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Doelstellingen van het jaarplan 

 

In het jaar 2018-2019 heeft de PMR van ‘De Gouden Griffel’ een werkdruk 

onderzoek gedaan onder de leerkrachten van de school. Hieruit kwam een advies 

vanuit de MR om in de start van het schooljaar niet te veel tegelijk te plannen, 

om niet met te veel nieuwe dingen tegelijk te starten, om in het nieuwe 

schoolplan (2019-2023) niet te veel nieuwe doelen op te nemen maar vooral tijd 

en aandacht te besteden aan borging van hetgeen reeds is ingezet.  

In dit jaarplan is terug te zien dat er vooral veel tijd en aandacht is voor borging. 

We kunnen ons echter niet alleen maar richten op borging, onderwijs blijft in 

beweging en in die ontwikkeling worden wij soms gedwongen iets nieuws in te 

zetten. Bijvoorbeeld als een methode op houdt te bestaan.  

We werken steeds vanuit onze visie en onze missie: 

Vertrouwen. Kinderen groeien van vertrouwen.  

Samen. Op ‘De Gouden Griffel’ leren we samen.  

Ontwikkeling. ‘De Gouden Griffel’ is een lerende organisatie. 

Eigenaarschap. Kinderen zijn eigenaar van hun eigen ontwikkeling.  

Plezier. We ervaren plezier in het leren van en met elkaar.  

 

 

Onze missie: 

Samen met jou, leer ik op mijn eigen manier wie ik ben en wat ik kan. 

 

Bij alle doelstellingen is met # aangegeven onder welke kernwaarde dit valt. 

 

Doelstellingen 

 

Voornemen Inhoud Doel Wie 

ICT 

#ontwikkeling 

#plezier 

Vaardigheden leerkrachten 

vergroten opdat ICT 

(programmeren) meer wordt 

ingezet in het onderwijs 

Program-

meren met 

kinderen 

 

ICT 

coördinator* 

Team 

Woordenschat 

# ontwikkeling 

Onderzoeken en analyseren, 

eventueel interventie op inzetten 

Vergroten 

van de 

woorden-

schat 

Taal 

coördinatoren* 

Team 

Meerbegaafdheid 

#ontwikkeling 

#vertrouwen 

#eigenaarschap 

Beleidsplan implementeren en 

starten met signaleren 

 Specialisten 

MB* 



   
 

   
 

Kwaliteitsontwikkeling 

# eigenaarschap 

# samen 

# ontwikkeling 

Blijven bijstellen. Wat moet en 

wat mag? 

Evalueren en 

bijstellen 

 

IB* 

Team 

Jeelo 

# samen 

# plezier 

# ontwikkeling 

Verder implementeren en borgen Onderzoeken 

verdere 

mogelijk- 

heden van 

Jeelo 

Kartrekkers- 

groep* 

Team 

SEL* 

# Samen 

# Plezier 

# Ontwikkeling 

# Vertrouwen 

Stappenplan werkwijze vanuit 

ZIEN en Soemo ten aanzien van 

preventief en curatief werken.  

Groeps- 

vorming en 

welbevinden 

 

Gedrags- 

specialisten* 

Team 

Jonge kind   Specialisten 

jonge kind* 

 

* regisseur/eigenaar van dit doel.  

 

Draagvlak team. 

De eindevaluatie van het jaarplan 2022-2023 vindt plaats op de studiedag in juli 

2023. Op 30 juni wordt het jaarplan 2022-2023 gepresenteerd.  
Eventuele opmerkingen worden meegenomen in het verslag en besproken op het 

MAO. Eventueel kan er nog een aanpassing worden gedaan in het jaarplan als 
het team daar mee instemt.  
Op de startvergadering van 2022-2023 zullen de nieuwe doelen opnieuw 

gepresenteerd worden.   
De vordering van het jaarplan zullen elke maand geëvalueerd worden in de 

Units. Op studiedagen geven we een update aan het team. De betrokkenheid en 
verantwoordelijkheid van het team zal hiermee moeten worden gestimuleerd.  
 

Betrokkenheid ouders. 

Het plan wordt in de MR vergadering van 20 juni 2022 met de MR besproken 

  



   
 

   
 

Uitwerking doelen 

 
 
Resultaat gebied:   Woordenschat en taal 

Gewenste situatie:  Woordenschat verbeteren, NT2, lesaanbod creëren 

voor NT2 leerlingen.  

Onderzoeken of Close geïntegreerd kan worden in 

onze huidige begrijpend lezen methode. 

Activiteiten:  Onderzoek en interventie.  

Consequenties Organisatie:  Woordenschat integreren in bestaande lesrooster. 

Inzet andere medewerkers voor hulp NT2? 

Betrokken personen:  Taal coördinatoren en IB, team 

Materiaal: Methoden en NT2 materiaal 

Planning:  

Tot de herfstvakantie 

Onderzoek naar huidige situatie woordenschat en NT2 

en plan van aanpak opstellen. 

Antwoord op de vraag: Wat gaan we doen m.b.t. Close 

Reading? 

Evaluatie tot aan de herfst  

Planning:  

Tot de kerstvakantie 

Plan presenteren team. 

Evaluatie tot aan kerst  

Planning:  

Tot de voorjaarsvakantie 

Opstellen concept kwaliteitskaart woordenschat en NT2 

in samenwerking met IB. 

Evaluatie tot de 

voorjaarsvakantie 

Plan is geïntegreerd. 

Planning:  

Tot de meivakantie 

Kwaliteitskaarten woordenschat en NT2 af 

Evaluatie tot aan de 

meivakantie 

 

Planning: 

Tot de zomervakantie 

Kwaliteitskaarten presenteren team 

Eindvaluatie/samenvatting  

  



   
 

   
 

Resultaat gebied:   Meerbegaafdheid 

Gewenste situatie:  • Beleidsplan Meerbegaafdheid is gedeeld in het 

team 
• Kwaliteitskaart Meerbegaafdheid is gedeeld in 

het team 

• Implementatie SIDI-PO.  

• Leerkrachten signaleren de leerlingen in de 

groepen 1/2, 3, 5, 7   

• Compacten en Verrijken gebeurt in de eigen 

groep, Taal/Rekenen/Spelling/Begrijpend 

Lezen. 

• Implementatie Breinhelden m.b.v. studiedag 

oktober (zie gedrag) samen met JK en IC. 

Gericht op de Executieve Functies. 

• Overleg met verschillende specialisten; Jonge 

kind, Gedrag, IKC Curriculum, ICT, Taal, 

Rekenen. 

  

Activiteiten:  Studiedag start schooljaar 
Beleidsplan/kwaliteitskaart Meerbegaafdheid 

Implementatie SIDI-PO 
Toelichting op Plustaak Rekenen/Plustaak Taal 
Werkgroep opstarten 
 
Studiedag Oktober: 
Breinhelden  

 

• Verschillende overlegmomenten met 

specialisten. Jonge Kind, Taal, Rekenen. 
• Tijd op PLG Unit 1/2/3/4 om te evalueren hoe 

het gaat met implementatie van beleid 

Meerbegaafdheid.  
1x halverwege het schooljaar aansluiten. 
 

Consequenties Organisatie:  Tijd voor de studiedagen start schooljaar en oktober. 

 

Betrokken personen:  Heidi (specialist MB op IKC) 
Cynthia (specialist MB op GG) verlof t/m herfstvak. 
Tamara V. (IB) 
Team 

 
Specialisten: 
Jacqueline W. (gedrag) 
Tamar (rekenen) 
Romy, Mariella (jonge kind) 
Mirjam (taal) 
Jacqueline J. (IKC Curriculum) 
Ingrid, Chantal (ICT) 
 

Materiaal: SIDI-PO (nieuwe signaleringslijsten) 
Genoeg materiaal voor Breinhelden 
Plustaak Taal / Plustaak Rekenen / Sprinters 
Beleidsplan MB en Kwaliteitskaart MB 
 
 



   
 

   
 

Planning:  

Tot de herfstvakantie 

Studiedag start schooljaar 
Beleidsplan/kwaliteitskaart Meerbegaafdheid 

Implementatie SIDI-PO 
Toelichting op Plustaak Rekenen/Plustaak Taal 
 
Studiedag Oktober: 
Breinhelden 

 

• Jaarplanning maken voor specialisten MB. 
• Beleidsplan MB delen met de MR. 

 

Evaluatie tot aan de herfst  

Planning:  

Tot de kerstvakantie 

• Doornemen van de ingevulde SIDI lijsten door 

leerkrachten/ouders/leerlingen. Hoe nu verder? 

Overleg met IB. 
• Overleg met specialisten Jonge kind, Taal, 

Rekenen, Gedrag. 

• Inschrijven W4kangoeroe 

 

Evaluatie tot aan kerst  

Planning:  

Tot de voorjaarsvakantie 

• Voorbereiding W4kangoeroe 
• Aansluiten bij PLG van de verschillende units 

(unit 1, 2, 3, 4). Hoe loopt nu implementatie 

van MB in de eigen groepen. Vragen stellen. 

Waar hulp nodig? 

• Opstarten hulp voor de excessen? Zijn er 

leerlingen waarbij de leerkrachten meer hulp 

nodig hebben? 

 

Evaluatie tot de 

voorjaarsvakantie 

 

Planning:  

Tot de meivakantie 

• W4 kangoeroe (half maart) 

 

 

Evaluatie tot aan de 

meivakantie 

 

Planning: 

Tot de zomervakantie 

 

• Evalueren implementatie Beleid MB 

schoolbreed. 
• Nieuw jaarplan? Is dit nodig?  

 

Eindvaluatie/samenvatting  

 

  



   
 

   
 

Resultaat gebied:   Jeelo 

Gewenste situatie:  • Alle doelen (per periode beschreven) voor het 

schooljaar 2022 -2023 zijn behaald.  

Activiteiten:  • Kartrekkers bijeenkomsten  

• Bijwonen van de Jeelo dagen 

• Werkbijeenkomsten voorbereiden 

• Collega’s binnen de unit begeleiden 

• Zelfreflectie (Het goede voorbeeld geven) 

Consequenties Organisatie    

Scholing:  Jeelo bijeenkomsten voor kartrekkers  

Betrokken personen:  Werkgroep Jeelo o.l.v. Chantal en Jacqueline 

Aantal overleggen: Kartrekkers overleggen 7x 1 uur = 7 uur 

Jeelo dagen:  7 uur  
23-11-2022 15:00 – 18:30 uur 
19 -04-2023 15:00 – 18:30 uur 

  

Voorbereiding:   

Totaal aantal uren: 30 

Planning:  

 tot de herfstvakantie 

Project: Omgaan met elkaar 

Doel kartrekkers: 

• Inwerken nieuwe collega’s volgens 

kwaliteitskaart 

• Taakverdeling binnen de kartrekkersgroep is 

gemaakt en vastgelegd.  

• Kwaliteitskaarten worden per unit door de 

kwartrekkers bekeken en er word per unit een 

plan gemaakt welke doelen extra aandacht 

nodig hebben dit jaar aan de hand van de 

kwaliteitskaarten. Deze doelen worden ingevuld 

in dit jaarplan. 

Coördinatoren: 

• Uitleggen kwaliteitskaarten aan kartrekkers 

  

Doel Team:  

• Unit 1: 

• Unit 2: 

• Unit 3: 

• Unit 4: 

Evaluatie tot aan herfst   



   
 

   
 

 tot de kerstvakantie Project: Beleven van onze planeet 

Doel kartrekkers: 

• Inwerken nieuwe collega’s volgens 

kwaliteitskaart 

• Zelfreflectie kartrekkers wordt besproken 

tijdens het overleg. (zie kwaliteitskaart: 

permanente ontwikkeling stimuleren) 

• Doelen voor het team bespreken tijdens de 

werkbijeenkomst.  

  

Doel Team: 

• Unit 1: 

• Unit 2: 

• Unit 3: 

• Unit 4: 

Evaluatie tot aan kerst   

 tot de voorjaarsvakantie Project: Leren van personen van vroeger  

Doel kartrekkers: 

• Kwaliteitskaarten worden bekeken en zo nodig 

aangepast. (zie kwaliteitskaart projecten 

organiseren, doel 4) 

• Zelfreflectie kartrekkers wordt besproken 

tijdens het overleg. (zie kwaliteitskaart: 

permanente ontwikkeling stimuleren) 

• Maatschappelijke organisaties op de website en 

facebook (zie kwaliteitskaart: permanente 

ontwikkeling stimuleren, doel 5) 

• Kwaliteitskaart kennis-en competentiedoelen 

wordt besproken tijdens de werkbijeenkomst 

met de rest van de unit. 

• Doelen voor het team bespreken tijdens de 

werkbijeenkomst.  

 

Doel Team: 

• Unit 1: 

• Unit 2: 

• Unit 3: 

• Unit 4: 

Evaluatie tot aan voorjaar   

 tot de meivakantie Project: Maken van je eigen Product 

Doel kartrekkers: 



   
 

   
 

• Kwaliteitskaarten worden bekeken en zo nodig 

aangepast. (zie kwaliteitskaart projecten 

organiseren, doel 4) 

• Zelfreflectie kartrekkers wordt besproken 

tijdens het overleg. (zie kwaliteitskaart: 

permanente ontwikkeling stimuleren) 

• Maatschappelijke organisaties op de website en 

facebook (zie kwaliteitskaart: permanente 

ontwikkeling stimuleren, doel 5) 

• Kwaliteitskaart kennis-en competentiedoelen 

wordt besproken tijdens de werkbijeenkomst 

met de rest van de unit. 

• Doelen voor het team bespreken tijdens de 

werkbijeenkomst.  

 

Coördinatoren: 

• Er wordt een jaarplan gemaakt voor schooljaar 

2023 -2024 

Doel Team: 

• Unit 1: 

• Unit 2: 

• Unit 3: 

• Unit 4: 

Evaluatie tot aan mei   

 tot de zomervakantie Project: Zorgen voor dieren  

Doel kartrekkers: 

• Zelfreflectie kartrekkers wordt besproken 

tijdens het overleg. (zie kwaliteitskaart: 

permanente ontwikkeling stimuleren) 

• Maatschappelijke organisaties op de website en 

facebook (zie kwaliteitskaart: permanente 

ontwikkeling stimuleren, doel 5) 

• Kwaliteitskaart kennis-en competentiedoelen 

wordt besproken tijdens de werkbijeenkomst 

met de rest van de unit. 

• Doelen voor het team bespreken tijdens de 

werkbijeenkomst.  

  

Doel Team: 

• Unit 1: 

• Unit 2: 

• Unit 3: 

• Unit 4: 

Eindevaluatie/samenvatting  



   
 

   
 

 

  



   
 

   
 

Resultaat gebied:   Jonge Kind 

Gewenste situatie:  Alle gewenste doelen zijn behaald 

Activiteiten:  PLG´s, Unitvergaderingen, Specialistenuren, etc.  

Consequenties Organisatie:  Tijdplanning maken en uitvoeren 

Betrokken personen:  Romy en Mariëlla en Unit 1 

Materiaal: - 

Planning:  

Tot de herfstvakantie 

• Evalueren van de blokplanning/jaarplanning zoals 

die er nu is en het aanpassen voor het schooljaar 

22/23 m.b.t. de letters. Missen we nog iets qua 

weektaakactiviteiten? Of willen we meer spelende 

activiteiten als suggestie erbij? 
• Het document van Jeelo aanpassen met leerdoelen 

voor de leerjaren A en B en alvast voorbereiden van 

de placemats voor het hele jaar (ook 

Jeelowerkgroep Unit 1) 
• Voorbereiden PLG 1: Beebot??? (Actie Mariëlla) 
• Uren-verdeellijst maken voor het volgende 

specialisten overleg 
• Meerbegaafdheid met Heidi en Cynthia 
• NT2 plan op de GG-locatie  
• Bespreken in Unit...wat willen we met de 

ontwikkelingsmaterialen? Kleuterboekje of lijsten? 

Etc. 

Evaluatie tot aan de herfst  

Planning:  

Tot de kerstvakantie 

• Aanpassen van de 

Blokplanning/Jaarplanning/Weektaak 
• Voorbereiden PLG 2: spelend leren buiten 
• Uren-verdeellijst maken voor het volgende 

specialisten overleg 
• Meerbegaafdheid met Heidi en Cynthia 
• NT2 plan op de GG-locatie 
• Schoolgidsstukje jonge kind bekijken. Is deze nog 

genoeg up tot date? 
• Bespreken in Unit...wat willen we met de 

ontwikkelingsmaterialen? Kleuterboekje of lijsten? 

Etc. 

Evaluatie tot aan kerst  

Planning:  

Tot de voorjaarsvakantie 

• Voorbereiden PLG 3: digitaal planbord 
• Stukje jonge kind griffelnieuws 
• Meerbegaafdheid met Heidi en Cynthia 
• Bezoek Jeelo school regelen voor wie wil 

• Protocol Unit 1 GG aanpassen 

Evaluatie tot de 

voorjaarsvakantie 

 

Planning:  

Tot de meivakantie 

• Voorbereiden PLG 4: n.a.v. Unit overleg 
• Meerbegaafdheid met Heidi en Cynthia 
• Bezoek Jeelo school regelen voor wie wil 
• Protocol Unit 1 GG aanpassen 
• Bekijken prentenboeken op beide locaties. Is er 

aanvulling nodig? 



   
 

   
 

Evaluatie tot aan de 

meivakantie 

 

Planning: 

Tot de zomervakantie 

• Voorbereiden PLG 5: n.a.v. Unit overleg 
• Opstellen doelen schooljaar 23-24 en evalueren 

jaarplan 
• Bekijken prentenboeken op beide locaties. Is er 

aanvulling nodig? 

Eindvaluatie/samenvatting  

 
 
 

  



   
 

   
 

 
Resultaat gebied:   ICT/Digiwijzer 

Gewenste situatie:  In elke unit wordt 1x per 2/3 weken tijd besteed aan 

de doelen van digitale geletterdheid m.b.v. Digiwijzer 

lessen. 

Activiteiten:  • Tijdens een unit overleg/PLG wordt er verdere 

informatie gegeven over het werken met de 

lessen van Digiwijzer 
• Er zal een ouderinformatieavond worden 

gepland over de doelen waarover de kinderen 

gaan werken in overleg met Digiwijzer 

Consequenties Organisatie:  Plannen moment van een uur tijdens unit overleg/PLG 

Tijdens PLG's of unitoverleg verder inzoomen op de 

lessen 

Betrokken personen:  ICT-coaches en werkgroep leden 

Materiaal:  

Planning:  

Tot de herfstvakantie 

Collega's mailen over Snappet contracten. 

Starten met de lessen van Digiwijzer. 

Jaarplan verder invullen 

Collega's bekijken de e-learning 

Ouderinformatieavond 

Bekijken van het digiwijzer programma voor unit 1 

Nieuwe collega's wegwijs maken in Esis en andere 

softwareprogramma's. 

Evaluatie tot aan de herfst  

Planning:  

Tot de kerstvakantie 

Studiedag met evaluatiemoment. 

Tijdens PLG's of unitoverleg verder inzoomen op de 

lessen. 

De werkgroep begeleidt de collega's met digiwijzer 

Unit 1 start met de lessen van digiwijzer 

Microbit en beebot workshops komen terug tijdens 

Jeelo. 

Evaluatie tot aan kerst  

Planning:  

Tot de voorjaarsvakantie 

De werkgroep begeleidt de collega's met digiwijzer 

Tijdens PLG's of unitoverleg verder inzoomen op de 

lessen 

Microbit en beebot workshops komen terug tijdens 

Jeelo. 

Unit 2 (groep 4) leerlingen geven een beebot 

workshops aan unit 1(groep 2) 

Evaluatie tot de 

voorjaarsvakantie 

 

Planning:  

Tot de meivakantie 

De werkgroep begeleidt de collega's met digiwijzer 

Tijdens PLG's of unitoverleg verder inzoomen op de 

lessen 

Microbit en beebot workshops komen terug tijdens 

Jeelo. 

Evaluatie tot aan de 

meivakantie 

 

Planning: De werkgroep begeleidt de collega's met digiwijzer 



   
 

   
 

Tot de zomervakantie Tijdens PLG's of unitoverleg verder inzoomen op de 

lessen 

Microbit en beebot workshops komen terug tijdens 

Jeelo. 

Eindvaluatie/samenvatting  

 
  



   
 

   
 

 
Resultaat gebied:   Sociaal Emotioneel Leren (SEL) 

Gewenste situatie:  Waarborgen SEL-kaarten  

Implementeren Kindbegrip. 

 

Competenties van SEL zichtbaar maken in de groepen: 

• Besef hebben van jezelf 

• Besef hebben van de ander 

• Keuzes kunnen maken 

• Zelfmanagement 

• Relaties kunnen hanteren 

 

Breinhelden samen met de andere specialismen o.a. 

meerbegaafd, jonge kind, IKC curriculum een vaste 

plek in het programma geven. 

 

Activiteiten:  Kindbegrip goed implementeren 

Breinhelden teambreed introduceren in samenwerking 

met andere specialisten. 

Consequenties Organisatie:  Ruimte op de studiedag in oktober om Kindbegrip goed 

te kunnen introduceren en tevens een start te maken 

met de invullijsten. 

 

Ruimte op de studiedag in oktober om Breinhelden na 

de herfstvakantie in alle groepen goed te laten starten. 

(Samen met MB, JK en IKC). 

 

Let op! Er is dus veel tijd nodig op deze 

studiedag in oktober!!! 

Betrokken personen:  Jacqueline W 

Jacqueline J 

Tamara V 

Tamara B 

(IB is betrokken wanneer er besloten wordt over te 

stappen naar Kindbegrip). 

Materiaal: Kindbegrip (digitaal) 

Breinhelden boeken voldoende per locatie 

Breinheldenkasten in richten per bouw, per locatie. 

Wat is er al op school aanwezig? Wat moet er worden 

aangeschaft? 

Planning:  

Tot de herfstvakantie 

Accent ligt op groepsvorming (Gouden Weken). 

Gebruik SEL-kaarten van het vorige jaar, wat kan er 

nog gedaan worden? 

 

Voor de werkgroep:  

• Hoe kindbegrip te introduceren? Voorbereiding 

studiedag! 



   
 

   
 

• Overleg met andere specialismen voor introduceren 

Breinhelden. 

Evaluatie tot aan de herfst  

Planning:  

Tot de kerstvakantie 

Kindbegrip wordt ingevuld voor alle leerlingen. 

Leerkrachten bepalen welke leerlingen door moeten 

naar de volgende analyse en voor welke leerlingen een 

handelingsplan geschreven moet worden. 

 

Voor de werkgroep: 

• Waar hebben leerkrachten ondersteuning nodig bij 

het invullen. 
• Welke leerlingen vallen op, komen zijn in 

aanmerking voor coaching? 

Evaluatie tot aan kerst  

Planning:  

Tot de voorjaarsvakantie 

Aandacht voor de Zilveren Weken, werken aan 

handelingsplannen welke in de groepen zijn 

geschreven naar aanleiding van Kindbegrip. 

 

Voor de werkgroep: 

• Hoe staat het ervoor met de leerlingen die opvielen 

in de eerste periode van het jaar? Kan de 

werkgroep hierin nog iets betekenen? 

Evaluatie tot de 

voorjaarsvakantie 

 

Planning:  

Tot de meivakantie 

Tweede invulmoment Kindbegrip. 

Opstellen nieuwe handelingsplannen 

 

Voor de werkgroep: 

• Welke leerlingen vallen in deze fase op? Komen zij 

in aanmerking voor coaching? 

Evaluatie tot aan de 

meivakantie 

 

Planning: 

Tot de zomervakantie 

 Verder werken aan de handelingsplannen. 

 

Voor de werkgroep: 

• Evaluatie van een eerste jaar Kindbegrip 

Eindvaluatie/samenvatting  

 

  



   
 

   
 

 

Plan inzet NPO gelden: 

Doel Kosten Evaluatie  

Aanschaf laptops € 30.000 De laptops zijn binnen waardoor er 

meer digitale ondersteuning mogelijk 

is.  

Feedback training € 15.000 We gaan vooral investeren het goed 

feedback geven aan kinderen. 

Daarnaast investeren we tijd aan 

veiligheid, vertrouwen en verbinding 

binnen de Units en binnen het team.  

Achterstanden 

verkleinen 

€ 60.000 We hebben een leraar ondersteuner 

aangenomen die ingezet wordt op 

extra handen in de klas opdat de 

leerkrachten extra tijd hebben om 

kinderen te begeleiden.  

Kleutergym/sport en 

spel 

€ 10.000 Er wordt aan alle kleutergroepen 

kleutergym gegeven een half uur per 

week door een vakkracht. 

Daarnaast krijgen de units 2-4 een 

half uur sport en bewegen 

aangeboden. 

Inzet muziekonderwijs € 60.000 We onderzoeken de mogelijkheid om 

een samenwerking aan te gaan met de 

Cultuurtrein en Yamaha om 

muziekonderwijs structureel een plaats 

te geven in ons onderwijsaanbod. We 

stellen een cultuur coördinator aan.  

Spelend en bewegend  

leren  

€ 10.000 We investeren in het maken van een 

plan voor buitenlessen met bewegend 

leren. Verder wordt het spelend leren 

verder uitgewerkt, beginnend bij Unit 

2.  

IKC-curriculum € 5.000 De IKC-curriculumgroep heeft komend 

jaar als doel om de uitgewerkte 21e 

vaardigheden te koppelen aan de 

dingen die we al doen binnen ons 

onderwijs en binnen onze opvang 

zodat het wordt ingebed in onze 

organisatie.  

 


