt worden. Ten eerste door vaardigheidsscores om te
rekenen naar een vergelijkingsmaat, de vix. Hiermee kunnen vakgebieden én
groepen gemakkelijk met elkaar worden vergeleken en zijn leerkrachten verlost
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van het interpreteren van ‘lastige’ vaardigheidsscores. Ten tweede door de
gegevens zo te presenteren dat teamleden onmiddellijk zien wat de
onderwijskundige consequenties zijn op school- en groepsniveau. De
onderwijsplannen zijn daarbij leidend.
Schoolbesprekingen vinden 2x per jaar plaats, nadat de Cito’s afgenomen zijn
(februari-juni).

Afspraken/Acties 2022-2023:
● Klaverblad twee keer per jaar onder de aandacht brengen bij het team
● Voor lesson study Iris connect of klassikale consultatie inzetten
● Procesbegeleiders evalueren het proces van het onderzoek en de

uitkomsten daarvan 4 keer per jaar bij het onderwijsvisieteam en 2 keer
per jaar wordt er gepresenteerd aan het team

● Het onderwijsvisieteam toetst of onderzoeken en interventies die hieruit
voortgekomen zijn gaan leiden tot een verbeteraanpak schoolbreed.

● Onderwerpen van onderzoeksvragen zijn altijd gekoppeld aan de
data-analyse n.a.v. de school- en/of groepsbespreking. Dit kunnen de
toetsresultaten zijn of de groepsoverzichten van matrix van
betrokkenheid.

● Er zijn 4 leerteams: leerteam ½, leerteam ¾, leerteam ⅚ en leerteam ⅞.
In het eerste semester komen deze leerteams op dinsdag bij elkaar, in het
tweede deel van het jaar op donderdag.

● Het onderwijsplan rekenen wordt aangepast en de 3 schoolbrede cruciale
leerdoelen worden toegevoegd en worden 4 maal per jaar in het leerteam
geëvalueerd.

1.4.2 De leerteams
In een leerteam wordt collectief geleerd. Dit team heeft een gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor een groep leerlingen. Zij zijn doelgericht aan het
werk, doen onderzoek op grond van data en nemen samen beslissingen om de
resultaten van de leerlingen te verbeteren. De terugkoppeling vindt 4 keer per
jaar plaats in het onderwijsvisieteam en twee keer per jaar aan het team tijdens
studiedagen.
Aan ieder leerteam is een procesbegeleider verbonden.
Specialisten, KC’ers en MT sluiten waar nodig aan en kunnen ingeroepen worden
door andere leerteams.
Er wordt gezamenlijk gewerkt aan de verbetering van het onderwijs.
De onderzoeksvragen moeten aansluiten bij OPO of zich verhouden tot andere
onderwijsgerichte vraagstukken die op dat moment spelen.

1.4.3 De ontwikkelteams
De ontwikkelteams werken aan vooraf gestelde doelen die schoolbreed
aangepakt worden. In een ontwikkelteam zitten teamleden uit unit 2 en 3. De
ontwikkelteams hebben een duidelijke opdracht. Zij dragen zorg voor realisatie
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van de doelen. Vanuit MT wordt gekeken hoeveel uur een ontwikkelteam in een
jaar nodig heeft om de doelen te verwezenlijken.

Vanuit de verschillende teams komt input in de vorm van opbrengsten/adviezen
die worden gedeeld met breed MT. Vervolgens wordt er gekeken of er een
vertaling gemaakt moet worden naar de onderwijsplannen of naar de
zo-doen-we-dat op de Werf documenten/ kwaliteitskaarten.

1.4.4  Werkgroepen
Werkgroepen zijn kleinere groepjes die verkennen of borgen in aanloop of na
afloop van een ontwikkelteam of waarin een kort project uitgewerkt wordt.

Ze doen geen groot beroep op de rest van het team. Behalve meenemen in de
verkenning of borging. Dit is meer van informerende aard.

1.4.5 Taken

Binnen het taakbeleid worden daarnaast nog korte praktische taken
gedurende het schooljaar naar rato verdeeld over het team.

1.5 Ontwikkelteams (OT)

1.5.1 Ontwikkelteam Leren zichtbaar maken

Leren zichtbaar maken:
3 verschillen:
-Zichtbaar maken wat er geleerd kan worden
-Zichtbaar maken wat er geleerd is
-Zichtbaar lerende leerlingen

Formatieve evaluatie is HET krachtigste middel om de prestaties te verbeteren
en kinderen voor te bereiden op een leven lang leren.

Wat is formatieve evaluatie: formatief wordt vaak afgezet tegen summatief in de
context van beoordelen. Als je summatief beoordeelt, geef je een cijfer over het
product. Beoordeel je formatief dan ben je gericht op de ontwikkeling; wat is
goed en hoe kun je het nog beter maken.
Formatieve evaluatie legt dus de nadruk op voortgang en ontwikkeling. Het is
een manier om leerlingen te helpen een volgende stap te zetten in hun
leerproces. Dit doe je als leraar door leerlingen de juiste vragen te stellen en
feedback te geven op het leren, zodat ze weten hoe ze hun resultaat kunnen
verbeteren. Maar leerlingen leren ook van gesprekken met klasgenoten
(peer-evaluatie). Bovendien leren ze om te reflecteren op hun eigen leerproces
en hun resultaten (zelf-evaluatie).
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2 doelen

● formatief evalueren doen we al, willen we meer
bewust inzetten (grote lesafsluiting)

● succescriteria nader onderzoek nodig, hoe zetten
we dat in

1.5.2 Ontwikkelteam (Meer)taligheid

Multidiverse scholen zijn er al decennia, meestal staan ze in achterstandswijken,
maar inmiddels krijgen vrijwel alle scholen te maken met leerlingen die thuis
geen Nederlands spreken. Wat betekent dat voor een schoolteam? Wat vraagt
het van leerlingen om onderwijs te volgen in een taal die zij niet (volledig)
beheersen?
Naar aanleiding van de nieuwste wetenschappelijke inzichten heeft Lidy Peters
een belangrijke boodschap: geef meertalige leerlingen de ruimte hun thuistaal te
gebruiken in het onderwijs. Doe er zelfs een beroep op. Dat kan zónder dat de
leraren deze talen hoeven te beheersen. Voor de meeste scholen in Nederland
zal dit een verrassend nieuw inzicht zijn. Binnen het ontwikkelteam gaan we
onderzoeken of en hoe we meertaligheid kunnen inzetten binnen ons onderwijs.
Meertaligheid en NT2, Waar zit de grootste zorg wanneer we onze leerlingen
horen praten?
Daarnaast valt onder dit ontwikkelteam:

● Nieuwe taal- WO methode uitzoeken: Kan je woordenschat koppelen aan
een WO methode/Close Reading/stel-onderwijs zodat je geïntegreerd kan
werken? Hoe kunnen we dit stevig neerzetten?

● Taalspecialist en KC’ers maken onderwijsplan spelling en woordenschat.

1.5.3 Ontwikkelteam Positief schoolklimaat

We willen een school zijn waar iedereen zich veilig en prettig voelt leerlingen,
leerkrachten en ouders. Wij besteden veel aandacht aan sociale vaardigheden,
positief gedrag, zelfredzaamheid bij conflictsituaties en goed voorbeeldgedrag
van alle betrokkenen in school. Kortom: een sterk preventief beleid voor een
sociaal en fijn klimaat. Met de ontwikkeling ook rond passend onderwijs vinden
we het belangrijk in te zetten op een team met extra expertise op gedrag, dat
beleid ontwikkelt en kan coachen op dit vlak. Daarvoor hebben we een
werkgroep gedrag.

Deze werkgroep heeft hun eigen expertise verder uitgebreid, nieuw beleid
ontwikkeld (zo doen we dat bij de Werf: gedrag en werkhouding en
werkmotivatie, de 8 die je van elkaar verwacht) en geïmplementeerd binnen het
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team. Het borgen en doorontwikkelen van het beleid en de deskundigheid blijft
een terugkerende actie voor kwaliteitsbehoud.

In schooljaar 2022-2023 zijn de doelen voor een positief schoolklimaat:

● Workshop introductie SEO voor startende leerkrachten op de Werf
in de opstartweek.

● Klassenbezoek/ begeleidingstraject voor startende leerkrachten
(op verzoek) met behulp van de kijkwijzer, gericht op gedrag,
conflicthantering en grondhouding Kritisch Democratisch
Burgerschap.

● Een groepsplan (volgens format server) maken met minimaal 2
groepsdoelen SEO per jaar. Groep 3 t/m 8, na invullen van de
SCOL in oktober en mei. In de leerteams olv KC-er.

● Onderzoeken in werkgroep met KC wat de invulling LVS kleuters
zal zijn (binnen Focus PO?)

● Borging grondhouding Kritisch Democratisch Burgerschap, nader
vast te stellen door directie. De cirkel (11 bouwstenen
burgerschap van Flores) wordt verder gevuld en besproken in het
team. Hieruit volgt een kwaliteitskaart.

● (Verplichte) protocollen en werkdocumenten onder de aandacht van het
team houden, door middel van mail en als terugkerend onderwerp
tijdens studiedagen.

● Ontwikkelen in de werkgroep: Welke 5-tal (4-tal) regels vinden we
belangrijk in de school, hoe maken we die zichtbaar en houden we
die levend in de school? Mbv kinderraad. Koppelen aan
KWINK/Burgerschap. Kwaliteitskaart van maken, wat vinden we
belangrijk. Met elkaar vaststellen welke regels en hoe maken we
die zichtbaar/levend voor leerlingen, leerkrachten en ouders?

1.5.4 Werkgroep digitale geletterdheid
Op De Werf verlaten de kinderen de school voldoende digitaal geletterd om
aansluiting te vinden op het voortgezet onderwijs. Er wordt gewerkt conform de
leerlijn digitale geletterdheid (Basicly).

Doelen 2022-2023:

1. De methode Basicly wordt in de periode na de kerstvakantie
uitgeprobeerd door de groepen 1 t/m 8.

2. Definitieve keuze maken voor een methode voor de verbetering van
digitale geletterdheid:

a. Implementeren Basicly
b. of een andere methode/aanpak voor digitale geletterdheid
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3. Indien Basicly voldoet aan de wensen van KC de Werf, moet de visie van
Basicly gekoppeld worden aan de visie van KC de Werf.

4. Voor mei 2023 is het "Zo doen we dat ICT' document omgezet naar een
kwaliteitskaart digitale geletterdheid (incl. visie en weektaak vanaf groep
6).

5. Voor 21 oktober 2022 zijn de iPads functioneel in te zetten in de
kleutergroepen, indien dit niet lukt wordt er een keuze gemaakt voor een
ander device.

Door de leerkrachten in de bovenbouw is gesignaleerd dat de leerlingen een te
lage digitale geletterdheid hebben. Een goede digitale geletterdheid is wel van
belang gezien dit binnenkort wordt opgenomen in de curricula en eindexamens
van vrijwel alle vakken, Stichting Kennisnet (2022) geeft hiervoor de reden dat
als je niet weet hoe de digitale werkelijkheid in elkaar steekt, je dan ook niet
meer goed kan meedoen in onze samenleving. Bij digitale geletterdheid draait
het om alles wat iemand in een digitale samenleving moet kennen en kunnen.
Leerlingen moeten onder andere goed leren werken met de computer of kritisch
kunnen omgaan met online bronnen (Haan, 2021).

Het onderliggende probleem voor de lage digitale geletterdheid van de leerlingen
is dat KC de Werf geen opbouwende leerlijn heeft voor de digitale geletterdheid.
Sommige groepen gebruiken meer ICT dan andere groepen, dit zorgt ervoor dat
er in bepaalde leerjaren veel digitale vaardigheden aangeboden worden die de
leerlingen moeten leren (persoonlijke communicatie leerkrachten, 29 september
2021).

Vanuit het afstudeeronderzoek van een LIO-stagiaire zijn er twee aanbevelingen
gekomen omtrent de verbetering van de digitale geletterdheid.

● Inzetten van een leerlijn.
● Gebruik maken van een methode (Basicly).

1.5.5 Werkgroep Wetenschap en Techniek
Wetenschap en techniek (W&T) worden steeds belangrijker in de maatschappij.
Er is een sterke behoefte aan geschoolde mensen op dit terrein. Wij willen
daaraan een bijdrage leveren door gericht aandacht te besteden aan dit
vakgebied.

Algemene doelen werkgroep Wetenschap en Techniek

● Er is een doorgaande en weloverwogen leerlijn van groep 1 t/m 8.
● De inhoud van de lessen die door externen gegeven zijn krijgen binnen

het onderwijs en in de VSD een vervolg.
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● Er zijn voldoende materialen om bovenstaande uit te kunnen voeren en te
experimenteren.

Doelen schooljaar 2022 - 2023
Aan het eind van schooljaar 2022 - 2023 is er een kerndoelen dekkend
programma voor Wetenschap & Techniek (groep 1 t/m 8) ingevoerd. Er zijn
doorlopende leerlijnen waarin alle technische thema's aan bod komen.
Dit wordt gerealiseerd door aanschaf en invoering van De Techniektorens.

1.5.6 Werkgroep leerlingen aan de bovenkant

Doelen schoolbreed:
● Begin schooljaar 2022-2023 is er een start gemaakt met kennis

verwerven over het signaleren van leerlingen 'van de bovenkant voor
groep 4 t/m 8.

● Alle leerkrachten van Kindcentrum de Werf van groep 1 t/m 8 weten wat
Janneke en Anne doen en wat de doelen voor komend jaar zijn.

● Eind schooljaar 2022-2023 is levelwerk (groep 4 t/m 8) ingezet met een
duidelijke aanpak/werkwijze en voorwaarden (inplannen & bemensen).

Doelen Rekenen:
Groep 3 t/m 8:

● Reken XL als onderzoeksvraag in de leerteams?

Groep 4-5-6:
● Compacten en verrijken van de rekenstof voor de leerlingen met een I of

II score.
● Het basisaanbod is aangevuld met (aangepast) pluswerk waar ook 1x in

de week instructie over gegeven wordt. Pluswerk wordt gekopieerd uit de
werkboeken en de leerlingen werken vanuit een snelhechter.

Groep 7-8:
● Eerste fase van de EDI-les (voorkennis activeren) ahv format EDI-les

rekenen uitproberen (onderzoeken of dat voor alle 'pluslln' geldt).
● Compacten en verrijken voor de leerlingen met een hoge III, II en I cito

score.
● Janneke en Anne begeleiden de VMBO-t en hoger leerlingen met het

pluswerk: 1x per week op woensdag (9.30-9.45 uur of van 9.45-10.00
uur). Zij hebben ook gekopieerd pluswerk uit de werkboeken.

Doelen mbt de Projectgroep:
● Draaiboek (2 jarige planning) uitvoeren, evalueren en aanpassen
● Leerkrachtcompetenties Projectgroepbegeleider
● Bronnenmateriaal verkennen.
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1.5.7 Werkgroep inrichting speelplaats

Visie
Kindcentrum De Werf biedt op vooruitstrevende, verbindende en veilige wijze
brede ontwikkelingskansen aan kinderen van 0-13 jaar in MFC Presikhaven, wijk
Presikhaaf West.
Wij bereiden de jeugd van nu voor op een onbekende toekomst, waarin ze een
volwaardige rol kunnen spelen in de maatschappij. We richten ons op een brede
ontwikkeling van het kind, zowel op de persoonlijke ontwikkeling, als op een
optimale onderwijs carrière. Daarvoor willen wij een krachtige, bruisende
leeromgeving bieden.

Ontwikkelingskansen zijn niet altijd vanzelfsprekend voor de kinderen in de wijk
Presikhaaf West. De belangrijkste taak van Kindcentrum De Werf is het
vormgeven van een ontwikkel- en leeromgeving voor de kinderen waarin zij
maximale kansen krijgen. Een onderdeel van een omgeving waar kinderen een
rijke ervaring op kunnen doen vormt het speelplaats. Er zijn vier pijlers waarop
het speelplaats zo ingericht kan worden dat kinderen spontaan tot bewegen,
leren en ontwikkelen komen.
1.  Een speelplaats kan kinderen dagelijks uitdagen tot bewegen. Alledaagse
bewegingen als lopen, klauteren en klimmen helpen op een natuurlijke manier
tegen overgewicht. Bovendien leren kinderen omgaan met risico’s en de
ontwikkeling van hun motoriek wordt sterk gestimuleerd.
2. Een goed ingericht speelplaats prikkelt de nieuwsgierigheid en stimuleert
kinderen tot creatief spel en leren samenwerken. Daarmee draagt het bij aan het
kritisch democratisch burgerschap.
3. Een groen speelplaats geeft kinderen dagelijks de kans op natuurbeleving.
4. Een afgesloten speelplein biedt veiligheid aan de kinderen. Er is een duidelijke
afscheiding tussen plein en buitenwereld.
5. Alle kinderen hebben genoeg ruimte en bewegingsvrijheid om ongestoord te
kunnen spelen.

Algemene doelen:
● Het huidige plein wordt zodanig ingericht waardoor het gevarieerder en

creatiever spel en bewegen van de kinderen uitlokt. Een betegelde
speelplaats wordt vaak ingenomen door voetballende jongens. Dit drijft de
andere kinderen naar de hoeken en randen van het plein. Er worden zones
gecreëerd voor actief en zones voor rustiger spel. Zo ontstaat voor iedere
groep een eigen ruimte en worden de ‘rechten’ op de ruimte eerlijker
verdeeld. Zo komt elk soort spel tot zijn recht en ontstaan er minder
conflicten of frustraties over de speelplekken. Het voorkomt agressie en
kinderen leren beter samenspelen.

● De  kinderen stimuleren in hun ontwikkeling, zowel op motorisch,
zintuiglijk als cognitief gebied door het speelplaats in te richten met
uitdagende materialen.
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● Kinderen worden betrekken bij het ontwerp, de aanleg en het beheer van
het speelplaats Zo leren ze mee te denken over hun eigen omgeving. Het
versterkt het kritisch democratisch burgerschap.

● Verdere vergroening van het speelplaats zodat kinderen direct
kennismaken met de natuur en vanwege de biodiversiteit. Biodiversiteit
zorgt voor schoon water, vruchtbare grond en een stabiel klimaat. Een
groen speelplaats draagt ook direct bij aan het behoud en de versterking
van biodiversiteit.

● Het welzijn van de kinderen verbeteren door het creëren van
schaduwplekken middels het planten van bomen en waar mogelijk het
speelterrein uit te breiden.

● De veiligheid vergroten door de aanleg van een betere afscheiding van het
speelplaats met het buitenterrein.

Doelen schooljaar 2022 - 2023

● Fase 1 van het ontwerp is aangelegd in schooljaar 2021 -
2022:grondverplaatsing tbv plaatsing schip en skelterroute,
klim-klauterroute, skelterroute gedeeltelijk aangelegd, 2x pergola,
voorbereidingen plantenbak, voetbalveld.
Komend schooljaar wordt fase 2 uitgevoerd: 2e voetbalveld, mogelijke
verplaatsing waterpunt, schaduwplek bij zandbak, klimmuur, plaatsing
schip met glijbaan, schommel.

● Vrijwilligersdag voor ouders, jongeren en leerkrachten om mee te helpen
bij de aanleg van het nieuwe plein. Naast extra arbeidskrachten is het doel
om draagvlak te creëren.

1.5.8  Werkgroep Schoolbrede Vieringen

Doel is schoolbreed samen vieren. Samen betekent met alle leerlingen en
betrokkenheid van hun ouders.
4 thema's en met daarbij aansluitende hoeken

● Kinderboekenweek
● Gezond en Fit
● Culturen en geloven
● Kunstweek

Schoolbrede uitwisseling/interactie bijvoorbeeld: tentoonstelling, vlog, etc Het
huidige rondje de Werf vindt als een soortgelijke activiteit plaats in deze weken.
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1.6  Vergaderingen en teambijeenkomsten

Vergaderingen en bijeenkomsten dragen bij aan zowel individuele ontwikkeling
als ontwikkeling van het team en de organisatie. Hiervoor worden verschillende
vergader samenstellingen en vormen gehanteerd.

❖ ontwikkelteams/werkgroepen
De voorzitters van de ontwikkelteams/ werkgroepen plannen de
benodigde overleggen en eventuele scholing momenten in. De frequentie
verschilt per ontwikkelteam. Gedurende het jaar worden deze al naar
gelang de behoefte bijgesteld door de voorzitters. De ontwikkelteams
vergaderen in een voor hen passende vorm om hun doelen, zoals
beschreven in het jaarplan, te bereiken.

❖ studiedagen
Jaarlijks vinden er meerdere studiedagen plaats rondom de
professionalisering van het team en de organisatie. De agenda van de
studiedagen worden door het MT in samenspraak met de voorzitters van
de ontwikkelteams opgesteld. Studiedagen zijn opgenomen in de
jaarplanner en verplicht voor alle teamleden van onderwijs, ongeacht hun
werkdagen. Unit 1 en 2 hebben gezamenlijk ook een studie-avond die
verplicht is omtrent de doorgaande lijn.

MT onderwijs
Wekelijks komt de directie samen met de unitleiders van unit 2 en 3 om voor
een goede implementatie en borging van de units te zorgen.

MT breed (inclusief KC)
Vier keer per jaar vindt een breed MT plaats waarbij de kwaliteitscoördinatoren
aansluiten om de kwaliteit te monitoren (diepte-analyse).

Teamvergadering, uiteen in units
3 keer per jaar 1,5 uur

KC-directie overleg
Naast bovengenoemde vergaderingen/bijeenkomsten waar het beleid wordt
uitgezet, vindt er tussen directie en de kwaliteitscoördinator eens per drie weken
overleg plaats.

Onderwijsvisieteam
Vier keer per jaar vindt er overleg plaats over de voortgang en opbrengsten
vanuit de PLG’s met de procesbegeleiders.

Kinderraad
4 keer per jaar overleg directie met de kinderraad

19



Vergadermomenten met unit 1 en kinderclub staan bij desbetreffende
onderdelen opgenomen.

1.7 Schoolbrede activiteiten

De samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en kinderclubs binnen het
Kindcentrum wordt op veel verschillende manieren vormgegeven. Heel zichtbaar
wordt deze in activiteiten die gezamenlijk worden uitgevoerd en naar buiten
worden uitgedragen. Onderstaand een lijst met de activiteiten die in schooljaar
2022-2023 worden uitgevoerd.

Met kinderen en ouders

● Kinderboekenweek
● Fit & Gezond
● Culturen en Geloven
● Kunstweek
● Inhalen sinterklaas
● Kerst eten school
● Pleinfeest
● Ouder-bezoek-week 2x
● Goede doelen project

Medewerkers kindcentrum

● Teamuitje

Deze activiteiten worden gezamenlijk voorbereid door werkgroepen. Het
document Taakbeleid is in de bijlage toegevoegd.

1.8 Ouders

Als Kindcentrum hechten wij veel waarde aan contacten met ouders. Een goede
samenwerking ondersteunt het ontwikkelingsproces van het kind.
Binnen het kindcentrum worden verschillende activiteiten georganiseerd om
ouders te betrekken en/of informeren. Onderstaand een overzicht van deze
activiteiten.

● Inloop ’s morgens van 8.20 uur tot 8.30 uur
● Informatie avond begin van het schooljaar
● Gesprekken (kennismaking en voortgangsgesprekken, 3x per jaar)
● Hulp bij uitstapjes
● Luizen -ouders in unit 2, in unit 3 filmpje
● Fruit- ouders
● Aankleding school (Ouderraad)
● Oudercursus groep 3 en 4
● Oudercursus logo 3000
● oudergeleding MR
● Ouder-bezoekweek
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1.9  Nascholing

Nascholing vindt zowel op individueel niveau als op teamniveau plaats.
Voor medewerker vanuit het onderwijs zijn zowel professionaliseringsuren
beschikbaar als uren voor duurzame inzetbaarheid. Beide zijn gekoppeld aan
beroepsmatige ontwikkeling.

De nascholing op organisatieniveau is altijd gerelateerd aan de korte en lange
termijn doelen van Het Kindcentrum, ter vergroting van de kwaliteit. Nascholing
vindt plaats in zowel de ontwikkelteams, de units als in speciaal daarvoor
opgenomen studiedagen. Voor komend schooljaar zijn onderstaande nascholing
momenten benoemd.

Thema Wie Extern Intern
Leerteam en Unit 2 en 3 Geranne
Procesbegeleiders

Deskundigheidsbevorde
ring nieuwe
medewerkers: zo doen
we dat bij de Werf

Nieuwe
medewerkers

-workshops
-startersbegel
eiding

professionalisering
middels Flores
academie

Naar eigen
behoefte

Flores
academie

VVE trainingen Unit 2 Stg PAS
(Meer)Taligheid/woorde
nschat

Unit 2 en 3 Marije
Heijdenrijk

Schoolbespreking
(analyseren
leeropbrengsten)

Unit 2 en 3 tijdens
studiedagen

Taal- en rekenspecialist Leerkrachten unit
2 en 3

lesbezoeken
door
specialisten

ICT in de school Ontwikkelteam
ICT

onderzoeken
inzet ict

TOS Leerkrachten van
TOS leerlingen

Kentalis

1.10 Inzet NPO Gelden

De NPO gelden zijn bedoeld om vertragingen in te halen en leerlingen te
ondersteunen die het moeilijk hebben gehad door de school sluitingen. Hoe het
extra geld dit jaar ingezet wordt binnen KC de Werf vind je onderstaand
beschreven.
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Allereerst hebben we middels de diepte-analyse gekeken welke kinderen er op
welke domeinen een vertraging hebben opgelopen. We zien dat hoe hoger het
leerjaar van het kind des te groter de invloed van de lockdown op de
leeropbrengst. Dat betekent dat we ook meer zullen inzetten op de kinderen in
de bovenbouw als we kijken naar de cognitieve vakken. Verder zien we bij alle
leeftijden een grote leerachterstand door Corona. Kinderen zijn nog minder dan
anders buiten geweest en zijn daardoor nog ervaring armer geworden. Dat valt
voornamelijk onder het sociaal emotionele domein.

Vanuit de NPO zijn een aantal effectieve interventies aangegeven waar je als
school gebruik van kan maken. De effectiviteit van veel interventies in de NPO
Menukaart hangt af van de kwaliteit van de leerkracht. Een goede leerkracht is
namelijk succesvoller in het afstemmen van de behoeften van een individuele
leerling. We zullen een groot deel van het geld dan ook inzetten om de
professionaliteit van onze leerkrachten te vergroten.

Het NPO programma helpt bij het opvangen van de gevolgen van de coronacrisis
en draagt bij aan het structureel verbeteren van het onderwijs.

Het NPO plan van 20-21 is geëvalueerd. We zetten de inzet het komende
schooljaar door. We hebben vorig jaar gemerkt wat goed werkt en waar we dus
mee doorgaan.

A. Meer onderwijs (binnen of buiten reguliere schooltijden) om bij groepen
leerlingen kennis en vaardigheden bij te spijkeren

● Voor- en vroegschoolse interventies
● Uitbreiding onderwijs: Door het komende jaar extra te investeren in ons

Verlengde SchoolDag aanbod in samenwerking met Rijnstad.
● Zomer- of lentescholen

B. Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren

Toe te passen bij algemeen vormende vakken, maar vaak ook bij
beroepsgerichte vakken

● Een-op-een-begeleiding (intensieve individuele begeleiding door leraar,
onderwijsassistent of andere volwassene): Door extra in te zetten op
taalverwerving middels Bouw en ondersteuning bij Veilig leren lezen.
Continuering van inzet vrijwilligers onder begeleiding van Intern
Begeleider.

● Individuele instructie (individuele opdrachten en begeleiding per leerling)
● Instructie in kleine groepen, door inzet extra leerkrachten op de groepen
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● Directe instructie: Door nieuwe leerkrachten intensief te coachen op inzet
van EDI bij het lesgeven op KC de Werf.

● Leren van en met medeleerlingen
● Feedback: door inzet Iris Connect
● Technieken voor begrijpend lezen: inzet Close Reading met uitbreiding van

geschikte boeken voor leesplezier, leesbeleving en uitbreiden voorkennis
● Gesproken Taalinterventies, meertaligheid

C. Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen

● Interventies gericht op het welbevinden van leerlingen
● Sportieve activiteiten: Door het schoolplein in kortere tijd aan te passen

zodat leerlingen hier eerder van profiteren.
● Cultuureducatie

D. Ontwikkeling van de executieve functies van leerlingen

● Metacognitie en zelfregulerend leren: Door leren zichtbaar te maken
binnen de school en dit onder begeleiding binnen de school in te gaan
zetten.

● Samenwerkend leren

E. (Extra) inzet van personeel en ondersteuning

● Klassenverkleining: Door in januari te kiezen voor een instroomgroep.
● Onderwijsassistenten/instructeur: uitbreiding van de tijd die er nu is met

0.6fte

F. Faciliteiten en randvoorwaarden

Alleen randvoorwaardelijk/ondersteunend in te zetten samen met interventies
onder A-E

● Interventies gericht op faciliteiten en randvoorwaarden
● Ouderbetrokkenheid:  0.1 fte extra dit jaar om ouders nog meer te

betrekken bij de (taal)ontwikkeling van de kinderen. Inzet van een
vrijwilliger om de betrokkenheid van ouders bij de Bieb en het voorlezen
te vergroten.
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● Digitale technologie: We zetten in op computers en technologie om de
leerprestaties op school te bevorderen. Technologie kan leerkrachten
helpen om effectievere feedback te geven.
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2.1 Urenberekening
Schooljaar 2022-2023

groep 1 en 2 3 t/m 8
aantal klokuren per

week 24,25 26,5

aantal weken per jaar 52 52

bijtelling 5,75 5,75

totaal te besteden 1266,75 1383,75

Vakanties eerste dag laatste dag Klokuren Klokuren

Herfstvakantie 24-10-2022 28-10-2022 24,25 26,75

Kerstvakantie 26-12-2022 6-1-2023 48,5 53,5

Voorjaars-
vakantie 20-02-2023 24-2-2023 24,25 26,75

Pasen 10-04-2023 10-04-2023 3,5 5,75

Eid al Fitr
(Suikerfeest) 21-04-2023 21-04-2023 5,75 5,75

meivakantie 24-4-2023 7-5-2023 48,5 53,5

Hemelvaart 18-5-2023 19-5-2023 9,25 11,5

Pinksteren 29-05-2023 29-05-2023 5,75 5,75

Zomer 17-7-2023 25-08-2023 145,5 159

subtotaal uren
vakantie 315,25 348,25

Vrije
dagen/uren Klokuren Klokuren

Studiedag 5 x 24,25 26,5

Studiedag
Stichting 1 x 11-04-2023 5,75 5,75

Vrije middag 4 x
Sint, kerst, teamuitje,
zomervakantie 9,00

subtotaal uren vrije
dagen/uren 30 41,25

totaal uren
vakanties en vrije

dagen/uren 345,25 389,5

onderwijsuren 921,5 994,25
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2.2. Roosters
Schooltijden

Groep 1/2                 Groep 3 t/m 8

Maandag 8.30 – 14.45 u.           8.30 – 14.45 u.
Dinsdag 8.30 – 14.45 u.           8.30 – 14.45 u.
Woensdag 8.30 - 12.15 u.            8.30 – 12.15 u.
Donderdag 8.30 – 14.45 u.           8.30 – 14.45 u.
Vrijdag 8.30 – 12.15 u.           8.30 – 14.45 u.

Overzicht gym- en zwemtijden
Zwemles groep 4a en 5a is op vrijdag om 09.00 in Valkenhuizen
Zwemles groep 4b en 5b is op donderdag om 09.45 in Valkenhuizen

Alle groepen krijgen gymles van een vakdocent bewegingsonderwijs.

 

Maandag Woensdag

08:30-09:15 6a 9:00-9:30 1/2a

09:15-10:00 6b 9:30-10:00 1/2b

10:15-11:00 5a 10:15-10:45 1/2c

11:00-11:45 5b 10:45-11:15 1/2d

11:45-12:30 x 11.15-11.45 1/2e

13:10-13:55 8a

13:55-14:40 8b

Dinsdag Donderdag

08.30-09.15 3a 08:30-09:15 7b

09.15-10.00 6a 09:15-10.00 7a

10:15-11:00 7a 10:15-11:00 8a

11:00-11:45 7b 11:00-11:45 8b

11.45-12.30 3b 11:45-12:30 6b

13:10-13:55 4a 13:10-13:55 3b

13:55-14:40 4b 13:55-14:40 3a
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Overzicht vakantiedagen

Overzicht vakantiedagen kinderen
Van T/m

Herfstvakantie 24-10-2022 28-10-2022
Kerstvakantie 26-12-2022 06-01-2023

Voorjaarsvakantie 20-02-2023 24-02-2023
Pasen 10-04-2023 10-04-2023

Eid al Fitr (suikerfeest) 21-04-2023 21-04-2023
Meivakantie (inclusief

koningsdag) 24-04-2023 05-05-2023
Hemelvaart 18-05-2023 - 19-05-2023
Pinksteren 29-05-2023 29-05-2023

Zomervakantie 18-07-2023 27-08-2023

Overzicht studiedagen
Studiedag 1 september 2022
Studiedag 4 november 2022
Studiedag: Schoolbespreking 5 december 2022
Studiedag 6 februari 2023
Studiedag Flores 11 april 2023
Studiedag 21 april 2023
Studiedag Schoolbespreking 28 juni 2023

Teamuitje
7 juli vanaf 12.15-
19.00 uur

Studiedagen vallen onder deskundigheidsbevordering. Van iedereen wordt verwacht dat
je aanwezig bent bij alle studiedagen. Ook als het niet je officiële werkdag is.
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2.3. Inzet personeel, zie document formatie

2.4 Begeleiding personeel
Als organisatie in ontwikkeling vinden we het belangrijk dat medewerkers zich
goed kunnen ontwikkelen. Directie voert jaarlijks een R&O gesprek met alle
medewerkers.

Nieuwe medewerkers worden begeleid door de unitleider. Medewerkers die net
van de Pabo komen krijgen een intensieve begeleiding.

Alle medewerkers die nieuw in de organisatie komen, moeten daarnaast ook een
ontwikkeling doormaken op vaardigheden en kennis specifiek gericht op de
organisatie. Bijvoorbeeld op organisatie afspraken rondom methode gebruik,
woordenschat en pedagogische aanpak. Hiervoor volgen zij de interne
workshops en worden zij gekoppeld aan een maatje.
Doel van het maatje is praktische en inhoudelijke ondersteuning en collegiale
sparring betreffende de organisatie specifieke zaken. Dit jaar zijn er meerdere
nieuwe en startende collega’s.

Indien er bij de medewerker behoefte is aan coaching op een specifiek gebied
dan kan dit op aanvraag bij de unitleider. In overleg wordt gekeken wie binnen
de organisatie de hulpvraag kan oppakken.

2.5. Vervanging bij ziekte

Als een leerkracht van een groep ziek is dan belt hij/zij tussen 6.45 en 7.00 de
directeur. Deze vraagt een leerkracht aan bij recruitment. Een invalleerkracht
doet de groep deze dag, inclusief de pleinwacht.

● Indien deze na 8.30 aanwezig is, dan vangt de leerkracht van de
naastgelegen groep de groep tussentijds op.

● De vervanger wordt begroet door iemand van MT.
● De vervanger wordt ingepraat door de parallel leerkracht (duo groep).
● Leerkrachten zorgen dat de map op orde is en de benodigde

wachtwoorden te vinden zijn. Er ligt een duidelijk lesplan voor de week.
● Is er geen vervanger dan besluit MT wat te doen

2.6 Medezeggenschapsraad

Tijdens de eerste vergadering van het schooljaar worden afspraken gemaakt
over de vergadermomenten.

Leden personeelsgeleding MR
Stephanie Kievit
Caroline Bleiker
Antoinet Roëling
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Het werkverdelingsplan 2021 - 2023 is goedgekeurd door de MR.

2.7. Gesprekscyclus

Jaarlijks zijn er klassenbezoeken op EDI; rekenen en Close reading voor alle
leerkrachten. De terugkoppeling van de klassenbezoeken vindt plaats na het
bezoek. Tevens zijn er Reflectie & ontwikkelinggesprekken (R&O)met daarin
speciale aandacht voor het verdere functioneren en de ontwikkeling van de
medewerker.

Beoordelingsgesprekken en het voorafgaande klassenbezoek worden gehouden
door de directeur.

2.8. Lesuren per cohort

Jaar gr 1 gr 2 gr 3 gr 4 gr 5 gr 6 gr 7 gr 8 Totaal

2015-2016 917 917 997 997 997 997 997 997 7816

2016-2017 922 922 992 992 992 992 992 992 7796

2017-2018 929 929 984 984 984 984 984 984 7762

2018-2019 929 929 984 984 984 984 984 984 7762

2019-2020 910 910 980 980 980 980 980 980 7700

2020-2021 928 928 1006 1006 1006 1006 1006 1006 7892

2021-2022 922 922 995 995 995 995 995 995 7814

2022-2023 922 922 994 994 994 994 994 994 7808

Totaal 7379 7379 7932 7932 7932 7932 7932 7932 62350

2.9 Overzicht groepsgebonden taken Flores

Hieronder worden in ieder geval de onderstaande taken verstaan. Per school kan
de lijst worden aangepast aan de werkwijze van de school.

● Verzorgen van adequate voorbereiding op het geven van les
● Plannen van de opzet van de lessen en onderwijskundige activiteiten
● Corrigeren van het toetsen
● Bijhouden klassenmap en maken planningen
● Rapporteren en vastleggen van resultaten en relevante gegevens
● Schrijven rapporten
● Analyseren leerlingenwerk en toetsen en vastleggen van resultaten
● Begeleiden stagiaire in de groep
● Voeren van gesprekken met collega’s, intern begeleiders of externe

deskundige omtrent de leerlingen
● Voorbereiden en houden leerling besprekingen
● Voorbereiden gesprekken met ouders
● Voeren van gesprekken met ouders (op school of thuis) omtrent het kind
● Voeren van gesprekken met leerlingen
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● Overleg voeren i.v.m. de aansluiting/overdracht van de groep
● Overleg voeren i.v.m. gezamenlijke activiteiten
● Op orde houden van het lokaal en aangrenzende deel van het

schoolgebouw
● Voorbereiden van dag afwezigheid

2.10 Taakbeleid

Bijgaand het overzicht van de taken en bemensing. Aan het einde van elk
schooljaar krijgt een ieder ook een individueel taakoverzicht. Voor toelichting
hierop kan een afspraak worden gemaakt met directie.

Het voordeel van een grotere school blijkt ook in het taakbeleid. De taken
kunnen verdeeld worden over meer mensen, waarmee er de nodige uren
overblijven in de taakberekening voor het merendeel van de mensen. De
invulling hiervan komt wat ons betreft ten goede aan de eigen
onderwijsontwikkeling op de belangrijkste thema’s komend jaar. Ook wordt
flexibiliteit gevraagd bij veranderingen in de loop van het jaar

Het team heeft in samenspraak met de MR gekozen om werkdrukverlagende
middelen o.a. in te zetten voor een eventmanager. Hiermee komen bepaalde
organisaties voor bijv vieringen en taken gedurende schooljaar 2022-2023 voor
het team te vervallen. Daarnaast is er gekozen om de werkdrukmiddelen in te
zetten voor extra formatie ruimte om leerkrachten te ontlasten van hun
lesgevende taken.

taakbeleid-taken versie 2022-2023 via Anne Q op te vragen
Een teveel aan vakantie uren op jaarbasis wordt gecompenseerd door de uren
die in de avonden worden gewerkt, conform opgenomen in de jaarplanner en
taakbeleid.
Afhankelijk van de werktijden per dag kan het zijn dat individueel teveel
gewerkte uren bij ingeplande activiteiten gecompenseerd kunnen worden. Dit is
aan de medewerker om zelf in te plannen. Bij het individueel taakoverzicht zal
hier ook per medewerker aandacht voor zijn.
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2.11. Richtlijnen en uitgangspunten totale lesuren per week

Groep
1

Groep
2

Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8

Rekenen 1 x 60

+30 min
extra

330

5x 60

+30 min
extra

330

5x 60

+30 min
extra

330

5x60

+30 min
extra

330

5x60

+30 min
extra

330

5x60

+30 min
extra

330

WIW

-30 min aanbieden
(gr 4 t/m 8)

-40 min consolideren
(gr 4 t/m 8)

4x 10

4x10

80

4x 10

4x10

80

4x 10

5x10

90

3x 10

4x10

70

3x 10

4x10

70

3x 10

4x10

70

3x 10

4x10

70

3x 10

4x10

70

Plan van de juf (3x
taal, 1x techniek,
3x rekenen, 1x
beginnende
geletterdheid)

8x45

360

8x45

360

Speelwerken
(inclusief maken
en nabespreken)

5x70

350

5x70

350

Grote groepsactiviteit

Begroetingskring (5
x 5)
fruitkring (5x15)
grote
groepsactiviteit
(5x15)
SEO (3x15)

220 220

Taal Actief en extra
aanbod 30 min
nader in te vullen

1 x 60
en 4
x 45

+ 30

270

1 x 60 en 4
x 45

+30

270

1 x 60 en 4
x 45

+30

270

1 x 60 en 4
x 45

+30

270

1 x 60 en 4
x 45

+30

270

VLL (=technisch
lezen, taal,
begrijpend lezen,
spelling)

5x110

550

Technisch lezen en
begrijpend lezen

Zie verdeling onder
het urenschema

4x 20

80

5x60

300

5x60

300

5x60

300

5x60

300

5x60

300

Schakelklastijd
(rekenbegrippen,
begrijpend
luisteren en
technisch
leestijd)

75 75

Taal actief spelling 4x20

80

4x20

80

4x20

80

4x20

80

4x20

80

Schrijven
* schrijven

4x25 4x15 2x15 1x20 1x20 1x20
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100 60 30 20 20

Bij voor-

keur in de
weekta
ak

20

Bij voorkeur
de
weektaa
k

Blits (Zie lezen) 45 45 45 45

Bewegingsonderwijs 2 x 45

90

2 x 45

90(1x =
zwe
mme
n)

2 x 45

90 (1x =
zwemme
n)

2 x 45

90

2 x 45

90

2 x 45

90

Buitenspel tot
herfs
tvak

5x15 en

4x15
(135
)

Daarna
5 x
15

75

5x15

75

5x15

75

5x15

75

5x15

75

5x15

75

Bewegingsonderwijs
en buitenspel

8 x 30

24
0

8 x
30

24
0

SEO 45 45 45 45 45 45 45 45

Engels 30 30 2x30

60

2 x30

60

WO (aardrijkskunde,
geschiedenis,
topo)

60 75 75 75 75

Verkeer projec
tm
ati
g

proje
ct
m
ati
g

projectm
atig

projectm
atig

Projectmati
g

Verkeerskra
nt

20

Verkeerskr
ant

20

Projectmatig

Geestelijke
stromingen

projec
tm
ati
g

proje
ct
m
ati
g

projectm
atig

projectm
atig

Projectmati
g

projectmati
g

projectmati
g

projectmatig

Seksuele vorming projec
tm
ati
g

proje
ct
m
ati
g

projectm
atig

projectm
atig

Projectmati
g

projectmati
g

projectmati
g

projectmatig

Creatieve vakken 1x45

45

1x45

45

1x45

45

1x45

45

1x45

45

1x45

45

Weektaak groep ½ 5 x 15
=
75

5 x
15
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=
75

Vast aanbod De
Werf  in
minuten per
week

1370 1370 1510 1515 1455 1465 1495 1475

Totaal te besteden
minuten per
week

1440 1440 1545 1545 1545 1545 1545 1545

Technisch en
begrijpend lezen

Verdeling

Groep 4 1 x 60 Estafette 45 min (tl/bl)
(35 + 10 extra)
+15 min LB

1 x 60 Estafette 45 min (tl/bl)
(35 + 10 extra)
+15 min LB

1 x 60 Estafette 45 min (tl/bl)
(35 + 10 extra)
+15 min LB

1 x 60 Estafette 45 min (tl/bl)
(35 + 10 extra)
+15 min LB

→ dus lessen Estafette met 10 minuten verlengen zodat CR aanpak
nog meer opgenomen kan worden (goed voorbereiden
per 2 lessen: voor meeste e�ect!)

1 x 60 BL zelf ontworpen les vanuit aanpak CR (m.b.v. tekst
nieuwsbegrip/andere bron)

Groep 5 en 6 1 x 60 Estafette 45 min (tl/bl)
(35 + 10 extra)
+15 min LB

1 x 60 Estafette 45 min (tl/bl)
(35 + 10 extra)
+15 min LB

1 x 60 Estafette 45 min (tl/bl)
(35 + 10 extra)
+15 min LB

→ dus lessen Estafette meer uitspreiden over het jaar (3 lessen per
week i.p.v. 4)

→ dus lessen Estafette met 10 minuten verlengen zodat CR
aanpak nog meer opgenomen kan worden (goed voorbereiden
per 2 lessen: voor meeste e�ect!)

1 x 60 BL zelf ontworpen les vanuit aanpak CR (m.b.v. tekst
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nieuwsbegrip/andere bron)

1 x 60 Blits 45 min
+ 15 min LB

Groep 7 en 8 1 x 60 Estafette 50 min (bl)
+10 min LB

1 x 60 Estafette 50 min (bl)
+10 min LB

1 x 60 Estafette 50 min (sv)
+10 min LB

1 x 60 BL zelf ontworpen les vanuit aanpak CR (m.b.v. tekst
nieuwsbegrip/ andere bron)

1 x 60 Blits 45 min
+ 15 min LB

Een van de vormen van werken die wij dagelijks inzetten is de weektaak (5 x 30
min voor groep 3-8). In deze weektaak zit oefenmateriaal van bovenstaande
vakken. Afhankelijk van het aanbod kan tijd voor die vakken dus ook daar deels
worden weggeschreven.

Als leerkracht kijk je goed naar wat je groep nodig heeft om te oefenen en daar
bied je mogelijk extra materiaal op aan. De ene week kan er bijv. meer spelling
in de weektaak staan en de andere week begrijpend lezen. Dit geldt zowel voor
de weektaak als voor de niet geplande lestijd per week (marge).

De marge wordt ingevuld met onderwijsactiviteiten
groep 1-2: taal/lees/luister en kijk activiteiten
groep 3 t/m8: gekoppeld aan de vakken (begrijpend lezen/begrijpend luisteren/
woordenschat/rekenen/taal/creatief/SEO/Engels/WO etc)

*schrijven =  Groep 3 heeft t/m februari vier schrijfmomenten. Daarna zijn er
twee schrijfmomenten van 25 minuten.
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2.12. Pauzerooster

Kleine pauze:

10.00 – 10.15 : 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b,
10.30 – 10.45: 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b,

Alle groepen eten 10.15 – 10.30

Grote pauze:

12.00 – 12.25 : 1/2a, 1/2b, 1/2c, 1/2d, 1/2e, 7a, 7b, 8a, 8b

Indeling plein:
> trapveldje: ma + do: groepen 7

di + vr: groepen 8

12.30 – 13.00 :  3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b
> trapveldje: ma + do: groepen 6

di + vr: groepen 5
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3.1 Roosters, vakantie en studiedagen
3.2 Inzet personeel en groepsbezetting
3.3 Kinderdagverblijf, 3,5-groep
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3.1 Roosters, vakantie en studiedagen 

Het kinderdagverblijf is elke dag geopend van 7.30 tot 18.30 uur. Het
peuterwerk is ’s morgens geopend van 8.15 – 11.45 uur en ’s middags van
12.30 – 16.00 uur.  
 
3.2 Inzet personeel en groepsbezetting 
Wij werken met een vast team van medewerkers. Elke peuter heeft een vaste
mentor; deze is aanspreekpunt voor de betreffende ouders. Tevens bespreekt de
mentor de vorderingen van haar mentorkind. 

3.3 Kinderdagverblijf, 3,5- groep 
Als voorschoolse voorziening worden er in het gebouw verschillende vormen
aangeboden. Hieronder staat uitgelegd wat de inhoud is van elke vorm. 
Bij elke vorm zijn diverse externe medewerkers betrokken: logopediste,
consultatiebureau, wijkteam, zorg coördinator. Tevens wordt soms gebruik
gemaakt van de expertise van onder andere Lindenhout, Kentalis en
Driestroom.  
❖ Kinderdagverblijf 

Een kinderdagverblijf is een plaats waar jonge kinderen tussen 0 en 4 jaar
worden opgevangen. Dit kan voor een hele of een halve dag zijn. Op de
groep staan pedagogisch medewerkers. Tevens wordt er VVE aangeboden.

❖ 3,5 groep 
Deze groep is bedoeld voor kinderen die bijna naar de basisschool gaan.
Ze mogen al gaan kennismaken met de school De Werf. Daarnaast worden
ze verder geholpen in hun ontwikkeling om zo goed mogelijk voorbereid te
zijn op het basisonderwijs. 
In deze groep werkt een pedagogisch medewerker samen met een
leerkracht. 
Dit schooljaar zal deze nieuwe groep meer vorm gegeven gaan worden.
Beleid en organisatie zal nog verder uitgewerkt gaan worden. 
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4.1 Dagen en tijden

4.2 Activiteiten

4.3     Vergadermomenten
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4.1 Dagen en tijden (wordt nog aangepast gedurende het schooljaar 22-23, er
zijn veranderingen door personeelstekort Rijnstad)
Op maandag, dinsdag en donderdagmiddag is er direct na schooltijd de
Kinderclub. Deze dagen stoppen om 16.15 uur. Er wordt een breed aanbod
geboden waaruit kinderen kunnen kiezen.

Op woensdagmiddag is er een aanbod van 12.30 uur tot 14.30 uur. Kinderen
eten eerst om 12.15 bij de Kinderclubs en gaan aansluitend naar een activiteit of
VSD. Dit geeft meer rust en structuur, omdat we nu merken dat kinderen bleven
‘hangen’ tussen school en kinderclubs.

In de schoolvakantie organiseert de kinderclub ook activiteiten. Via posters,
flyers en website/facebook wordt dit bekend gemaakt.

4.2 Activiteiten

Buitenspelen
Hiervoor hoeven kinderen zich niet op te geven. Buiten kunnen kinderen onder
andere skeeleren en balspellen. Kinderen mogen niet van het schoolplein af. Als
het mooi weer is vindt het buitenspelen vaak plaats bij speeltuin de Regenboog.

Huiskamer
In de huiskamer kunnen kinderen verschillende activiteiten doen zoals knutselen
of op de Ipad’s spelen.  De bedoeling van de huiskamer is dat kinderen
zelfstandig spelen of meedoen aan het programma. In de huiskamer worden
kinderen geholpen door vrijwilligers en stagiaires.

Computeren
Hier moeten kinderen zich voor opgeven door zich in te schrijven.  Inschrijven
gaat via het blaadje  dat na elke schoolvakantie wordt uitgedeeld.

Verlengde schooldag
Na elke schoolvakantie krijgen kinderen een blaadje waarin alle VSD activiteiten
staan. Kinderen mogen zich voor meerdere middagen  opgeven. Als kinderen
zich voor een VSD activiteit opgeven betekent dit dat zij alle lessen aanwezig
moeten zijn. Deze lessen worden gegeven door vakkrachten.

4.3 vergadermomenten

Bijeenkomsten kinderclubs
Ter voorbereiding op de activiteiten van de kinderclubs worden bijeenkomsten
gehouden met de betreffende vrijwilligers en stagiaires. Jan coördineert deze
bijeenkomsten en geeft leiding hieraan.
Op uitnodiging van een van de MT-leden vindt overleg plaats over kinderclubs en
VSD.
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Bijlagen
Bijlage 1: OAB plan 2020-2024

Kindcentrum De Werf
OAB plan 2020-2024

Aanvraag OAB gelden
2022:
OAB gelden vanuit de
Rijksbegroting OAB: 633.338
Gemeentelijke OAB gelden 2022 begroot op 165.463 euro

Organisatie KC De Werf
Kindcentrum de Werf is een  hechte samenwerking tussen opvang, onderwijs en kinderclub. In een

Kindcentrum worden alle activiteiten voor kinderen in samenhang aangeboden en wordt gewerkt

vanuit één educatieve en pedagogische visie. De ontwikkeling van kinderen staat centraal. Het

Kindcentrum De Werf wordt gevormd door:

Kinderopvang De Werf valt onder Skar Kinderopvang
Basisschool De Werf valt onder Stichting Flores Onderwijs
Kinderclub De Werf valt onder Rijnstad

Missie en visie
Onze missie: Wij zetten ons maximaal in om in doorgaande lijnen optimale ontwikkelingskansen te

bieden voor kinderen van 0-13 in Presikhaaf-West.
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Onze visie: Wij bereiden de jeugd van nu voor op een onbekende toekomst, waarin ze een
volwaardige rol kunnen spelen in de maatschappij. We richten ons op een brede ontwikkeling van het
kind, zowel op de persoonlijke ontwikkeling, als op een optimale onderwijscarrière. We beseffen dat
leren en ontwikkelen een dynamisch proces is dat tot stand komt via kennisverwerving, door te
oefenen, door samen te werken en te ontdekken. Daarvoor moeten wij met elkaar een krachtige,
bruisende leeromgeving bieden, waarin deze aspecten aan bod komen. Wij hebben één
pedagogisch-didactische visie, die uitgewerkt is in één plan met doorgaande lijnen. Ieder kind is
uniek en wordt gezien. Samen met ouders wordt ingezet op optimale ontwikkeling. Na hun periode
op het Kindcentrum nemen wij afscheid van sociaal sterke kinderen met een maximum aan
cognitieve ontwikkeling, die zijn voorbereid op hun volgende stap in de toekomst.

Ambities
Het is de ambitie dat minimaal 95% van de kinderen uitstromen op een niveau van tenminste 1F.
We hebben als doel een optimale samenwerking tussen ouders en school, een hoge mate van
ouderbetrokkenheid zorgt direct voor leerwinst.
We streven naar een ervaringsrijke leeromgeving zodat kinderen evenveel zijn blootgesteld aan
muziek, literatuur, dans en beweging als kinderen uit andere wijken.

Context analyse, Dit zien we bij de kinderen die naar KC De Werf komen
De wijk Presikhaaf kent het hoogste aandeel personen met een niet-westerse migratieachtergrond
van alle Arnhemse wijken. 1 op de 5 arnhemmers met een turkse achtergrond woont in deze wijk. De
bevolking is sociaal economisch opvallend kwetsbaar met het laagste besteedbare
huishoudensinkomen van de stad (met name bij de huishoudens met kinderen) een opvallend hoog
percentage minimakinderen, veel gezinnen in de bijstand en een hoge werkeloosheid.
Schoolverzuim, onderwijsachterstand en beroep op schuldhulpverlening kopen relatief vaak voor. We
zien dit terug in ons Kindcentrum.  We kennen  veel kinderen met een taalachterstand, zowel op de
tweede taal als in de eerste taal. Taal is de basis, daarom zetten we in al ons dagelijkse handelen
extra in op verwerven van woordenschat en het taalrijk maken van de schoolomgeving. Hoewel
kinderen veel naar school gaan zijn ze het grootste deel in een andere omgeving. Door het verlengen
van de schooldag kunnen we een rijker aanbod bieden die deze kinderen thuis niet ervaren.

1. Taalrijke omgeving
2. Ervaringsrijke omgeving
3. Educatief partnerschap

Dit vindt plaats in doorgaande lijnen vanuit voorschool, naar onderwijs naar buiten school. In nauwe
samenwerking met de partners binnen de wijk, SKAR, Rijnstad, Presikhaaf University, Speelmorgen.

Doorgaande lijnen: Vroegtijdige signalering van zorg
Binnen het Kindcentrum werken we integraal samen met opvang, zo kunnen we nog beter inzetten
op de  de doorgaande lijnen en de daaruit voortkomende doelen. Daarnaast hebben we direct
invloed op de kwetsbare overgang van voorschool naar basisschool. We hebben we kinderen met
hun ouders vroeg in beeld en kunnen vroeg signaleren, dit signaleren wordt naast de pedagogische
medewerkers gedaan door de coach passende kinderopvang en de IB-er. Diezelfde IB-er is
oproepbaar door de coach passende kinderopvang bij vragen/signalen die duiden op extra zorg
binnen onderwijs. Zo bieden we eerder een passend aanbod en hebben we een breder zicht op de
ontwikkeling vanuit de voorschoolse situatie. Wanneer er een VVE indicatie is kennen we het plan
van aanpak en de effecten daarvan. Dit nemen we in doorgaande lijn mee naar het onderwijs. Dit
zorgt ervoor dat we sneller adequate hulp kunnen bieden en handelingsgerichter kunnen werken.
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Ervaringsrijk
3,5 groep, soepele overgang en inzet op executieve functies
Om op school succesvol te zijn moeten kinderen beschikken over goede executieve functies. In het
verleden is gebleken dat de kinderen die starten in groep 1 op KC De Werf beschikken over minder
goed ontwikkelde executieve functies dan hun leeftijdsgenoten.  In de 3,5 groep bieden we kinderen
naast een zachte overgang van de voorschoolse voorziening naar de basisschool een aanbod dat is
gericht op het ontwikkelen van hun executieve functies.
We werken aan zelfregulatie en planning waaronder de taakinitiatie en het doelgericht
doorzettingsvermogen.
Door extra in te zetten op de hierboven beschreven vaardigheden zien we dat deze kinderen met
betere executieve functies in groep 1 starten. We werken hier 1 dagdeel in de week aan en koppelen
dit aan de zachte landing. De zachte landing betekent dat deze kinderen begeleid worden door zowel
een bekend gezicht van de voorschoolse voorziening als door een leerkracht vanuit het onderwijs. De
groep draait binnen het onderwijs in 1 van de lokalen van de kleutergroepen in de gang waar de
kinderen in groep 1 ook zullen starten. Hierdoor is de overgang een stuk geleidelijker.
De personele bezetting wordt ingevuld door (inhuur van) een pedagogisch medewerker van de
kinderopvang SKAR samen met een leerkracht vanuit Onderwijs. Vanuit deze mix bieden we kinderen
vertrouwde gezichten en een doorgaande lijn.

Taalrijk en educatief partnerschap
Logo 3000 zo spreek je dezelfde taal
De interactie tussen ouders en kinderen is een sterkere voorspellen van leerresultaten dan de mate
waarin ouders op school actief zijn. De ondersteuning die ouders thuis aan hun kind geven, levert
dan ook de belangrijkste bijdrage aan de ontwikkeling We vinden het belangrijk dat kinderen
opgroeien in een rijke taalomgeving. Dat is niet voor alle gezinnen in Presikhaaf vanzelfsprekend.
Speciaal voor ouders die de Nederlandse taal nog niet eigen zijn, of die extra hulp kunnen
gebruiken bij het bieden van een taalrijke omgeving thuis bieden we LOGO 3000 al veel eerder aan.
Vanaf de peutergroepen in Unit 1 kunnen ouders al wekelijks een oudercursus volgen. Die
oudercursussen bieden we aan tot en met groep 2 van het basisonderwijs. De woorden die in de
klas worden besproken worden een week eerder al aangeboden aan ouders. Daarnaast is er een
digitale omgeving waarin ouders de woorden en filmpjes nog eens kunnen nakijken. Het
organiseren van deze ouderbijeenkomsten inclusief de voorbereiding wordt gedaan door een
leerkracht. Op deze manier proberen we een positieve bijdrage te leveren aan de interactie tussen
kinderen en hun ouders.
Inzet leerkracht op benaderen ouders voor deze interventie, het onderhouden van de contacten en
het begeleiden van de bijeenkomsten. Het verzorgen van de materialen en het up-to-date houden
van de leerkrachten.

Taalrijk,
Dubbele bezetting
We werken met kleinere groepen dan op andere basisscholen. Dit doen we zodat we meer
aandacht en tijd hebben om de taalontwikkeling van kinderen in beeld te krijgen en ze beter te
begeleiden. We zetten daarbij in op de metacognitie en de zelfregulatie van kinderen. Ook worden
er kleine groepjes kinderen apart genomen om te werken aan gerichte doelen, dit wordt gedaan
door een leerkracht zo behalen we een optimale leerwinst. Door in een klein groepje eerder
aangeboden stof te herhalen is het leereffect groter, daarnaast doen we veel aan pre-teaching. We
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werken volgens de principes van actief betrokken. Indien nodig zetten we ook in op 1 op 1
begeleiding wanneer de context rondom een kind daarom vraagt.
Het eigen initiatief en de keuze van kinderen neemt daarom een centrale plek in de methode in. De
professional begeleidt en stimuleert het actief leren.

Taalrijk, Ervaringsrijk, educatief partnerschap
Taalspelgroep
In kleine groepjes gaan kinderen uit groep 2 op een creatieve manier aan de slag met woorden van
de LOGO3000. DIt vanuit de woord thema´s en clusters onder begeleiding van een vakdocent en een
leerkracht. Binnen de lessenserie worden ouders regelmatig uitgenodigd zodat ook zij zien hoe je op
een andere manier met woorden aan de slag kan gaan. Via deze manier van modeling proberen we
ouders ook thuis te stimuleren om meer woorden te gebruiken en op verschillende manieren.

Taalrijk en ervaringsrijk,
Leescafé
Voor de kinderen in de groepen 5 en 6 bieden we in twee periodes van tien weken het leescafé aan.
Groep 6 tot de kerstvakantie en groep 5 van februari tot juli. Het leescafé is een taalrijke omgeving
(de bibliotheek van het Rozet) waarin kinderen die zichtbaar meer moeite hebben met de
taalverwerving en verwerking geholpen worden. In de reeks die plaatsvindt in de bibliotheek laten
we kinderen kennis maken met allerlei soorten boeken en teksten. Deze worden in verschillende
werkvormen aangeboden. Leerkrachten van de school begeleiden deze sessies. Op deze manier laten
we kinderen zien en ervaren wat een rijke taalomgeving dichtbij is en ook enthousiast te maken.
Daarnaast wordt er verdiept in het lezen en verwerken van teksten door Close Reading.

Ervaringsrijk, taalrijk, educatief partnerschap
Verlengde Schooldag (VSD)
Binnen schooltijd ligt de nadruk op rekenen en taal, nog veel meer dan op andere reguliere
basisscholen. De inspanning die de kinderen die bij ons op school moeten leveren om uit te stromen
op F1 of F2 niveau ligt vaak hoger dan op andere scholen. We vinden deze andersoortige activiteiten
wel heel belangrijk. Daarnaast zien we dat kinderen zonder begeleiding buiten schooltijd weinig
contact hebben met andere kinderen.
We bieden daarom verschillende activiteiten aan om beide aspecten te bevorderen. De VSD
activiteiten van KC De Werf vinden aansluitend aan de schooltijd plaats. Er wordt een breed aanbod
aan activiteiten aangeboden in doorgaande lijnen ter verdieping, verbreding en/of verrijking.

Deze activiteiten hebben dus tot doel de ontwikkelingskansen kinderen te vergroten. Het primaire
proces van de VSD is het aanbieden van een naschools programma. Kinderen presteren beter als ze
opgroeien in een buurt met een goed ontwikkelde sociale structuur. Opvoeden vindt niet alleen
plaats binnen het gezin. Tussen verschillende groepen zijn weinig tot geen contacten. Hierdoor
ontbreekt sociale cohesie. Buren kennen elkaar niet. Het gevoel van veiligheid is vaak laag. Er wordt
niet samen geleefd waardoor begrip en respect voor elkaar zich niet ontwikkelen. Mensen spreken
elkaar weinig aan op ongewenst gedrag.

In het naschoolse programma worden activiteiten aangeboden, deze zijn onderverdeeld in de 4
leerlijnen zoals die in KC De Werf zijn afgesproken.
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De leerlijnen zijn:

● Kritisch Democratisch Burgerschap
● Bewegen
● Techniek
● Muziek

Doelstelling: Door de VSD activiteiten wordt er kansengelijkheid gecreëerd: 

● De kennis en vaardigheden van kinderen worden vergroot
● De zelfregulatie en eigenaarschap van de leerlingen worden vergroot
● Kinderen komen beter tot leren en ontwikkelen
● Het aanbod van de school wordt verbreed en verdiept
● Driehoek ouders-leerlingen-school wordt vergroot

Verdeeld over 5 periodes van het schooljaar worden gemiddeld 50-60 programma’s aangeboden aan
de kinderen. Er nemen (gemiddeld) 10 kinderen deel aan een programma.

90% van de programma worden begeleid door vakkrachten die zich zowel inhoudelijk als
pedagogisch hebben bewezen. Zoveel mogelijk VSD activiteiten worden afgesloten met een
presentatie, hierbij zien we een grote betrokkenheid van ouders.

Een van de doelstellingen op Kindcentrum De Werf is dat er  buitenschoolse activiteiten worden
georganiseerd die verrijkend, verbredend en/of verdiepend zijn op het aanbod van de school en de
opvang. 

Om te realiseren dat buitenschoolse activiteiten die georganiseerd worden op Kindcentrum De Werf
verbredend en verdiepend zijn op het aanbod van de school: 

● Wordt afstemming van het onderwijsaanbod en het aanbod in de Kinderclubs gedaan op
gebied van verrijking, verdieping of verbreding;

● Wordt leren tijdens en buiten schooltijd verbonden op vier de doorgaande leerlijnen,
muziek, sport, kritisch democratisch burgerschap en techniek;

● Worden multidisciplinaire overleggen gevoerd tussen onderwijs en kinderwerk;
● Is de leeromgeving van het buitenschools programma stimulerend en verdiepend;
● Bestaat er een diversiteit qua aanbod;
● Staat kwaliteit van activiteiten en begeleiders (het goede voorbeeld geven) voorop;
● Zijn medewerkers zoveel mogelijk bekende gezichten voor kinderen en ouders op De Werf;
● Wordt continu gewerkt aan kwaliteitsverbetering
● Wordt hard gewerkt aan kwaliteitsverbetering en vergroten veiligheid.
● Aan jonge kinderen van 4 jaar worden meer georganiseerde VSD activiteiten geboden. Ze

kunnen  nog niet vrij spelen bij De Kinderclubs .

De inzet wordt gedaan door een professional vanuit Rijnstad in nauwe samenwerking met
leerkrachten van het onderwijs. De invulling van het programma wordt gedaan in nauwe
samenwerking tussen de unitleider van unit 3 en de professional van Rijnstad.
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Ervaringsrijk, taalrijk
Overgang po-vo
In nauwe samenwerking met Presikhaaf University zorgen we voor een zachte landing van het
basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Dat begint al in groep 7 bij het aanbieden van
huiswerkbegeleiding door Presikhaaf University. Alle kinderen uit de wijk Presikhaaf die in groep 7 of
8 van het basisonderwijs zitten zijn 3 middagen in de week na schooltijd  welkom bij de Overkant.
Door al vroeg te beginnen met de begeleiding van kinderen bij het maken van hun huiswerk leren ze
al vroeg hoe en wat ze moeten doen. Daarnaast wordt er veel gesport. Het sporten in groepen zorgt
ook voor meer sociale vaardigheden/omgaan met andere kinderen in een taalrijke omgeving.

Project soepele overgang po-vo
Doel: bevorderen van de soepele overgang van de leerlingen van de scholen in het po KC de Werf en
de Parkschool naar de scholen in het vo ’t Venster, Thomas à Kempis, Titus College en het Leerpark.

Waarom:
- Verbinden van omgeving, thuis en school om te voorkomen dat leerlingen uit de wijk Presikhaaf een
moeizame overgang meemaken.
- Ondersteuning bieden aan kinderen en ouders om op het vo goed te beginnen en daarmee het
werk van het po verder door te zetten.
- We willen geen onderwijs/kansen achterstand, maar een voorsprong creëren door samen (school,
thuis en omgeving) hieraan te werken.
- Op deze manier bekommeren wij ons om de kinderen uit de wijk.

Dit project wordt uitgevoerd door Presikhaaf University in nauwe samenwerking met Stichting Pas.
Het is bedoeld voor de leerlingen van de groepen 9 van KC de Werf en de Parkschool die naar het
Leerpark Presikhaaf, Titus College, ’t Venster of het Thomas à Kempis college gaan.

In het project worden jongeren (tussen 17 en 25 jaar) van Presikhaaf University gekoppeld aan een
leerling, de ouders en de school in het vo. De jongere maakt de leerling(e) en ouders wegwijs en
helpt de school waar nodig om verbindingen te maken met de leef- en belevingswereld(en) van
leerlingen en ouders. De leerlingen krijgen daarnaast ondersteuning bij de Presikhaaf University bij
het maken van huiswerk, het voorbereiden op toetsen en het vragen van advies.
De jongere neemt, op verzoek, deel aan de gesprekken tussen ouders, leerlingen en school.
Stichting PAS en Presikhaaf University verzorgen voor de ouders, samen met de
deelnemende jongeren, een programma aan trainingen om de soepele overgang van hun kind te
bevorderen.
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Beknopt OAB Plan
Welke knelpunten komen we tegen?

a. Taalachterstand; kinderen komen met een achterstand in hun woordenschat op school
b. Ervarings arm: kinderen vertonen over de hele linie een achterstand, voor het grootste deel

veroorzaakt door gebrek aan ervaring en ondersteuning
c. Educatief partnerschap; kinderen doen van huis uit weinig ervaringen op en ouders tonen

weinig onderwijsondersteunend gedrag

In het kader van OAB werken we aan deze knelpunten door:
1. Vroeg vast te stellen wat een kind nodig heeft en zorgen voor een zachte landing (knelpunt a,

b, c)
2. Focus op taal en educatief partnerschap (knelpunt a, b en c)
3. Soepele overgang van PO naar VO (knelpunt b en c)
4. Dubbele bezetting (knelpunt a en b)
5. Verlengde schooldag (knelpunt a, b en c)
6. kleine klassen (knelpunt a en b)
7. Verlengde leertijd groep 3, ouderworkshops groepen 3 en 4 (knelpunt a, b en c)
8. 3,5 groep (knelpunt a en b)

Welke interventies doen we concreet en wat kosten ze

1. Verbeteren van de overdracht van voorschool naar vroegschool. Door Inzet van Intern
begeleider binnen de peuterspeelzaal en warme overdracht van voorschool naar
basisonderwijs. Zorgen voor een doorgaande lijn in aanbod.

type maatregel effectiviteit kosten

kwetsbare overgang nog niet bekend GOAB 8.400

2. Werken met LOGO 3000, groep 1 tot en met 5 en oudercursus groep 1 en 2,
ouderbijeenkomsten groep 3 en 4, Taalspelgroep, leescafé

type maatregel effectiviteit kosten

ouderbetrokkenheid 3 maanden leerwinst Logo Pas
oudercursus gr 1 en 2 Pas
ouderbijeenkomsten gr 3 en 4
6.240
taalspelgroep Pas
Leescafe 8.000

3. Toeleiding van kinderen uit groep 7 en 8 naar Presikhaaf University met
huiswerkbegeleiding, sport en inzet van buddy’s, kinderen van groep 7 en 8 toeleiden naar
Zomerschool en Weekendschool
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type maatregel effectiviteit kosten

kwetsbare overgang nog niet bekend inzet unitleider afstemming
2.800

4. Dagelijks extra intensieve aandacht voor kinderen in groep 1 en 2 op basis van uitkomsten
van toetsing en observatie op basis van de principes van Actief betrokken. Inzet van eigen
groepsleerkracht als dubbele bezetting en extra 1 ochtend in de week en een
onderwijsassistent.

type maatregel effectiviteit kosten

extra individuele begeleiding
door leerkracht

5 maanden leerwinst
42.000

extra begeleiding in kleine
groepjes door leerkracht

4 maanden leerwinst

onderwijsassistenten 1 maand leerwinst 56.000

5. VSD met doorgaande lijnen op 4 grote thema’s: naschools aanbod op gebied van bewegen,
techniek, muziek en kritisch democratisch burgerschap. We zetten vol in onze VSD en
geloven dat dit een krachtig middel is voor overdracht van kennis en vaardigheden en voor
de sociale en persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Juist voor deze kinderen die in een
ervarings arme omgeving opgroeien.

type maatregel effectiviteit kosten

verlengde schooltijd 2 maanden leerwinst 27.000

6. Kleine klassen. Leerlingenaantal op KC de Werf 375 leerlingen, we hebben 18 groepen. Het
aantal leerlingen per klas is lager dan op andere reguliere scholen. Daar waar nodig krijgen
leerlingen individuele ondersteuning of wordt er gewerkt in kleine groepen. Hiervoor wordt
extra formatie ingezet.

type maatregel effectiviteit kosten

klassenverkleining 3 maanden ROAB

7. Verlengde Leertijd, de kinderen uit groep 3 gaan ook op vrijdagmiddag naar school.

type maatregel effectiviteit kosten

verlengde schooltijd 2 maanden leerwinst ROAB
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8. 3,5 groep: inzet op het vergroten van de schoolse vaardigheden van de kinderen en een
zachte landing tussen voorschool en school.

type maatregel effectiviteit kosten

meta-cognitie en zelfregulatie 8 maanden leerwinst 12.765

Welke doelen willen wij bereiken met de bovengenoemde interventies?
1. Bij alle kinderen die doorstromen vanuit de peuteropvang van Kindcentrum de Werf de is de

Intern begeleider van school betrokken. We ontvangen daarbij een overdrachtsformulier.
Voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben hebben we een warme overdracht
gehad, bij voorkeur met ouders er bij. Een doorgaande lijn in aanbod door tijdige afstemming
met peuterspeelzaal en kinderdagverblijf.

2. De leerkrachten groep 1 tot en met 5 zijn geschoold in het werken met LOGO 3000 en
voeren LOGO 3000 uit in hun groep.

Wekelijks voert een leerkracht van school met ouders van groep 1 en 2 en de ouders van de
peutergroepen de oudercursus LOGO 3000 uit. De leerkrachten groep 1 en 2 streven ernaar
dat de ouders van doelgroepkinderen hieraan deelnemen.
Onderdelen van de oudercursus zijn:

- preteaching van de LOGO 3000-woorden
- ouders oefenen hoe zij thuis met hun kinderen aan woordenschat kunnen werken
- ouders stimuleren om boeken bij de bieb te lenen en die thuis voor te lezen
- Nederlands taalniveau van de ouders verhogen
- drempel naar school verlagen

In de groepen 3 en 4 worden ouderbijeenkomsten/ouderworkshops georganiseerd met als
doel de ondersteuningsvaardigheden van ouders te vergroten.

Doel van de Taalspelgroep is dat een groepje geselecteerde kinderen extra woordenschat
krijgen op een aantrekkelijke manier waardoor zij plezier van taal ervaren. Effect is vaak dat
kinderen meer zelfvertrouwen krijgen. Betrokkenheid van ouders is daarbij cruciaal zodat
ook zij zien hoe je taal op een andere manier aan je kind kan aanbieden.

Doel van het Leescafé is kinderen prikkelen door een rijk taalaanbod in een inspirerende
omgeving (bibliotheek) waardoor zij ook met andersoortige boeken en teksten in aanraking
komen.

3. We attenderen de leerlingen en ouders van groep 7 en 8 voor wie het nodig is op het aanbod
van Presikhaaf University.
Doel is dat de kinderen leren hun huiswerk te plannen en te maken.
Door het sporten werken ze daarnaast aan hun sociale vaardigheden, doel is deze te
verbeteren
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De kinderen van groep 8 leiden we toe naar het PO-VO-project waar zij gekoppeld worden
aan een buddy. Doel is om de kinderen goed voor te bereiden op de middelbare school.
We benaderen alle ouders om deel te nemen aan de informatiebijeenkomsten over de
middelbare school.

4. Het werken aan gerichte doelen levert op dat de kinderen in groep 1 en 2 zich
leeftijdsadequaat ontwikkelen, meelopen in de leerlijn groep 1 en 2.en goed voorbereid de
overstap naar groep 3 kunnen maken. Het doel is een minimaal percentage verlengde
kleutertijd.

5. De VSD activiteiten hebben tot doel:
- versterken van taalvaardigheid, vergroten van de mondelinge taalvaardigheid.
- kennis van de wereld wordt vergroot door ervaringsrijke activiteiten binnen de

leerlijnen muziek, techniek en bewegen
- sociaal-emotionele vaardigheden worden vergroot door de leerling kritisch

democratisch burgerschap.
- sociaal-emotionele vaardigheden worden tevens vergroot door begeleide activiteiten in
groepsverband

6. Intensiever aanbod leidt tot hogere opbrengsten. Intensiever schoolaanbod per leerling door
structureel kleinere klassen.

7. Verlengde leertijd Intensief aanbod in groep 3 en 4 gericht op het aanvankelijk lezen.
Intensief contact met ouders om het onderwijsondersteunend gedrag van ouders te
bevorderen.

8. De 3,5 groep heeft tot doel: Het vergroten van de onderwijs voorwaardelijke vaardigheden
van kinderen. Zoals zelfsturing en impulscontrole (metacognitie en zelfregulatie). Zorgen
voor een zachte landing.

Wanneer is het doel behaald?
1. Van alle kinderen die op school starten hebben we 10 weken van tevoren een warme

overdracht ontvangen. Bij kinderen met extra ondersteuningsbehoeften zijn we eerder al
betrokken. Gezamenlijk met de Skar zijn we verantwoordelijk voor de doorgaande lijn, we
stemmen hierover jaarlijks af en dragen dit gezamenlijk naar buiten toe.

2. Alle leerkrachten in de groepen 1 tot en met 5 werken met LOGO 3000.
Oudercursus LOGO 3000: ouders hebben meer zicht op de taalwoorden van school contact
en zijn thuis met hun kind bezig met LOGO digitaal.
Er is een minimale opkomst van 50% bij de ouderbijeenkomsten.
Taalspelgroep: leerlingen kennen de behandelde woorden en tonen meer zelfvertrouwen .
Leescafe; kinderen hebben meer plezier in het lezen en kennen andersoortige teksten.
Te meten door een opwaartse lijn van de leesmonitor van de bibliotheek.

3. De leerlingen van groep 7 en 8 voor wie het nodig is gaan naar Presikhaaf University.
De leerlingen van groep 8 nemen deel aan het PO-VO-project en hebben een buddy.

4. De resultaten van de leerlingen van groep 1 en 2 zijn dusdanig dat er voor minder dan 20%
van de kleuters verlengde kleutertijd nodig is.
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5. De leerlingen die deelnemen aan VSD-activiteiten halen een hoger niveau van
taalontwikkeling, en laten een verbeterde sociaal emotionele ontwikkeling zien. Verder zijn
ze ervaring rijker geworden.

6. Kinderen stromen uit volgens de ambities van de school; 95% 1F en 46% 2F/1S
7. Uitstroom volgens ambitie (zie punt 6)
8. Kinderen die starten in groep 1 hebben een grotere basis van schoolse vaardigheden in

vergelijking met kinderen die niet hebben deelgenomen aan de 3,5 groep uit te vragen bij de
leerkrachten van groep 1-2.

Hoe monitoren we de effecten
Via de kwaliteitscyclus binnen ons onderwijs en vanuit de uiteindelijke uitstroom naar voortgezet
onderwijs vergelijken we de winst die we hebben behaald tussen instroom en uitstroom. We
monitoren welke kinderen extra begeleiding nodig hebben en zorgen voor kwalitatief goed onderwijs
gericht op taal en rekenen voor alle kinderen op KC De Werf. We monitoren kleutertijd en behaalde
kleuterdoelen.  We monitoren de middenmeting op de Cito en de eindmeting.

Stichting Pas is nauw betrokken bij de evaluatie en monitoring van deze extra voorzieningen die we
bieden ten behoeve van de ontwikkeling van de kinderen van KC de Werf.
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OAB-doelstellingen van de Werf:

a. 95% van de leerlingen stroomt uit op minimaal 1F
b. Optimale samenwerking met ouders
c. Leerlingen doen veel ervaringen op gedurende hun schoolperiode

Categorie Doelgroep Doel Interventie Meetmethod
e
Meetmoment

Verantw. Bedrag &
financierings-
bron

a. uitstroo
m-
niveau

leerlingen
die starten
bij de Werf

100% van de
leerlingen die
starten op school
op tijd een
overdracht,
kinderen met
extra
ondersteuningsb
ehoefte vroeg in
beeld

IB’er ingezet bij
voorschools

halfjaarlijks
met IB en
unitleider unit
1 en unit 2

Intern
begeleider € 8.400

GOAB

b. uitstroo
m-
niveau

? versterken van
executieve
functies van
3,5-jarigen

1 dagdeel 3,5
groep

gemeten door
leerkrachten
groep 1

leerkracht
3,5 groep

€ 12.765
GOAB

a. uitstroo
m-
niveau

b. ouders

ouders van
kleuters
groep 1, 2, 3
en 4

50% van de
ouders is
aanwezig bij de
ouderbijeenkoms
ten

wekelijkse
oudercursus
groep 1 en 2
ouderbijeenkomst
en groep 3 en 4
Informeren van
ouders
Stimuleren van
onderwijsonderst
eunende houding
van ouders

aanwezigheid
gemeten door
leerkrachten

Logo-leerkra
chten en
leerkrachten
groep 3

groep 1 en 2
door PAS
groep 3 en 4:
€ 6.240,-
GOAB

a.
uitstroom-
niveau

Verbeterde
taalontwikkeling
door aandacht
van metacognitie
en zelfregulatie

dubbele bezetting
en kleine klassen:
in kleine groepjes
herhalen en
preteaching,
eigen initiatief en
keuze van
kinderen centraal

Cito midden
en eindmeting

intern
begeleider

leerkracht:
€ 42.000,-
onderwijsassis
tent:
€ 56.000,-
GOAB
(daarnaast
een bedrag uit
ROAB)

a. uitstroo
mniveau

taalzwakke
leerlingen
groep 2

leerlingen
kennen de
behandelde
woorden en

Taalspelgroep: op
creatieve wijze
aan de slag met
woorden van

Cito midden
en eindmeting

unitleider PAS
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tonen meer
zelfvertrouwen

LOGO 3000

a. uitstroo
mniveau

leerlingen
groep 2 die
moeite
hebben met
taalverwervi
ng

leerlingen
kennen een rijke
taalomgeving en
zijn hier
enthousiast over

Leescafe:
kennismaken met
boeken en
teksten,
verdiepen in
lezen, verwerken
van teksten

leesmonitor unitleider en
zorgleerkrac
ht

€ 8.000,-
GOAB

c.
ervaring
srijk

alle
leerlingen

● De kennis en
vaardigheden
vergroot

● De
zelfregulatie
en
eigenaarscha
p vergroot

● Kinderen
komen beter
tot leren en
ontwikkelen

● Het aanbod
van de school
verbreed en
verdiept

● Driehoek
ouders-leerlin
gen-school
vergroot

Naschools
activiteitenaanbo
d: activiteiten ter
verdieping,
verbreding en/of
verrijking op
gebied van:
kritisch
democratisch
burgerschap,
bewegen,
techniek en
muziek

evaluatie met
coördinator
en aanbieders
VSD volgen
van groep 3
20-21 in
gebruik van
het
programma

unitleiders
unit 3 in
samenwerki
ng met
Rijnstad

€ 27.000,-
GOAB

uitstroomni
veau

leerlingen
groep 7 en 8

Zachte landing in
het voortgezet
onderwijs

Toeleiding naar
Presikhaaf
University,
Zomerschool en
Weekendschool,
inzet van de
unitleider

Cito midden
en eindmeting

leerkrachten
groep 7 en 8

€ 2.800,-
GOAB

a. uitstroo
m-
niveau

leerlingen
groep 3

Versterking van
aanvankelijk
lezen

vrijdagmiddag
ook naar school

Cito midden
en eindmeting

leerkrachten
groep 3

ROAB

Totaal aanvaag GOAB € 163.205,--
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