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Inleiding 

o Welkom 

o Doelen van de avond 

 

U heeft een indruk van waar we afgelopen jaar aan gewerkt hebben en wat dat 

tot nu toe heeft opgeleverd 

 

U weet wat er in het nieuwe schooljaar gaat gebeuren 

KC Het Venster 



Terugblik speerpunten 2018-2019 
 Ontwikkeling Kindcentrum:  

 pilot VSO (mei 2018 tot mei 2019) is gestopt 

 Samenwerking peuters – kleuters & overdracht peutergroep naar kleutergroep 

 Opbrengstgericht Passend Onderwijs: 

 basisvaardigheden rekenen (o.a. doorgaande lijn in cruciale leerdoelen / afstemming rekenstrategieën) 

 2e jaar als IPC-school:  

 afstemming vaardigheidsdoelen 

 spelend leren bij kleutergroepen (vanuit doelgericht aanbod ‘Kleuterplein’) 

 2 opgeleide IPC-coördinatoren 

 implementatie Rapportfolio (eerste deel) 

 inzet subsidie De Cultuurloper voor activiteiten & materialen 

 Inzet Sportcoach: impuls voor pauzesport & spel (2e jaar) 

 Inzet werkdrukmiddelen: 2 onderwijsassistenten (ook combifunctie met Opvang) 
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Speerpunten 2019-2020 (1)               
 Basisvaardigheden: Opbrengstgericht Passend Onderwijs  

 Onderwijsplan rekenen (vervolg) 

 Onderwijsplan taal (spelling? / begrijpend lezen?) 

 Schrijven: implementatie overgang van verbonden schrift naar blokschrift 

 Vervolg implementatie IPC 3e jaar: 

 Spelend leren in de kleutergroepen (doelen vanuit Kleuterplein)  

 Gebruik Chromebooks gr.7 & 8 (gr.6 & 5?) in de cloud werken / geen server / O365 

 Focus op het werken vanuit doelen 

 Onderzoek: inzet expertise ouders? 

 Culturele ontwikkeling: 2e jaar inzet subsidie van De Cultuurloper 
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Speerpunten 2019-2020 (2)              
 Ontwikkeling Kindcentrum:  

 Intensievere samenwerking peuters & kleuters 

 Onderzoek doorgaande lijn kleuters & groep 3 

 Sociaal-emotionele ontwikkeling: pilot methode Kwink 

 Inzet Sportcoach (3e jaar) : impuls voor pauzesport, kleutergym, implementatie 

gymmethode groep 3 t/m 8 

 Inzet werkdrukmiddelen: onderwijsassistenten (2e jaar) & vakleerkracht muziek 

 Laatste jaar vrijdagmiddag bovenbouw les; daarna alle groepen op vrijdagmiddag vrij 

Dit schooljaar heroverweging / ouderpeiling voor Hoorns Model of andere 

schooltijdenvariant 
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