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Voorwoord 
 

Voor u ligt het IKC jaarplan 2018-2019. 
In dit plan werken we aan een kwaliteitsimpuls van ons Integraal Kind Centrum (IKC) waarbij we uitgaan van 
één organisatie met een pedagogisch klimaat en doorlopende leerlijnen van 0 tot 13 jaar. Een organisatie 
waarin Onderwijs, Ontwikkeling, Opvoeding, Ontspanning en Opvang de pijlers zijn waar we de kinderen 
voorbereiden op de toekomst.  
Ons Kind Centrum is min of meer een middel. Het ultieme doel is om ieder kind van nul tot dertien zodanig te 
begeleiden en te stimuleren dat het haar of zijn plek weet te vinden in een sterk veranderende wereld die we nu 
nog niet geheel kennen. Het pedagogisch beleid, voor ontwikkeling en educatie vormt het hart van ons IKC. 
Onze kinderen, de burgers van de toekomst, bieden wij de mogelijkheden om al hun talenten te ontwikkelen. Dit 
doen we door het aanbieden van doorlopende ontwikkelingslijnen, volledige dagarrangementen en de zorg 
rondom de kinderen te optimaliseren. 
Als team en schoolleiding willen we een lerende organisatie zijn waar we uitgaan van een visie die ons als team 
op koers houdt. Alle medewerkers weten wat er van hen wordt verwacht om de gestelde doelen in dit IKC-plan 
te behalen. 
Onze lerende organisatie heeft de blik naar buiten gericht, waardoor wij ontwikkelingen in de maatschappij en 
omgeving weten te verbinden met de koers die we samen hebben uitgestippeld. 
Op ons IKC heerst een open lerende cultuur waarin fouten mogen worden gemaakt, waarin teamleden de 
ruimte krijgen voor de professionele dialoog en in staat zijn feedback te geven en te ontvangen. Voortdurend 
gericht zijn op verbetering maakt dat we voor de leerlingen een inspirerende omgeving neerzetten die uitdagend 
en toekomstgericht is. 
Het samen van en met elkaar leren is al in meerdere plannen als uitgangspunt. In dit IKC-plan willen het samen 
leren van de leerlingen inhoud geven. 
Belangrijke aspecten van onze lerende organisatie zijn: 

De koers  
De kernvraag hierbij is, zijn de doelen voor de kinderen helder en zichtbaar in het handelen in de 
klas? 

Gebruik van data en feedback 
De kernvraag hierbij is wordt de pdca cyclus doorlopen op leerling, klas en schoolniveau?  

Lerende professional 
De kernvraag hierbij is voelen de teamleden zich eigenaar voor het ontwikkelen van het persoonlijk 
meesterschap? 

Samen leren in het team 
De kernvraag is wordt er door het team zichtbaar samen geleerd met een focus op het verbeteren 
van het onderwijs? 

Georganiseerd leiderschap 
De kernvraag is er een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de schoolontwikkeling? 

 
Over deze kernvragen zijn we voortdurend met elkaar in dialoog. In dialoog bij het samen voor-bereiden van de 
lessen, bij het bepalen van de doelen, bij onze scholingskeuze, bij het analyseren van de beschikbare 
resultaten, de opbrengsten. 
Van belang was eerst te kijken waar staan we nu in 2017, waar willen we naartoe, waar willen we zijn in 2020?  
 
 
Het ontwikkelpad van 2016 – 2020 maakt:  

Dat we gestructureerd en gedragen processen in gang zetten.  
 

 Dat we papieren documenten doorleven en zichtbaar in de groepen terugzien. 

Dat we meer leerlinggericht te werk gaan. 
 

Dat we tegenvallende resultaten niet buiten onszelf plaatsen. We zijn er van overtuigd dat ons team 
van doorslaggevende betekenis is voor het leren en ontwikkelen van onze kinderen. 
 

Dat we ombuigen van een vaststaande naar een onderzoekende houding. 
 

De dialoog en de reflectie zullen middel zijn om ons scherp te houden. 
 

Binnen onze organisatie, ligt er nu de mooie uitdaging om de doelen in 2020 te hebben gerealiseerd. 
 
We starten nu het tweede jaarplan op binnen het ikc plan 2016-2020. 
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1.Inleiding 
 
1.1 Doel Jaarplan 
Dit jaarplan geeft een overzicht van de beleidsvoornemens op de diverse beleidsterreinen van IKC De 
Vonkenmorgen. Het betreft een “smartgeformuleerde” uitwerking van de schoolplancyclus 2016-2020. Het 
jaarplan maakt deel uit van het kwaliteitszorgsysteem van onze organisatie 
 
Met dit jaarplan willen we alle geledingen die betrokken zijn bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van 
het beleid van onze school, op de hoogte stellen van onze plannen voor het komende schooljaar. 
 
Bij de samenstelling van dit jaarplan heeft de schoolleiding gebruik gemaakt van de volgende bronnen: 
- De afspraken en planningen uit het schoolplan (meerjarenbeleidsplan) 2016-2020 
- De gemaakte afspraken door de medewerkers van de school. 
- Het jaarverslag van onze school van het afgelopen schooljaar. 
- Het financieel jaarverslag van het afgelopen jaar en de begroting voor het lopende jaar. 
- Het strategisch beleidsplan van stichting De Linge 
- Het kwaliteitsonderzoek (schoolzelfevaluatie) 
 
De leiding van het Integraal Kind Centrum beoogt met dit jaarplan een bijdrage te leveren aan de verhoging 
van de kwaliteit van het onderwijs door gericht te werken aan vernieuwingen en verbeteringen. Daarbij zijn de 
volgende punten van belang: 
- Het vastleggen van prioriteiten voor verbetering 
- Het plannen van de verbeteractiviteiten 
- Het aantoonbaar werken aan verbeteringen 
- Het bepalen en waarderen van de effecten van de verbeteractiviteiten. 
 
1.2 Het jaarplan in relatie tot het schoolplan  
In het schoolplan (meerjarenbeleidsplan) heeft het IKC basisschooldeel de keuzes voor de komende  jaren al 
aangegeven. In dit schoolplan zijn onze beleidsvoornemens op het gebied van de onderwijskundige 
vormgeving, de inzet en ontwikkeling van het personeel en de overige beleidsterreinen zoals algemeen 
strategisch beleid, financieel en materieel beleid, in beeld gebracht en in onderlinge samenhang beschreven. 
Het jaarplan is een afgeleide van dit schoolplan als meerjarenbeleidsplan. (de dynamische invalshoek van het 
schoolplan). Er moet immers duidelijk sprake zijn van een cyclisch proces. 
 
In het schoolplan legt onze school haar voornemens voor de komende jaren vast. Alle geledingen zijn hierbij 
betrokken. In overleg worden daarbij ook prioriteiten aangegeven. Per jaar krijgt dat zijn vertaling in een 
jaarplan. Na uitvoering wordt het jaarplan geëvalueerd. Hiervan wordt verslag gedaan in het jaarverslag. Na 
evaluatie kan het nodig zijn het meerjarenbeleidsplan bij te stellen. Zo blijft het meerjarenbeleidsplan de basis 
voor het opstellen van een jaarplan. In het jaarplan worden de beleidsvoornemens voor dat betreffende jaar 
dus verder uitgewerkt en geconcretiseerd. Beschreven wordt wie, wat, wanneer, waar en zo mogelijk met 
welk budget de activiteiten worden uitgevoerd. Dit wordt uitgewerkt in projectplannen of actieplannen. 
 
Het jaarplan is een meer concrete uitvoering van het schoolplan. De beleidsdoelstellingen zijn operationeel 
beschreven en voldoen aan een aantal indicatoren. Dat vormt zodoende een handvat om de kwaliteit te 
bewaken. Er kan steeds bij de evaluatie gerefereerd worden aan deze indicatoren. In het jaarplan wordt zo 
mogelijk ook een duidelijke fasering opgenomen. Dat wil zeggen dat wordt aangegeven in welke fase van het 
invoeringsproces een bepaalde beleidstaak zich bevindt. 
 
1.3  Eisen waaraan de projectplannen en actieplannen moeten voldoen  
Bij het formuleren van doelstellingen willen we zoveel mogelijk uitgaan van het zgn. ‘SMART-principe’. Dat wil 
zeggen dat de doelstellingen Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden moeten zijn. 
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1.4 Fasering 
Onderwijsvernieuwingen en activiteiten kennen een bepaalde fasering: 
Fase 1: Ontwikkelen. 
Fase 2: Verbeteren  
Fase 3: Implementatie  
Fase 4: Borgen. 
We vinden het belangrijk om aan te geven in welke fase een beleidstaak in een bepaald jaar zal worden 
uitgevoerd. Wat reeds werd ingezet als nieuw beleid zal het daarop volgende jaar worden voortgezet als 
gecontinueerd beleid en vervolgens geïmplementeerd worden in de totale schoolorganisatie. Projectplannen 
worden zo omgezet naar actieplannen en borgingsplannen. Niet iedere cyclus zal zich overigens in een 
tijdsbestek van drie jaren afspelen. Het is mogelijk dat over het hele traject langer wordt gedaan. Sommige 
veranderingen vergen nu eenmaal meer tijd voordat zij als volledig geïmplementeerd kunnen worden 
beschouwd. Dat zullen we bij het beschrijven van activiteiten m.b.t. een beleidstaak duidelijk aangeven. Ook 
tussentijdse evaluaties kunnen leiden tot bijstelling van de planning. Uiteindelijk is het natuurlijk de bedoeling 
dat nieuw beleid op een bepaald moment wordt verankerd (geborgd) in de organisatie en als zodanig ook 
wordt vastgelegd. 
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1.5 Borgen van kwaliteit 
 

Het borgen van onze kwaliteit gebeurt volgens een vaststaand stramien 
De PDCA cyclus bestaat uit vier stappen Plan Do Check Act.  

Afbeelding 1: PDCA – Plan Do Check Act. De resultaten 

worden geborgd zodat de herhaling van de PDCA cyclus 

continue verbetering kan opleveren. 
 

 

De borging hebben we per vakgebied vastgelegd in kwaliteitskaarten. Kwaliteitskaarten zijn afspraken en 
werkwijze over de organisatie van ons onderwijs, praktische handvatten voor de inrichting van ons onderwijs. 
Doel van deze kaarten is het borgen van de kwaliteit en een continue verbetering door deze pdca (plan-do-
check-act) cyclus. We maken gebruik van bestaande kwaliteitskaarten en zelf ontwikkelde kwaliteitskaarten. 
Alvorens de kaarten te gebruiken hebben we deze van kritische kanttekeningen voorzien. De kwaliteitskaarten 
zijn bijgesteld en vastgesteld. Door nieuwe projecten komen er ieder jaar nieuwe kwaliteitskaarten bij. In 
januari hebben we met het team een tussenevaluatie (doen we wat we hebben afgesproken?) en  we bij. In 
april evalueren we nogmaals en stellen ons de vraag doen we nog steeds de goede dingen en doen we ze ook 
goed? Dit alles wordt minimaal 6x per jaar voorbesproken en geëvalueerd in het verbeterteam. Ons 
verbeterteam bestaat uit de voorzitters van de projectgroepen, directie en IB’er. In het verbeterteam 
monitoren we of de projectgroepen goed op koers zijn.   
 
 
1.6 Schoolmonitor 
De projectplannen worden digitaal verwerkt. We gebruiken hiervoor het programma schoolmonitor. In het 
programma worden de doelen, de acties en het borgen vastgelegd. Het systeem ondersteund ons in de PDCA 
cyclus.  
  

 

Stap 

 

Korte beschrijving 

Plan plannen maken en doelstellingen formuleren 

Do plannen uitvoeren en registreren 

Check uitkomst plannen vergelijken met realisatie en deze bespreken 

Act plannen en doelstellingen actualiseren en bijsturen 

http://www.pdcacyclus.nl/plan-do-check-act/plan/
http://www.pdcacyclus.nl/plan-do-check-act/do/
http://www.pdcacyclus.nl/plan-do-check-act/check/
http://www.pdcacyclus.nl/plan-do-check-act/act/


Jaarplan IKC De Vonkenmorgen 2018-2019 – IKC De Vonkenmorgen is onderdeel van SVPO De Linge woensdag 12 september 2018 

2.Missie,visie en doelen 
2.1 Missie  
Onze missie is te omvatten in de slogan “De Vonkenmorgen voor ieder Kind met z’n Talent”. We staan voor 
kwaliteit in ontwikkelen, onderwijs, opvoeding, opvang en ontspanning voor kinderen. Dit realiseren we door 
met het gehele team de schouders eronder te zetten, gebruik te maken van elkaars kwaliteiten, ruimte te 
geven aan een ieder om zich daarin verder te ontwikkelen, openheid naar ouders en kinderen, uitdagende 
leer- werkomgeving.  
 
 
2.2 Visie 
Integraal Kind Centrum de Vonkenmorgen is gericht is op de ontwikkeling- en onderwijsbehoefte van kinderen 
van 0 tot 13 jaar. Met als uitgangspunt “Het kind centraal en voor ieder talent”. Onderwijs, opvoeding, 
ontwikkeling, opvang en ontspanning zijn nauw verweven en  zorgen voor optimale benutting van de talenten 
van de kinderen. Dit zijn richtlijnen voor het pedagogische en educatief kader waarbinnen wij werken.  
 
Dit kader omvat een aantal richtinggevende principes; 
- Lichamelijke en emotionele veiligheid en welbevinden 
- Samenwerken met de ouders  
- Kinderen leren spelend en actief in relatie met hun omgeving  
- De medewerkers van een kind centrum hebben een actieve rol 
- Geïntegreerde benadering  
- Autonomie en verbondenheid  
- Respect voor diversiteit  
- Samen leren met onderlinge verschillen  
- De doorgaande ontwikkelingslijn  
- Kerndoelen  
 
Opvoeding en Opvang gebeurt vanuit de visie dat ieder kind ertoe doet en het centraal staat. Ieder kind heeft 
zijn talenten. Er is hier aandacht voor het individu en voor het kind als onderdeel van een sociale omgeving. 
Autonomie, relatie, competentie zijn belangrijke pijlers voor het IKC. Wij streven naar zelfwaardering, 
zelfrespect en plezier in spelen en leren door aan te sluiten bij de mogelijkheden van kinderen en 
medewerkers, passie in leren en leren met passie. We zijn gericht op prestaties van kinderen met al hun 
talenten en capaciteiten. Een organisatie waar kennis toegepast wordt in een betekenisvolle context. Oftewel 
leren, toepassen en beleven. 
 
Onderwijs en Ontwikkeling kenmerkt zich door  een gestructureerde, eenduidige manier van lesgeven.  
Het gestructureerd en eenduidig aanbieden van de lesstof wordt ondersteund door eigentijdse methodes. 
Uiteindelijk dienen de basisvaardigheden, kernvakken ondersteunend te zijn voor de 21st centuryskills. 
Creativiteit, innovatie, kritisch denken, problemen oplossen, communicatie, samenwerking, 
aanpassingsvermogen, leiderschap, productiviteit, sociale vaardigheden, mediawijsheid, ICT geletterdheid zijn 
hiervan de kernwoorden. 
 
Ontspanning zie je vanzelfsprekend in de meest zichtbare vorm terug in de voorschoolse en naschoolse 
periodes en tijdens de pauzes. Gedurende de dag vinden er regelmatig ontspannende activiteiten plaats. Denk 
hierbij aan energizers, groepsvormende activiteiten, crea, gym, verschillende werkvormen, uitstapjes, etc.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Het rooster draagt ertoe bij dat de 5 O’s optimaal ingezet worden. 
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Onderwijs: taal, spelling, rekenen, lezen en begrijpend lezen bieden we aan door een korte duidelijke instructie 
te geven volgens het EDI-model met convergente differentiatie- en oefenlessen.  
Onderwijs en Ontwikkeling: naast het aanleren van de basis, willen we individuele talenten en kwaliteiten van 
zowel leerlingen als leraren inzichtelijk maken, verder ontwikkelen en inzetten.Dit doen we door regelmatig 
met kinderen in gesprek te gaan en we maken gebruik van de observatiesystemen Kijk en Zien.  
Opvang en ontwikkeling. Naast het aanbieden van de basisvakken bieden we ook techniek , ict, kunst & cultuur 
(ICC) en sport. Dit doen we met behulp van methodes, externe professionals en dorpse verenigingen. Het 
ontwikkelen van talenten gebeurt in zowel onderwijssetting als opvangsetting. Het is een verlengde van elkaar. 
Opvang en ontspanning: opvang en ontspanning wisselen elkaar af. Het IKC heeft ruime openingstijden met 
BSO en naschoolse activiteiten gecoördineerd door eigen medewerkers en uitgevoerd door externen of eigen 
medewerkers. 
Opvoeding; is verweven door de dag heen. 
 
2.3 Doelen leerresultaten. De scores gaan we nog bekijken hiervoor wachten wij de scores af van de 3.0 
toetsen 
Doel is het vergroten van de kennis en vaardigheden van de kinderen. Optimaal onderwijs bieden wat 
resulteert in hogere opbrengsten. Focus op leerrendement. In ons onderwijs kunnen we twee soorten doelen 
beschrijven proces –en productdoelen. De productdoelen voor de basisvakken; begrijpend lezen, rekenen & 
wiskunde , technisch lezen en spelling zijn doelen gebaseerd op cijfermatigheid en zijn voor ons een 
signaalfunctie. Middels Lovs toetsen kunnen we meten of we de goede dingen doen en of we ze goed doen. 
Ons doel voor het komend schooljaar op de basisvakken. 
 

1. De leerresultaten van de leerlingen tijdens de schoolperiode liggen ten minste op het niveau dat op grond van de 

kernmerken van de leerling populatie mag worden verwacht. Dit betekent 75 % van de leerlingen een 

vaardigheidsscore heeft boven de ondergrens .  

2. De leerresultaten  van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen ten minste op het niveau dat op 

grond van de kenmerken van de leerling populatie mag worden verwacht . Dit betekent dat 75% van de 

leerlingen een vaardigheidsscore heeft boven de ondergrens.   

3. De Cito eindtoets wordt minstens boven de ondergrens gescoord. In vergelijk met de standaardscore 

ongecorrigeerd. Streven is om op of boven het landelijke gemiddelde ongecorrigeerd te scoren. 

Begrijpend lezen   percentage  I –II-III  60 %- 65 % waarvan tenminste 40 %  I-II  
Technisch lezen   percentage  I –II-III  85 %- 90%  waarvan tenminste 70%   I-II  
Rekenonderwijs   percentage  I –II-III  60 %- 65 % waarvan tenminste 40 %  I-II  
Spelling    percentage  I –II-III  65 %- 70 % waarvan tenminste 50 %  I-II  
Taalverzorging groep 6-7-8 percentage  I –II-III  60 %- 65 % waarvan tenminste 45 %  I-II  
De eindtoets PO is boven het LG 

De percentages zijn gebaseerd   de minimale doelen die behaalt moeten worden volgens de inspectienorm.  

 

Doel uitstroom naar het voortgezet onderwijs 
Minimaal: 
60 % VMBO B-K-T 
40 % krijgt Havo –VWO advies   
Doel 85 % van de kinderen zit na 3 jaar nog steeds op het niveau van het advies. 
Dit monitoren we middels scholen op de kaart/PO venster . 
In september wordt dit geanalyseerd  
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3.Evaluatie schooljaar 2017-2018 
 

3.1.Terugblik onderwijskundige plannen  
Project – en actie plannen 2017-2018 Inhoud 

Integraal Kind Centrum .    
Ons marktaandeel t.o.v het aantal geboortes is, in percentage, gelijk gebleven. Afgelopen jaar konden wij 4 kleutergroepen draaien met minder leerlingen 
per groep. Dit heeft duidelijk een positieve uitwerking gehad. Ouders zijn hier erg over te spreken. De peuteropvang is in afname van uren stabiel 
gebleven, ondanks het lage geboorteaantal van 2016. De BSO is gegroeid waardoor we volgend jaar met drie groepen starten.  
De PR is goed opgepakt dit jaar. Denk hierbij aan de nieuwsbrief in nieuwe vorm, op Klasbord, Facebook en de website is up to date. Het Gemeentenieuws 
en Groeten uit Gendt zijn hierin ook betrokken. De informatieavond voor nieuwe ouders is in een nieuw jasje gestoken. Aan de hand van beeldmateriaal 
hebben we ons IKC gepresenteerd. We hebben de intentie om het contact met nieuwe ouders te vernieuwen. Hierop gaan we ons oriënteren. De PR in de 
vorm van activiteiten zoals bijvoorbeeld een sponsorloop of rommelmarkt is dit jaar blijven liggen. Dit wordt volgend jaar actiever opgepakt.  
 

 
Taal 
 

 
Dit jaar was de projectgroep taal slapende. Wel hebben we aandacht besteed aan de kinderboekenweek en de voorleeswedstrijd.  Boekpromotie is wel 
aan bod gekomen, maar zou meer de diepte in mogen. Bij de afname van de 3.0 toetsen bleek dat begrijpend lezen aandacht behoeft. Dit is direct 
opgepakt. Voor komend schooljaar betekent dit dat de projectgroep taal weer actief opgepakt gaat worden met als speerpunt begrijpend 
lezen/studievaardigheden.  
 

 
Talentontwikkeling/Wereldoriëntatie 

 
Aandachtspunt blijft dat het geïntegreerd aanbieden van Wereld Oriëntatie in combinatie met cultuur en de creatieve vakken. Als team gaan we kijken of 
het sturen van het eigen leerproces echt het punt is dat wij aan willen pakken.  
 

Handeling gericht werken/ 
klassenmanagement 

 
De huidige ontwikkelingen worden goed opgepakt. Denk daarbij aan dagplanning, werkformulieren, PDCA-cyclus en kindkaarten. Volgend schooljaar 
bouwen we dit verder uit volgens plan. Het voorschoolse team heeft ook een start gemaakt met het werken met de kindkaarten. Dit is samen met de 
kleutergroepen opgepakt tijdens de overlegmomenten. Volgend jaar krijgt dit een vervolg.  
 

Rekenonderwijs 
 

 
Het rekenonderwijs verloopt prettig. De resultaten zijn goed, ook nadat we zijn overgegaan op de 3.0 toetsing van Cito. De grote rekendag blijft jaarlijks 
terugkomen. Jaarlijks wordt de inhoud bekeken van het thema en afhankelijk daarvan besluit de projectgroep wat er aan bod gaat komen.  De 
kleutergroepen hebben meerdere bijeenkomsten gesproken over het rekenen in de groepen 1/2, dit wordt doorgezet naar volgend jaar. De cruciale 
leermomenten verdienen nog aandacht.  
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SEO + Zien 
(Projectplan) 

 
De samenwerking met De Wieling betreffende intervisie is goed van de grond gekomen en wordt als zeer prettig ervaren. De pestweek heeft dit jaar in 
‘oude vorm’ plaatsgevonden. Volgend schooljaar zal dit samen gaan met de ‘week van het respect’. Ons registratieprogramma Zien zorgde voor onrust 
binnen het team. Veel te weinig know how, waardoor de meerwaarde niet werd gezien. Dit jaar hebben wij externe ondersteuning gehad van Patrick 
Bakker, waardoor we zicht hebben gekregen op de meerwaarde van dit instrument. Op aanvraag van het team loopt dit volgend jaar verder door.  
 
Komend schooljaar zullen Anouk Schenkels en Patricia Visser de vertrouwenspersonen zijn binnen ons IKC.  
 
Dit schooljaar is opgestart met extra aandacht voor groepsvorming met name aan het begin van het schooljaar. Dit hebben we ook voor komend 
schooljaar weggezet in de kalender.  Dit jaar is er ook al voorwerk gedaan om tot een besluit te komen voor een nieuwe SEO-methode. Volgend jaar gaan 
we twee nieuwe methodes uitproberen, waarna we tot een keuze zullen komen.  
 

Educatief partnerschap 
Driehoekgesprekken 
 
 

 
We werken volgens de kwaliteitskaart. Dit jaar waren er 3 driehoeksgesprekken. Volgend jaar evalueren we hoeveel gesprekken er plaats gaan vinden in 
het bijzijn van kinderen. Dit jaar is er een motoriek info avond georganiseerd. De opkomst was laag. Zitten ouders hier wel op te wachten? Is dit in de ogen 
van de ouders wel ‘ouderbetrokkenheid’ of vinden we dat in andere dingen. Volgend jaar gaan we samen onderzoeken hoe we de ouderbetrokkenheid 
kunnen verhogen.  
Huiswerk en presenteren meenemen op de informatieavond. Lijn hierin binnen de school blijven bewaken.  
 

Huisvesting en ICT  
Het complete team heeft Prowise Brons behaald, zilver is opgestart en wordt volgend jaar verder doorgezet. We zijn een proefschool voor Momento 
geweest dit jaar. We hebben dit jaar 36 chromebooks gekregen. Op dit moment experimenteren we hiermee. Zowel met hoe we dit aantal devices in 
moeten zetten. Als met de veelzijdigheid ervan. Volgend jaar is dit onderwerp dan ook één van de hoofdprojecten.  
 

Kwaliteitszorg  
Jaarlijks zijn er drie studiebijeenkomsten met als doel de focus voor het nieuwe jaar, tussenevaluatie van ons onderwijs en eind evaluatie met planning 
nieuw schooljaar. Centraal staan de kwaliteitskaarten. In deze kaarten is ons didactisch en pedagogisch handelen beschreven, de te behalen doelen, de 
organisatievorm, de leerkrachtvaardigheden. 
 
In schoolmonitor hebben we onze projecten inhoudelijk vastgelegd.  

 
 
  



Jaarplan IKC De Vonkenmorgen 2018-2019 – IKC De Vonkenmorgen is onderdeel van SVPO De Linge woensdag 12 september 2018 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Jaarplan IKC De Vonkenmorgen 2018-2019 – IKC De Vonkenmorgen is onderdeel van SVPO De Linge woensdag 12 september 2018 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Jaarplan IKC De Vonkenmorgen 2018-2019 – IKC De Vonkenmorgen is onderdeel van SVPO De Linge woensdag 12 september 2018 

Uitwerking doelen: 
 

Project – en actie plannen 2018-2019 Inhoud 

Kindcentrum Aan het einde van dit jaar: 
Vergroten van de marktaandeel 
- hebben wij besloten of we overgaan op verlengde peuteropvang in de zomer.  
 
 PR en communicatie planmatig gericht op doelgroep (denk aan leerlingen, ouders, nieuwe ouders en overige betrokkenen. 
- hebben er twee activiteiten plaatsgevonden gericht op PR en Communicatie. Zoals bijvoorbeeld een sponsorloop en een rommelmarkt / fancy fair. 
- heeft er elke maand een VIP ochtend op de onderbouwlocatie plaatsgevonden voor potentiële nieuwe ouders. 
- hebben wij minimaal hetzelfde niveau behouden betreffende de PR via website, facebook, nieuwsbrief en Klasbord. 
 

 
 
 
Taal 
 

 
De Vonkenmorgen behaalt minimaal het landelijk gemiddelde op de tussentoetsen van het (leerling)volgsysteem.  
Eind schooljaar 2018/2019 behaalt 60% van de leerlingen een I, II en III score en 40% een I,II score.  
 
Aan het einde van dit jaar: 
 
Begrijpend lezen/ studievaardigheden 
- is onze visie op begrijpend lezen helder en vastgelegd in een nieuwe kwaliteitskaart.  
- is ook de EDI-werkwijze beschreven en opgenomen in de kwaliteitskaart. 
- hebben wij onderzocht welke methode van begrijpend lezen het best bij ons past en zijn wij er klaar voor om deze in 2019-2020 in te gaan voeren.  
- hebben wij onderzocht of studievaardigheden voldoende aan bod komen in de nieuwe methode. Of dat hier extra materiaal voor nodig is.  
 
Boekpromotie 
- hebben wij deelgenomen aan de Kinderboekenweek, is er een voorleeswedstrijd  geweest en hebben wij actief aan boekpromotie gedaan.  
 

 
Wereldoriëntatie 

Aan het einde van dit jaar: 
 
Breed aanbod 
- hebben de kinderen genoten van een breed aanbod waarbij WO, cultuur en de creatieve vakken geïntegreerd zijn. Per vakgebied natuur, aardrijkskunde 
en geschiedenis is er minimaal ook 1x creatief gewerkt. 
- hebben wij inzichtelijk wat de reden is dat de scores op de eindtoets van Wereld Oriëntatie tegenvallen. Dit heeft meerdere keren op de agenda van de 
bovenbouw gestaan.  
 
Technieklokaal/Atelier 
- hebben wij een technieklokaal/atelier opgezet op de bovenbouw.  
 

Handeling gericht werken/ 
klassenmanagement 

 
Aan het einde van dit jaar: 

- Werken alle groepen zowel op het voorschoolse als op het basisschool gedeelte met de kindkaarten. Dit jaar ligt de focus op het verfijnen van de 

kaarten.  

- Hebben alle collega’s de doelen opgenomen in hun dagplanning, alsmede de evaluaties. 

We zijn ons bewust van het belang van het zichtbaar maken van de doelen. We stellen ambitieuze doelen om verder te ontwikkelen als IKC. 
Als directie zullen wij in het tweede deel van dit schooljaar onderzoeken wat wij kunnen & willen met gepersonaliseerd leren.  
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Rekenonderwijs 
 

De Vonkenmorgen behaalt minimaal het landelijk gemiddelde op de tussentoetsen van het (leerling)volgsysteem.  
Eind schooljaar 2018/2019 behaalt 65% van de leerlingen een I, II of III score en 50% een I of II score.   
 
Aan het einde van dit jaar: 
 
Cruciale leermomenten 
- hebben we in de kwaliteitskaart opgenomen wat de cruciale leermomenten  van elke groep zijn en wat dit betekent voor de keuzes in de lesstof. 
 
Jonge kind rekenen /  EDI 
- is er na contact met en scholing door externen een keuze gemaakt voor een nieuwe methode. 
 
Grote Rekendag 
- hebben de kinderen minimaal 1 dag genoten van een thematische, praktische rekeninvulling.  
 

SEO + Zien 
(Projectplan) 

Aan het einde van dit jaar: 
 
Zien 
- hebben wij alle dimensies op twee momenten geobserveerd en geregistreerd.  
- zijn wij in staat (na hulp van Patrick Bakker) om de gegevens vanuit de observatie te analyseren. 
- kunnen wij vanuit de analyse ons pedagogisch handelen aanpassen. Wij kunnen kritisch kijken naar onze eigen leerkrachtvaardigheden. 
 
Vertrouwenspersonen: 
- hebben we twee actieve vertrouwenspersonen die bekend zijn bij de kinderen. 
 
Intervisie: 
- hebben alle collega’s minimaal 1x deel uitgemaakt van een intervisiemoment.  
- is er een plan met betrekking tot hoe we dit verder continueren.  
 
Kijk 
- zijn de doelen komende uit de Kijk (0 tot 7 jaar) weggezet in de dagplanning. 
 
Gouden weken & Week van Respect 
- hebben wij de eerste schoolweken bewust groepsvormende activiteiten ingezet.  
- hebben wij IKC breed deelgenomen aan de week van Respect.  
 

Educatief partnerschap 
ouderbetrokkenheid 

Aan het einde van dit jaar……. 
 
- heeft er een ouderavond plaatsgevonden voor ouders van de kinderopvang met betrekking tot de tevredenheid.  
- hebben we onderzocht wat wij verstaan onder ouderbetrokkenheid en welke onderdelen hiervan meer aandacht verdienen. 
- zijn er definitieve afspraken gemaakt en vastgelegd met betrekking tot de driehoeksgesprekken (aantal per jaar, wie aanwezig?) 
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Huisvesting en ICT Aan het einde van dit jaar:……. 
 
ICT 
- hebben we een ICT beleidsplan uitgewerkt en opgestart.  
 
Momento 
- hebben alle leerkrachten van groep 5 tot en met 8 Momento leren toepassen. 
 
Prowise 
- hebben alle leerkrachten de cursus Prowise Zilver behaald.   
 
Chromebooks 
- hebben we een uitprobeerfase gehad waarin we hebben afgetast bij welke vakgebieden de chromebooks het meest tot hun recht komen.  
 
 
 

Kwaliteitszorg  
Aan het einde van dit jaar: 
 

- Zijn er drie studiemomenten geweest waarbij de focus op het nieuwe jaar, de tussenevaluatie en de eindevaluatie aan bod hebben laten komen.  

- Hebben er minimaal twee doelstellingengesprekken plaatsgevonden voor alle basisschoolgroepen. Één bij de start van het schooljaar en één 

naar aanleiding van de Schoolzelfevaluatie.  

- Hebben wij bewust gekeken en gediscussieerd over het privacy beleid en bepaald hoe we hiermee omgaan.  

- Aan het einde van het jaar hebben wij de Plan , Do, Check, Act cyclus geëvalueerd.  
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3.2.Financiën 
Zie financieel jaarverslag stichting de Linge 
 
3.3.Doorgaande leerlijn  
Met betrekking tot een doorgaande leerlijn peuter-kleuter zijn er dit jaar meerdere bijeenkomsten geweest tussen peuteropvang , kinderopvang en groep 1-2 
leerkrachten. Tijdens deze bijeenkomsten zijn zowel educatieve zaken als huishoudelijke zaken besproken. De peuteropvang, kinderopvang en basisschool werken aan 
dezelfde thema’s .  
 
 
3.4 Scholing van professionals 
Als team hebben wij ons dit jaar geschoold in het programma “Zien”. Daarnaast hebben alle leerkrachten een scholing voor Prowise Brons gevolgd. Een deel van het 
team is al gestart met het vervolg hierop, de zilver cursus. Op individueel niveau schoolt 1 leerkracht zich op dit moment in kindcoaching. Een ander blijft zich 
verdiepen in de ontwikkelingen en het geven van cursussen op het gebied van ICT. Één van de leerkrachten is gestart met de gymopleiding. Een leerkracht heeft samen 
met andere startende leerkrachten van de Linge een EDI-cursus gevolgd.  
Komend schooljaar willen wij ons als team verder verdiepen in het programma Zien en blijven wij ons door ontwikkelen op het gebied van ICT. Ook zal er dan een 
leerkracht deel uit gaan maken van de kweekvijver van Stichting de Linge tot directeur. Op het gebied van gepersonaliseerd leren / coöperatief leren willen wij met 
behulp van een professional een keuze gaan maken wat we hiermee willen en hoe we dit gaan aanpakken.  
 
3.5  Schoolzelfevaluatie Kracht en zorgsignalen. M –en E – toetsen. 
Twee keer per jaar maken we een diepte analyse van de schoolresultaten op de cito LOVS toetsen. 
Hieronder worden de kracht en zorgsignalen van de school beschreven. In separate bijlage is de uitgebreide analyse terug te lezen.  
 
4.Projectplannen 
De projectplannen zijn terug te vinden in Schoolmonitor 

 
5.Schoolzelfevaluatie 
Als aparte bijlage 


