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Inleiding 
 

Dit Jaarplan is een concrete vertaling van het tweede jaar uit het Kindcentrumplan 2019-2023 

(Schoolplan) dat vier jaarlijks wordt opgesteld. 

We werken volgens de PDCA cyclus hetgeen onder andere inhoudt dat het Schoolplan op hoofdlijnen 

wordt aangehouden en de daaruit voortkomende jaarplannen daarop worden aangepast op basis 

van tussentijdse ervaringen, nieuwe/andere inzichten en evaluaties. 

In het jaarplan is, behalve de ontwikkelpunten en de wijze waarop daaraan gewerkt wordt, ook 

opgenomen welke scholing we hierbij gaan inzetten inclusief de daarmee gepaard gaande financiën.  

Het Jaarplan wordt in concept opgesteld door het Management team (directie + Intern begeleiders) 

en vervolgens aan het team en de MR voorgelegd. 

Mocht u vragen, verbeterpunten of opmerkingen hebben dan horen wij die graag.  

 

Namens het MT en team BS Leyenbroek 

 

Bert Peeters 

Directeur a.i. 
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Evaluatie jaarplan 2019-2020 en gevolgen daarvan voor jaarplan 

2020-2021 
 

Het jaarplan 2019-2020 is uitgebreid geëvalueerd. Hieronder summier de belangrijkste onderdelen 

van de evaluatie die geleid hebben/meegenomen worden in het nieuwe jaarplan. 

Thema 1: doorontwikkeling integraal kindcentrum: 

Het leerwerkbedrijf dat september 2020 zou starten is vanwege de Corona crisis geparkeerd. De 
voorbereidingen waren op dat moment in volle gang. Op dit moment (mei 2020)  is nog niet 
bekend hoe en wanneer dit verder vorm gaat krijgen. We verwachten dat dit in de loop van 
schooljaar 2020-2021 ingericht en in gebruik is.  
Door de groei en ambities van het Kindcentrum zijn aanpassingen aan het gebouw noodzakelijk. 
De bijeenkomsten die gepland waren met de kindpartners, architect en bureau kindante zijn 
vanwege de crisis geparkeerd. 

Gevolgen voor 2020-2021 
Aangezien we verwachten dat het leerwerkbedrijf (Vista) en de gebouwelijke ontwikkelingen begin 
schooljaar 2020 opgepakt gaat worden houden we daar alvast rekening mee in de planning en 
agenda van de studiedagen. 

 

Thema 2: het onderzoekende Kindcentrum 

Door de werkgroep W.O. en de specialist wetenschap en techniek is een aantal methoden 
onderzocht die mogelijk konden aansluiten bij de wensen van het team om de onderzoekende 
houding van de leerlingen meer te stimuleren. Uit dit onderzoek kwam Blink als kanshebber 
voorbij. Deze is door de groepen 3 t/m 8 daarom uitgeprobeerd.  
 
Uit de eerste evaluatie is gebleken dat er nog geen beslissing kan worden genomen en is besloten 
om van dezelfde methode ook de ‘niet-geïntegreerde aanpak’ uit te proberen.  
 
Blijkt de methode niet te voldoen aan de wensen en verwachting, dan zullen wij opnieuw de 
oriënterende fase ingaan. 

Gevolgen voor 2020-2021 
Aanschaf van de nieuwe (geïntegreerde) methode is meegenomen in de begroting. De licentie van 
1 jaar loopt aan het eind van het kalenderjaar 2020 af, dan zal er een keuze gemaakt moeten 
worden. Binnen dit bedrag kan er afhankelijk van de uitkomst van de werkgroep overleggen een 
keuze gemaakt worden.  

 

Thema 3: ouderbetrokkenheid 3.0 

Op schoolniveau is direct gestart met een nieuwsbrief vanuit school/het kindcentrum aan ouders 
waarin bijv. de schoolontwikkeling en veranderingen binnen school worden toegelicht, maar ook 
belangrijke wetenswaardigheden of data genoemd staan. Er zijn enkele afspraken gemaakt: 

 Iedere 4 tot 6 weken wordt een nieuwsbrief gestuurd naar ouders via ISY aangaande 
schoolse zaken. 

 Groep gerelateerde informatie wordt via ‘klasbord’ voortgezet. Hier wordt vanuit ouders 
positief op gereageerd. 

 Er is een ouderpanel in het leven geroepen om als klankbord voor de hele groep ouders 
van het kindcentrum te fungeren en mee te denken over verbetering van de 
communicatie. De eerste bijeenkomst heeft plaatsgevonden en was positief ervaren. 
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Hieruit kwam duidelijk naar voren dat de verwachtingen van ouders anders zijn dan wat 
school voor ogen heeft als het gaat om communicatie/informatie. 

 
Het plan om alle ouders middels een vragenlijst hierover te bevragen is helaas geparkeerd door de 
Corona crisis en het tijdelijk geen beroep kunnen doen op de communicatiemedewerker binnen 
het bestuur. 
 

Gevolgen voor 2020-2021 
In schooljaar 2020 zal dit thema opgepakt worden; Alle ouders zullen d.m.v. een gezamenlijk 
samengestelde vragenlijst bevraagd worden over wat hun verwachtingen zijn, over welk 
communicatiemiddel als prettig of juist storend wordt ervaren.  
Een tweede bijeenkomst met het ouderpanel zal gepland worden en daar zal de opbrengst van de 
vragenlijst besproken worden en vertaald naar actiepunten.  
Er zal een ouderavond opgenomen worden in de jaarplanning van school. 
 

 

Thema 4: Herinrichten schoolplein naar droomplein 

Dit is al direct geparkeerd vanwege geen urgentie. 

Gevolgen voor 2020-2021 
Wordt opgepakt en meegenomen met de voorgenomen verbouwing. 

 

Thema 5: Sociaal emotionele ontwikkeling 

De gedragsspecialisten hebben een teamtraining verzorgd waarin de koppeling tussen Rots en 
water en TLIM mooi zichtbaar werd. Ook is geïnventariseerd waar behoeften bij collega’s lagen 
m.b.t. eigen kennisverbreding/ontwikkeling. Met name gericht aan de nieuwe collega’s. 
 
Er is een document gemaakt door de gedragsspecialisten en deze is door het MT goedgekeurd. 
Hierin staan de stappen beschreven die wij als school dienen te volgen bij ontoelaatbaar- 
grensoverschrijdend gedrag. 
 
VFAT training – teamscholing waarbij alle medewerkers van het kindcentrum leerden om op een 
juiste manier te reageren op verbaal en/of fysiek agressief gedrag van anderen. Na inventarisatie 
bij de collega’s kwam naar voren dat er wel nog behoefte ligt om aan de starttraining een vervolg 
te geven in het komende schooljaar. Hoe om te gaan met grensoverschrijdend gedrag van met 
name ouders naar leerkrachten. 
 
Scholing TLIM individueel én op teamniveau. 
2 collega’s hebben de individuele training van TLIM gevolgd dit schooljaar. Komend jaar zal dit ook 
weer in de scholingsagenda moeten worden opgenomen voor nieuwe collega’s. 
 

Gevolgen voor 2020-2021 
Teamscholing: vervolg op de oriëntatie training VFAT tijdens een studiedag in oktober. 

 

Thema 6: samenwerken in units, borgen doorgaande lijn 

Binnen het bouwoverleg van 14 januari hebben alle units gedeeld hoe zij de regels en afspraken op 
het leerplein aangeleerd hebben bij de kinderen. Hoe de parkeerplek wordt ingezet. Wat de 
gedragsregels zijn bij het werken op het leerplein zelf. Wat de consequenties zijn wanneer deze 
regels niet worden nageleefd. Hoe de zelfstandigheid bij kinderen wordt aangeleerd én vergroot. 
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Tijdens de bijeenkomst bleek al gauw dat er een mooie doorgaande lijn was in afstemming van 
afspraken en regels en dat er naarmate de leerlingen in hogere groepen komen de consequenties 
bij het niet naleven van de regels groter zijn. Van de dag zelf niet meer op het leerplein mogen 
werken, naar een week bijv. Zij zouden namelijk bekend moeten zijn met de gedragsregels en deze 
kunnen naleven. Waar nog niet alle units even ver in waren was het visualiseren van gewenst 
gedrag. Dit zie je wel terug bij de inzet van een parkeerplek, al zijn hier per unit nog verschillen 
opgevallen. Ieders aanpak is besproken en hieruit zijn keuzes in aanpak en eventuele aanpassing 
gemaakt om verdere afstemming te kunnen realiseren. 

Gevolgen voor 2020-2021: De gedragsspecialisten brengen de gemaakte afspraken 2 keer per jaar 
tijdens een bouwoverleg onder de aandacht van de leerkrachten. 
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Ontwikkelpunten uit het Schoolplan / Kindcentrumplan 2019-2023 
Schooljaar 2020 - 2021 

Ontwikkelthema Doel 

1 Samenwerken in units Gebruik maken van elkaars kwaliteiten (leerlingen/medewerkers) 

Delen van opgedane kennis en ervaringen in het kader van 

professionaliseren. 

 

2 Ouderbetrokkenheid 3.0 Onze communicatie is erop gericht dat ouders en personeel vanuit 

gelijkwaardigheid met elkaar communiceren en de communicatie 

gericht is op de ontwikkeling van het kind. Ouders hebben 

vertrouwen in school en de expertise van de medewerkers en 

andersom heeft het personeel vertrouwen in de rol van de ouder als 

opvoeder.  

3 Het onderzoekende   

   Kindcentrum 

Thematisch werken binnen de zaakvakken. 

Werkvormen in het ontdekkend- en onderzoekend spelen/ leren 

toepassen / methodevernieuwing 

4 Sociaal-emotionele  

   ontwikkeling 

Variëren in formele en informele ontmoetingen. Voor zowel de 

kinderen, de medewerkers en de ouders. 

We creëren een prettig speel- en leerklimaat waarin kinderen en 

medewerkers leren voor zichzelf te zorgen, voor de ander en voor de 

omgeving. 

5 Doorontwikkeling  

   (Integraal) Kindcentrum 

We blijven monitoren of we onze gedeelde pedagogische aanpak op 

dezelfde wijze tonen. Afstemming verbeteren en samen optrekken 

v.w.b. gebruik gebouw en speelplaats. Leerwerkbedrijf start. 

 

6 Van schoolplein naar     

    droomplein 

Medewerkers, kinderen en ouders denken mee over de wijze waarop 

optimaal gebruik kan worden gemaakt van de beschikbare 

buitenruimte. 

Vormgeving en inrichting zijn gebaseerd op een passend aanbod aan 

spelervaringen. 
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Uitwerking ontwikkelpunten 2020-2021 
 

     

Onderwerp van verandering (wat) 

Samenwerken in units 
 

Doel van de verandering (waarom) 
Gebruik maken van elkaars kwaliteiten (leerlingen/medewerkers) 
Delen van opgedane kennis en ervaringen in het kader van professionaliseren. 
Verbeteren afstemming aanbod aan leerlingen en het vastleggen van de afspraken.  
Verhelderen van het doel van unitwerken door een goede evaluatie hiervan. 

 

De wijze waarop we de verandering vorm gaan geven (hoe) 
Tijdens het unitoverleg structureel tijd reserveren voor: 

 Elkaars kwaliteiten en affiniteiten en hoe kunnen we deze inzetten voor de héle unit? 

 Delen van opgedane kennis; bijv. na bijwonen training, cursus, seminar. 

 Een nog nader vast te stellen onderdeel in het aanbod aan de leerlingen. Dit onderdeel 
wordt tijdens de eerste studiedag/teamvergadering verkend en vastgesteld op basis van 
de behoefte. 

 

De inzet van financiële en / of materiële middelen (waarmee) 
n.v.t. 

 

Planning in tijd (wanneer) 
Gemiddeld in elke maand vindt er een unitoverleg plaats. 

       

De betrokkenen (wie) 
Unitleider/bouwleider + de leden van elke unit. 

 

Het beoogde resultaat (wat)       
De leerkrachten worden nog meer ingezet op basis van hun kwaliteit/affiniteit en zien/werken met 
de leerlingen van de hele unit.  
De hele unit profiteert mee van de opgedane kennis/inzichten van de leerkrachten/assistenten. 
Van een praktisch punt m.b.t. het aanbod aan de leerlingen wordt de afstemming verbeterd en 
afspraken opgesteld en geborgd in een afsprakenoverzicht. 

       

Wijze van evaluatie: hoe, door wie en wat (effect) 
Binnen de unit door de unitleden tijdens het unitoverleg in de periode maart/april. 

  

Eindevaluatie 
Tijdens MT overleg periode april/mei 
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Onderwerp van verandering (wat) 

Ouderbetrokkenheid 3.0 
 

Doel van de verandering (waarom) 
Onze communicatie is erop gericht dat ouders en personeel vanuit gelijkwaardigheid met elkaar 
communiceren en de communicatie gericht is op de ontwikkeling van het kind. Ouders hebben 
vertrouwen in school en de expertise van de medewerkers en andersom heeft het personeel 
vertrouwen in de rol van de ouder als opvoeder. Oudertevredenheid m.b.t. de communicatie 
vanuit school verhogen door tijdig en zorgvuldig de ouders bij school te betrekken. 

 

De wijze waarop we de verandering vorm gaan geven (hoe) 
De (ouder)werkgroep die is opgestart in 2019-2020 wordt voortgezet. 
Middels een vragenlijst aan álle ouders inventariseren wat de behoeften m.b.t. dit onderwerp zijn. 
Communicatieplan opstellen en uitvoeren. 

 

De inzet van financiële en / of materiële middelen (waarmee) 
Dit zou weinig kosten met zich mee moeten brengen, mogelijk wat representatiekosten en 
eventueel een platform om de vragenlijst uit te kunnen zetten en analyseren. 
Indicatie 500 euro. 

 

Planning in tijd (wanneer) 
Opstarten uiterlijk september/oktober, vragenlijst oktober/november, communicatieplan klaar in 
februari/maart. 

       

De betrokkenen (wie) 
werkgroep ouderbetrokkenheid 3.0 (ouders en teamleden) aangevuld met de directeur en de 
communicatiemedewerker van Kindante; Maud Golsteyn. 

 

Het beoogde resultaat (wat)       
In maart 2021 is het communicatieplan klaar en kan de planning voor het nieuwe schooljaar 
daarop al afgestemd worden. 

       

Wijze van evaluatie: hoe, door wie en wat (effect) 
Product moet in maart opgeleverd zijn. Binnen werkgroep evalueren. 

  

Eindevaluatie 
Directeur en M. Golsteyn. 
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Onderwerp van verandering (wat) 

Het onderzoekende kindcentrum 
 

Doel van de verandering (waarom) 
Thematisch werken binnen de zaakvakken. 
Werkvormen in het ontdekkend- en onderzoekend spelen/ leren toepassen 

 

De wijze waarop we de verandering vorm gaan geven (hoe) 
Na de verkennende periode tot december een definitieve keuze maken voor een methode WO, 
waarin zo geïntegreerd en onderzoekend mogelijk gewerkt wordt. 

 

De inzet van financiële en / of materiële middelen (waarmee) 
Jaarlicentie tot december methode Blink is reeds betaald en loopt af. In de begroting is geen 
rekening gehouden met een investering maar wel met licentiekosten. Mocht er toch voor een 
methode gekozen worden die een investering vraagt is dit tijdig af te spreken met afdeling 
financiën.  

 

Planning in tijd (wanneer) 
Onderzoeksperiode: oktober-december  
in december evaluatie en definitieve keuze maken, tevens aanschaf. 
Vanaf januari wordt gewerkt met de gekozen methode. 

       

De betrokkenen (wie) 
werkgroep WO (Anouk, hanneke, rachel), W en T specialist: rachel 
alle leerkrachten in groepen 5-8 

 

Het beoogde resultaat (wat)       
gedragen keuze voor een nieuwe methode WO op basis van: mogelijkheid onderzoekend leren en 
passend binnen het unitonderwijs op Leyenbroek.  

       

Wijze van evaluatie: hoe, door wie en wat (effect)  
In november evalueert de werkgroep met het team. Op basis van die evaluatie wordt een besluit 
genomen binnen het MT. 

  

Eindevaluatie 
Door de werkgroep W.O. en de specialist WT 
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Onderwerp van verandering (wat) 

Sociaal-emotionele ontwikkeling 
 

Doel van de verandering (waarom) 
Variëren in formele en informele ontmoetingen. Voor zowel de kinderen, de medewerkers en de 
ouders. 
We creëren een prettig speel- en leerklimaat waarin kinderen en medewerkers leren voor zichzelf 
te zorgen, voor de ander en voor de omgeving. 

 

De wijze waarop we de verandering vorm gaan geven (hoe) 
Het gezamenlijk blijven voorleven en doorleven van “The leader in me” en Rots en Water. 
Team wordt geschoold in hoe om te gaan met VFAT (verbaal fysiek en agressief gedrag) en volgt 
gezamenlijk de vervolgtraining in oktober. 
Mogelijkheid om dit verbeterpunt te combineren met punt 1: samenwerken in units. 

 

De inzet van financiële en / of materiële middelen (waarmee) 
Training team 2680 euro (vlgs offerte) 
Begeleiding team door CPS mbt TLIM schatting: 2000 euro. 
Scholing 1 leerkracht 3 daagse rots en water training: schatting 750 euro 

 

Planning in tijd (wanneer) 
Gedurende het hele schooljaar 
VFAT Teamtraining: 26 oktober 2020 

       

De betrokkenen (wie) 
Alle leerkrachten en onderwijsassistenten. 
Werkgroep “lighthouse” 
Kindante kwadrant 
CPS 

 

Het beoogde resultaat (wat)       
Het personeel is vaardiger in het omgaan met verbaal agressief gedrag. 
Nieuwe medewerkers zijn meegenomen in de ontwikkelingen van TLIM en R en W en kennen de 
basis hiervan.  
Personeelsleden hebben de individuele training TLIM gevolgd. 

       

Wijze van evaluatie: hoe, door wie en wat (effect) 
Binnen het teamoverleg/bouwoverleg door MT/lighthouse en teamleden 

  

Eindevaluatie 
MT en werkgroep lighthouse 
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Onderwerp van verandering (wat) 

Doorontwikkeling (Integraal) Kindcentrum en van “schoolplein naar droomplein” 
 

Doel van de verandering (waarom) 
We blijven monitoren of we onze gedeelde pedagogische aanpak op dezelfde wijze tonen. 
Op een goede wijze inpassen van het leerwerkbedrijf Vista/MIK/Basisschool 
Optimaliseren gebouw en speelplaats 

 

De wijze waarop we de verandering vorm gaan geven (hoe) 
Gezamenlijke studiedagen/werkbijeenkomsten met MIK (en architect vwb gebouw) 
Deelnemen in projectgroep leerwerkbedrijf (met Vista, Kindante en MIK) 
 

 

De inzet van financiële en / of materiële middelen (waarmee) 
Bijdrage schoolplein ongeveer 17.000 (TSO middelen) 
Stelpost investering verbouwing bovenbouw 45.000  
Overige aanpassingen gebouw bijv. teamkamer: 10.000 
Eigen bijdrage meubilair (vervanging en uitbreiding): 25.000 

 

Planning in tijd (wanneer) 
Bijeenkomsten architect + MIK: oktober en november 
Projectgroep Vista: n.n.b. en afhankelijk van Corona ontwikkelingen. 

       

De betrokkenen (wie) 
Hele team, MIK, Vista, Kindante (Sjef W) en Teamarchitecten. De leerlingen middels het 
“Lighthouse. 

 

Het beoogde resultaat (wat)       
Het gebouw en speelplaats  is toekomstbestendig ingericht; voldoende goed uitgeruste 
werkplekken en zo ingericht voor een optimale samenwerking met de kindpartners op basis van 
een gedragen plan. 
Leerwerkbedrijf is in werking. Streven is 1-1-2021, echter kan door vertraging maatregelen ook 1-
8-2021 worden. Dit zal gedurende de eerste maanden van het nieuwe schooljaar moeten blijken. 

       

Wijze van evaluatie: hoe, door wie en wat (effect) 
Tussentijds binnen projectgroep, MT en overleg met Kindante en MIK. 

  

Eindevaluatie 
Directie met Manager MIK, Vista en Kindante. 
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Inventarisatie overige ontwikkelpunten 2020-2021  

Naast de 6 hoofd-items uit het Jaarplan vragen de volgende ontwikkelingen/items ook aandacht dit schooljaar: 

Item/onderwerp Inzet team: Groot / klein 

Welk gedeelte van het team krijgt ermee te 

maken 

Vraagt veel/weinig aandacht 

Hoe intensief is deze 

ontwikkeling voor het hele team 

Urgentie hoog / laag 

Van welk belang is de 

ontwikkeling 

Wanneer moet het 

klaar zijn?  

Schoolbieb Klein, werkgroep lezen Klein Hoog (ligt al enkele jaren) Medio januari 

Ckv plan  Klein, werkgroep ckv Klein (tijdens bouwoverleg)  Voor kerstvakantie 

Keuze methode 

begrijpend lezen 4-8  

mogelijk i.c.m. 

technisch lezen 

Gemiddeld, 4 t/ 8 Afhankelijk van de keuze.  Hoog December 2020 

ICT leerlijn, visie en 

PVA 

1/8, ICT-er Middel ICT bereid voor en 

onderzoekt, soms input team 

gevraagd 

middel Einde schooljaar 

 



 

FORMULIER "Instemming Operationeel jaarplan 2020-2021" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


