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Inleiding Voor u ligt het jaarplan van schooljaar 2021-2022 waarmee
ik u als lezer inzage geef in de ontwikkeling van het
kindcentrum en de stappen die gezet zijn om de
onderwijskwaliteit van het kindcentrum te vergroten. In dit
jaarplan zijn de plannen en bijbehorende doelstellingen
voor 2021-2022 opgenomen.

Het jaarplan is een dynamisch groeidocument, waarin wordt
bijgehouden welke stappen worden gezet in het verbeteren
van de onderwijskwaliteit, waarna een evaluatie volgt. Het
document heeft als doel gezamenlijk een gedeeld beeld te
vormen van organisatie en de uitdagingen waarvoor het
staat in kaart te brengen. Door een samenwerking tussen
directie, IB, unitcoördinatoren, PLG-medewerkers en
coaches, het uitvoeren van observaties, het voeren van
gesprekken en het doorvragen tijdens teambijeenkomsten
blijven wij ons bewust welke kwaliteiten er aanwezig zijn
binnen de organisatie en welke uitdagingen er nog liggen.

Het doel van het lezen van het document is om de lezer
zicht te geven op de ontwikkeling binnen de organisatie,
waardoor deze in staat wordt gesteld een constructieve
bijdrage te kunnen leveren aan Kindcentrum Willem Eggert.
Met vriendelijke groet,

Linda Hanraads Directeur Kindcentrum Willem Eggert

Inleiding
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Streefbeelden Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1. Binnen KC Willem Eggert dragen opvang en onderwijsmedewerkers gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor optimale ontwikkeling van kinderen. Wij bieden kinderen onder
opvang- en onderwijstijd betekenisvolle activiteiten aan.

2.Kindcentrum Willem Eggert is een opleidingscentrum welke onderdeel is van Opleiden
in de School. Wij bieden MBO en HBO studenten met een pedagogische studierichting
een opleidingsplek. Op het gebied van opleiden laat Kindcentrum Willem Eggert een
mooie ontwikkeling zien. Alle medewerkers van KC Willem Eggert leveren een bijdrage
aan de ontwikkeling van MBO of HBO studenten die een opleiding volgen richting
onderwijs of opvang. Momenteel ontvangen wij de volgende categorieën studenten:
Verkorte deeltijd pabo studenten met een zij instroom traject, reguliere pabo studenten,
deeltijd studenten van de flexibele pabo, MBO studenten van de opleiding tot
onderwijsassistent of pedagogisch medewerker niveau 4. Tenslotte begeleiden we
binnen het kindcentrum een werk & leren traject van een BBL student sociaal
pedagogisch werk niveau 4 en student pedagogiek vanuit het HBO. Het kindcentrum is
onderdeel van de pilot 'Samen Opleiden'. Pabo studenten zijn minimaal twee dagen per
week binnen het kindcentrum aanwezig, waarvan één dag een opleidingsdag is. De
lessen van de opleiding worden op locatie gegeven met de dagelijkse praktijk als
ondersteuning.

De overige streefbeelden worden verder in dit jaarverslag geëvalueerd.

2. Binnen kindcentrum Willem Eggert zijn onderwijsmedewerkers voldoende toegerust
om kinderen met extra ondersteuningsbehoeften op het gebied van gedrag en meer
begaafdheid een passend aanbod te bieden.

3. Binnen KC Willem Eggert werken alle medewerkers samen aan de ontwikkeling van
het schoolplan 2023-2027.

4. In juli 2023 worden de volgende referentieniveaus op het gebied van rekenen behaald:
- 1F: 99% - 1S: 42%
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School & omgeving Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Formatieve inzet directie, Zorg en
begeleiding leraren

Integraal IKC directeur 1,0 
Kenniscoördinator / pedagogisch coach 
Unitcoördinator opvang 0,2 formatie SKOP 
Unitcoördinatoren onderwijs 0,2

In 2021-2022 hebben we opnieuw te maken met Corona. Doordat medewerkers zoveel
mogelijk afstand moeten houden en niet bijeen mogen komen komt verbinding en
samenhang binnen het team onder druk te staan.

Nascholingsmomenten worden online georganiseerd. Online momenten lenen zich in de
praktijk prima voor informatieve overdracht en praktische overdracht. Online
bijeenkomsten lenen zich minder goed voor het voeren van groepsgesprekken m.b.t.
visievorming, verbinding, samenhang en gezamenlijke inhoudelijke groei.

Hoewel de ontwikkelingen niet stilstaan, werkt corona wel remmend. Het team snakt
naar écht onderling contact, fysiek samenzijn, gezamenlijke ontwikkelingen en
inhoudelijke gesprekken over onderwijsinhoud. '

De laatste periode van het schooljaar zonder corona maatregelen zijn de onderlinge
contacten, fysiek samenzijn, gezamenlijke ontwikkelingen en inhoudelijke gesprekken
over onderwijsinhoud. ' weer opgepakt. Dit zorgt voor verbinding binnen het team en
wordt als zeer prettig ervaren.

Medewerkers: Karen Radema is als management assistent in de plaats gekomen voor
Petra van Hulssen. Dit schooljaar is Suzanna Bond & Janneke Daamen aangenomen als
onderwijsondersteuner en zijn tevens werkzaam bij de opvang.

Groepen 11

Functies [namen / taken] Directie 1,0: Linda Hanraads 
Kenniscoordinator / pedagogisch coach 0,7: Mieke vd Putte
Unitcoördinator Opvang 0,2: Wendy Breeuwer (SKOP) 
Unitcoördinator Onderbouw 0,1: Marieke Streutker 
ICT- coordinator 0,1: Marieke Streutker 
Unit coördinator Bovenbouw 0,1: Janneke Karregat 
Werkplekopleider OidS 0,2: Janneke Karregat 
Leerkrachten: 
- Willie Zwiers 0,6, unit 1/2 
- Iris Zuurbier 0,6, unit 1/2 
- Naomi Schaart 1,0 , unit 1/2 
- Dajana Zedevic 1,0, unit 1/2 
- Nicole Boltendal 0,1, unit 1/2 
- Jennifer Bruin 1,0, unit 3/4 
- Marieke Streutker 0,4, unit 3/4 
- Ellen van Nieuwenhuizen 0,8 unit 5/6 
- Verkorte deeltijd student 0,2, unit 5-6 
- Sverre Oelen 1,0, unit 5/6 
- Ingrid Paap 0,8, unit 5/6 
- Janneke Karregat 0,2, unit 5/6 
- Mascha Haverkamp 1,0, unit 7/8 
- Romee Barnier 1,0 unit 7-8 
- Rob Luttik 1,0, unit 7/8 
- Chantal Miserus 0,8 bevallingsverlof 
- Marieke Streutker 0,2 bevallingsverlof

Onderwijsassistenten 
- Sarah Hartman 0,2 via Deel! 
- Lotte Bogaarts 0,2 
- John Schilder 0,8

Ondersteuning 
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- Petra van Hulssen 0,4 managementassistent 
- Ina Craane 0,6 concierge

Pedagogisch medewerkers

- pedagogisch medewerker, HBO: Mandy Toorenburg 
- pedagogisch medewerker, MBO: Sheila Abdoelaziz 
- pedagogisch - Wendy Breeuwer: peuters, VSO, BSO 
- Sarah Harman: peuters, BSO 
- Demi Da Cunha 0,8 peuters, BSO 
- Brenda Hoop: Peuters 
- Daisy vd Put: VSO en BSO 
- Bianca Ferron: BSO

Twee sterke kanten Pedagogisch Klimaat 
Integraal kindcentrum met doorgaande lijnen van peuters
t/m leerjaar 8

Twee zwakke kanten Aanbod meer-begaafde kinderen heeft zich gedurende het
afgelopen coronajaar nog onvoldoende kunnen ontwikkelen
om tot zichtbare resultaten te kunnen leiden.

Twee kansen Betere afstemming m.b.t. onderwijsbehoeften meer-
begaafde kinderen. 
Ontwikkeling integrale en groepsdoorbrekende
samenwerking.

Twee bedreigingen Populariteit KC leidt tot veel aanmeldingen en volle
groepen. 
Ambitieus team leidt tot veel ontwikkelingen.

Opbrengsten [beleidsvoornemens] Binnen KC Willem Eggert wordt in 2021-2022 
- het werken in units doorontwikkeld en geborgd. 
- het aanbod voor meerbegaafde kinderen doorontwikkeld
en geborgd. 
- het aanbod op het gebied van lezen verbeterd en in
verbinding gebracht met de nieuwe methode voor de
zaakvakken.

Kindcentrum Willem Eggert
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Leerlingenaantallen per 1 oktober Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal Er is een akkoord vanuit de MR en OPSPOOR m.b.t. een leerlingenstop. Er wordt
gestuurd op 41 aanmeldingen per geboortejaar.

Na 41 aanmeldingen werken we met een wachtlijst en geven we ouders van nieuwe
leerlingen het advies om ook andere scholen te bezoeken.

Op dit moment kunnen wij geen zij-instromers voor leerlingen uit 2010-2011-2012-2013-
2014-2016 en 2017 plaatsen. Leerlingen uit 2018 en uit 2019 komen op een wachtlijst.

35 47 22 30 25 41 46 45 291

Opmerkingen en consequenties n.a.v. de leerlingenaantallen:

In oktober 2021 telt KC Willem Eggert zo'n 290 kinderen.

De vier groepen in unit 1-2 ontvangen met elkaar 82 kinderen. Het is de verwachting dat
er gedurende het schooljaar nog zo'n 35 kinderen zullen instromen in deze jongste
groepen, wat betekent dat we aan de eind van het schooljaar zo'n 325 a 330 kinderen
ontvangen.

In unit 3-4 ontvangen we 52 kinderen, welke verdeeld zijn over twee groepen van 26
kinderen.

In unit 5-6 ontvangen we 66 kinderen, welke verdeeld zijn over een groep 5 van 25
kinderen en twee groepen 6 van 20/21 kinderen.

In de unit 7-8 ontvangen we 91 kinderen, verdeeld over drie groepen. In verband met de
grote groepen wordt ervoor gekozen om in unit 7-8 extra ondersteuning in te zetten van
een onderwijsondersteuner schaal 5 voor 4 dagen per week.

Het is de bedoeling om in 2021-2022 in samenspraak met het bestuur en de MR een
plan uit te werken voor een leerlingenstop. 
Binnen KC Willem Eggert huisvesten we momenteel 11 groepen in een leslokaal en een
12e groep in het speellokaal. 
Wanneer we uitgaan van 12 groepen van 27 kinderen, kunnen we maximaal 324
kinderen huisvesten.

Daarnaast blijft het verstandig om vast te leggen welke ruimtes vast beschikbaar zijn
voor het peuteronderwijs en de voor- en naschoolse opvang.

Kindcentrum Willem Eggert
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Kwantitatieve gegevens personeel Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Aantal medewerkers OP 18 (4 mannen en 14 vrouwen) De DDGC wordt volgens planning uitgevoerd.

Aantal medewerkers OOP 10 (0 mannen en 10 vrouwen)

Aantal uitstromers 0

Aantal nieuwkomers 0

Aantal BHV-ers 9

Aantal geplande FG's 28 Aantal uitgevoerde FG's

Aantal geplande BG's 10 Aantal uitgevoerde BG's

Aantal geplande POP's 28 Aantal uitgevoerde POP's

Kindcentrum Willem Eggert
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Gekozen actiepunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Actiepunt Omvang

GD1 Streefbeeld Binnen kindcentrum Willem Eggert zijn onderwijsmedewerkers voldoende toegerust om kinderen met extra
ondersteuningsbehoeften op het gebied van gedrag en meer begaafdheid een passend aanbod te bieden.

groot

KD1 Streefbeeld Binnen KC Willem Eggert dragen opvang en onderwijsmedewerkers gezamenlijke verantwoordelijkheid voor optimale
ontwikkeling van kinderen. Wij bieden kinderen onder opvang- en onderwijstijd betekenisvolle activiteiten aan.

klein

KD2 PCA
Onderwijskundig
beleid

Binnen KC Willem Eggert wordt samen met externe gespecialiseerde partners samengewerkt aan het vormgeven
van kwalitatief goed onderwijs op het gebied van sport, kunst & cultuur. We ontwikkelen een werkwijze waarbij
experts onderdeel worden van van de formatie.

klein

KD3 PCA
Onderwijskundig
beleid

De school biedt een passend onderwijsaanbod aan wanneer het niveau van een leerling afwijkt van de leeftijdsgroep
(passend bij de mogelijkheden en behoeften van de leerling)

klein

KD4 PCA
Onderwijskundig
beleid

De school biedt passende ondersteuning en/of begeleiding aan wanneer het niveau van een leerling afwijkt van de
leeftijdsgroep (passend bij de mogelijkheden en behoeften van de leerling)

klein

Kindcentrum Willem Eggert
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Uitwerking GD1: Binnen kindcentrum Willem Eggert zijn onderwijsmedewerkers voldoende toegerust om kinderen met extra ondersteuningsbehoeften op het gebied
van gedrag en meer begaafdheid een passend aanbod te bieden.

Hoofdstuk / paragraaf Streefbeeld

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Binnen Kindcentrum Willem Eggert zijn onderwijsmedewerkers voldoende toegerust om kinderen met extra ondersteuningsbehoeften op het gebied van gedrag en meer
begaafdheid een passend aanbod te bieden.

Het afgelopen jaar zijn er stappen gezet m.b.t. een passende aanbod bieden voor kinderen die meer begaafd zijn. Er werd een scholingsmoment georganiseerd en daarnaast is
het aanbod voor meer begaafde kinderen een terugkerend bespreekpunt tijdens de rondes klassenbezoeken en observaties.

Een groep medewerkers heeft het aanbod en de instructie die deze doelgroep nodig heeft geïmplementeerd in het dagelijkse aanbod. Een andere groep medewerkers lijkt zich
nog onvoldoende bewust te zijn van het aanbod dat deze groep nodig heeft, waardoor het aanbod nog onvoldoende is. Dit is zichtbaar tijdens groepsinstructies waarbij nog te
weinig gedifferentieerd wordt.

Het doel is hierop te blijven sturen en bewustwording te creëren bij leerkrachten door in gesprek te blijven gaan over dit onderwerp. Ook worden klassenconsultaties ingezet vanuit
de verschillende PLG's waarin observatievragen m.b.t. differentiatie naar boven expliciet aan de orde komen. Voor het schooljaar 2022-2023 is er een leerkracht vrij geroosterd om
klassenconsultaties uit te voeren met de bovenstaande observatievragen. Bewustwording en het dialoog onderling zal hierdoor gestructureerd worden.

Op het gebied van gedrag werd de afgelopen periode vanuit een concrete leervraag van één van onze leerkrachten de expertise van een ambulante leerkracht vanuit SBO
Tangram ingezet. Door het stellen van een specifieke ondersteuningsvraag m.b.t. begeleiding van een kind met bijzonder gedrag, kreeg de leerkracht tools aangereikt om een kind
een passend aanbod te bieden.

Binnen het team groeit de behoefte zich te ontwikkelen op het gebied van omgaan met 'moeilijk gedrag'. Dit komt onder andere naar voren tijden het inventariseren van de
scholingsbehoeften voor schooljaar 2022-2023. In schooljaar 2022-2023 zullen we gaan investeren in meesterschap op het gebied van gedrag. Tevens wordt er een PLG sociale
veiligheid opgezet en zal er vanuit Zien in de klas een teamtraining gegeven worden over gedrag.

Kindcentrum Willem Eggert
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Uitwerking KD1: Binnen KC Willem Eggert dragen opvang en onderwijsmedewerkers gezamenlijke verantwoordelijkheid voor optimale ontwikkeling van kinderen. Wij
bieden kinderen onder opvang- en onderwijstijd betekenisvolle activiteiten aan.

Hoofdstuk / paragraaf Streefbeeld

Betrokkenen (wie) medewerkers kc willem eggert

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Binnen KC Willem Eggert dragen opvang en onderwijsmedewerkers gezamenlijk verantwoordelijkheid voor optimale ontwikkeling van kinderen. Wij bieden kinderen onder opvang-
en onderwijstijd betekenisvolle activiteiten aan.

Binnen KC Willem Eggert zijn mooie stappen gezet op het gebied van gedeelde verantwoordelijkheid. Bij aanvang van schooljaar 2021-2022 is gestart met het werken met plg's op
het gebied van DVS, rekenen, taal-lezen, etc. Een medewerker verbindt zich aan één of twee plg's en is samen met een groep van drie a zes collega's verantwoordelijke voor de
ontwikkeling van zijn/haar plg. Er wordt in overleg met de directie en IB doelen gesteld en plannen gemaakt, welke weggezet worden in een ambitiekaart en een paar keer per jaar
worden geëvalueerd. Elke PLG is verantwoordelijk voor de invulling van een aantal teamwerkmomenten en/of studiedagen, waarop het team wordt meegenomen in de
ontwikkeling. Door deze werkwijze wordt het leiderschap meer gedeeld en het eigenaarschap vergroot. zie ook: ambitiekaarten plg's

Naar aanleiding van de evaluatie van afgelopen schooljaar en de wenseninventarisatie voor volgend schooljaar is besloten de taak van unitcoördinator te laten vervallen. Afgelopen
jaar hebben we met elkaar gewerkt aan het ontwikkelen van PLG"s. De PLG's zijn verantwoordelijk voor onderwijsontwikkelingen op hun vakgebied en communicatie over in te
zetten ontwikkelingen richting het team. Afgelopen jaar werden de teamwerkmomenten en een aantal studiedagen succesvol door de PLG's georganiseerd.

Voor volgend schooljaar is het de bedoeling dat binnen elke PLG een coördinator/kartrekker wordt aangewezen. De coördinator is aanspreekpunt voor de PLG. Hij/zij informeert en
overleg met directie/IB over de voortgang van de PLG en stemt af op welke wijze het team wordt meegenomen in de ontwikkelingen. In de jaarplanner wordt 3x per jaar een PLG-
coördinatoren overleg gepland met als doel verbindingen te blijven waarborgen tussen de PLG's.

De samenwerking tussen opvang en onderwijs wordt steeds vanzelfsprekender. Door Corona en de verschillende lock-downs werd de samenwerking geïntensiveerd, doordat we
met elkaar de noodopvang organiseerden. Onderwijs medewerkers kregen een kijkje in de keuken van de opvang en opvangmedewerkers kregen andersom een kijkje in de
keuken van onderwijs. Inmiddels zijn er binnen team KC Willem Eggert twee medewerkers werkzaam die een combinatiefunctie hebben en structureel zowel in onderwijs als in
opvang werkzaam zijn.

Onderwijs en opvang maken gezamenlijk een themaplanning. Thema's en activiteiten die onder onderwijstijd aan bod komen, kunnen ook onder opvangtijd aan bod komen en
andersom. We zien hierin steeds meer overlap ontstaan. Materialen die onder onderwijstijd gebruikt worden, zoals Beebots, Lego education en Spektro, worden ook ingezet tijdens
opvangtijd met als doel een rijk aanbod te bieden.

Binnen het bestuur zijn wij een voorloper op het realiseren van een kindcentrum en het integraal uit te zetten op de werkvloer. Door de contacten en verbinding binnen opspoor en
SKOP te blijven aanhouden en samen te reflecteren blijven wij in ontwikkeling.

Kindcentrum Willem Eggert
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Uitwerking KD2: Binnen KC Willem Eggert wordt samen met externe gespecialiseerde partners samengewerkt aan het vormgeven van kwalitatief goed onderwijs op
het gebied van sport, kunst & cultuur. We ontwikkelen een werkwijze waarbij experts onderdeel worden van van de formatie.

Hoofdstuk / paragraaf PCA Onderwijskundig beleid

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Binnen KC Willem Eggert wordt met behulp van experts van onze samenwerkingspartners gewerkt aan de kerndoelen van kunstzinnige oriëntatie. Kinderen volgen lessen
beeldende vorming, drama, dans en muziek.

De samenwerking met NKT is dit schooljaar succesvol verlopen. De docenten van NKT zijn voldoende bekwaam om een groep 25 á 30 kinderen les te geven. Kinderen ervaren
plezier tijdens de zang-, dans-, en spellessen die gegeven worden en leren zich vrij te uiten.

De samenwerking met Wherelant is dit schooljaar beëindigd, doordat de docenten niet voldoende bekwaam waren om een groep kinderen les te geven. Om gebruik te maken van
de kwaliteiten die medewerkers hebben, is er een leerkracht die veel affiniteit heeft met beeldende vorming vrij geroosterd om aan de midden- en bovenbouw beeldende vorming
te geven. In het schooljaar 2022-2023 zal zij gedurende het gehele schooljaar 0.2ft in blokken alle units beeldende vorming geven.

Hallo Muziek (duurzame muziekeducatie binnen het basisonderwijs) heeft dit schooljaar de muzieklessen binnen het kindcentrum verzorgd voor de units 1/ 2 en 3/ 4. Deze
samenwerking wordt aan het einde van het schooljaar beëindigd, omdat wij niet overeenkomen met de inzet van Hallo Muziek binnen het kindcentrum. Volgend schooljaar zal onze
muziekdocent die dit schooljaar de units 5/ 6 en 7/ 8 heeft voorzien van muziekonderwijs, het hele kindcentrum voorzien van muzieklessen.

Uitwerking KD3: De school biedt een passend onderwijsaanbod aan wanneer het niveau van een leerling afwijkt van de leeftijdsgroep (passend bij de mogelijkheden
en behoeften van de leerling)

Hoofdstuk / paragraaf PCA Onderwijskundig beleid

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Het afstemmen op onderwijsbehoeften is geïmplementeerd en blijft tegelijkertijd structureel onderhoud nodig hebben. Het afstemmen van onderwijs is nooit klaar en vraagt
gedurende het hele schooljaar opnieuw aandacht om ervoor te zorgen dat kinderen krijgen wat zij nodig hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

Binnen KC Willem Eggert werken kinderen met eigen leerlijnen indien het niveau van een leerling afwijkt van de leeftijdsgroep. Het aanbod wordt afgestemd met de intern
begeleider die in samenwerking met de leerkracht het proces bewaakt en afstemt met ouders.

Kindcentrum Willem Eggert
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Uitwerking KD4: De school biedt passende ondersteuning en/of begeleiding aan wanneer het niveau van een leerling afwijkt van de leeftijdsgroep (passend bij de
mogelijkheden en behoeften van de leerling)

Hoofdstuk / paragraaf PCA Onderwijskundig beleid

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Het afstemmen op onderwijsbehoeften is geïmplementeerd en blijft tegelijkertijd structureel onderhoud nodig hebben. Het afstemmen van onderwijs is nooit klaar en vraagt
gedurende het hele schooljaar opnieuw aandacht om ervoor te zorgen dat kinderen krijgen wat zij nodig hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

Binnen KC Willem Eggert werken kinderen met eigen leerlijnen indien het niveau van een leerling afwijkt van de leeftijdsgroep. Het aanbod wordt afgestemd met de intern
begeleider die in samenwerking met de leerkracht het proces bewaakt en afstemt met ouders.

Kindcentrum Willem Eggert
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Te volgen scholing Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Aanbieder Kosten Ontwikkeling aanbod lezen Alle onderwijsmedewerkers ronden in februari 2022 de
opleiding Close Reading af. Doel van het volgen van deze opleiding is om het onderwijs
op gebied van begrijpend lezen een impuls te geven en een verbinding te leggen naar
'Blink zaakvakken'.

Methode zaakvakken in combinatie met leesonderwijs. In augustus 2021 werd opnieuw
gestart met het implementatietraject Blink Zaakvakken. Er zijn een aantal
scholingsbijeenkomsten georganiseerd, met als doel medewerkers te ondersteunen bij
het voorbereiden van thema's en lessen. Het implementeringstraject verloopt nog niet
soepel. Er is op dit moment nog onvoldoende basis om te starten met de koppeling Blink
& begrijpend lezen. De werkgroep begrijpend lezen en de werkgroep zaakvakken zullen
in maart 2022 wel verkennend onderzoek doen bij andere scholen over deze koppeling
en de meerwaarde ervan. De werkgroep was enthousiast. In april heeft het team een
presentatie gehad van Blink-Lezen van Eline Reints-Doevendans. Na deze presentatie
en het bezoek aan een collega school obs 'De Delta' heeft het team besloten om een
thema Blink-lezen uit te proberen. Dit zal in het schooljaar 2022-2023 plaatsvinden.

In juni hebben alle groepen een klassenbezoek gehad van onze externe Blink trainer,
met als doel: ons verder te helpen Blink te implementeren. Onze kartrekker van de PLG-
zaakvakken Dajana is aangesloten tijdens deze bezoeken en nabesprekingen. Hierdoor
weet de PLG wat er leeft binnen de units, blijft de informatie intern en zij zal volgend
schooljaar alleen klassenbezoeken/nabesprekingen uitvoeren.

Scholing specialisatie NT2 onderwijs Iris Zuurbier en Dajana Zezevic hebben beiden de
opleiding specialisatie NT2 onderwijs afgerond. De kennis en vaardigheden die
voortkomen uit deze opleiding worden met name in de unit 1-2 gedeeld. Volgend jaar zal
er een vervolg van de opleiding gevolgd worden en wordt bekeken naar de vertaalslag
die nodig is in unit 3-4.

Assessor voor Opleiden in de School Het is nog niet gelukt deze opleiding te volgen. Het
wachten is op InHolland die nog zoekende zijn naar een passend aanbod op dit gebied.
Deze scholingswens zal voor volgend schooljaar op de planning worden gezet.

Opleiding tot auditor Intern Begeleider en Directeur KC Willem Eggert zijn beiden gestart
met de opleiding tot auditor. Het eerste jaar van de opleiding is in juni 2022 afgrond. De
wens is om volgend schooljaar ook het 2e jaar van de opleiding te volgen.

Opleiding tot rekenspecialist Mascha Haverkamp en Ellen van Nieuwenhuizen zijn
beiden bezit me de opleiding tot rekenspecialist / reken coördinator. Deze opleiding is in
juni 2022 met een positief resultaat afgerond. Als eindopdracht hebben zij een

Ontwikkeling aanbod
lezen

Methode Zaakvakken
in combinatie met
leesonderwijs

Scholing specialisatie
m.b.t. NT2 onderwijs

Iris Zuurbier september
2021 - juni
2022

OPSPOOR via beurs
OPSPOOR

Assessor voor
Opleiden in de
School

Janneke Karregat
in haar rol als
werkplekopleider

september
2021 - juni
2022

InHolland via
OPSPOOR

Opleiding tot auditor Mieke vde Putte &
Linda Hanraads

Maart
2022 - Juli
2022

Bureau
Meesterschap
i.s.m.
OPSPOOR

via
OPSPOOR

Opleiding tot
rekenspecialist

Mascha
Haverkamp

september
2021 - juni
2022

InHolland i.s.m.
OPSPOOR

via beurs
OPSPOOR

Vakspecialist Drama
afronding i.v.m.
vertraging corona

Jennifer Bruin september
2021 - dec
2021

InHolland reeds betaald
via beurs
OPSPOOR
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beleidsplan geschreven en wordt vanaf het schooljaar 2022-2023 uitgevoerd. Ons doel
is om met behulp van het rekenbeleidsplan het rekenniveau van de leerlingen te
verhogen. Hierdoor worden kansen gericht op het vervolgonderwijs en de toekomst voor
onze leerlingen vergroot. Tevens is het doel de behaalde doelen te borgen en erop toe
te zien dat deze actueel blijven. Het rekenbeleidsplan is een groeidocument, na elk
overleg en na elke rekenvergadering worden de afspraken hierin vastgelegd. Het
vastleggen van afspraken zorgt ervoor dat voor iedereen helder is hoe het
rekenonderwijs binnen ons kindcentrum gegeven wordt.

Vakspecialist Drama Jennifer Bruin heeft haar opleiding tot vakspecialist drama met
positief resultaat afgerond. Zij verzorgt dramalessen in de unit 1-2 en 3-4.

Geplande zelfevaluaties Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten Door Covid is de Audit komen te vervallen. Deze staat nu gepland in september 202.

Audit maart 2021 OPSPOOR auditoren team Maart 2022 via OPSPOOR

Kindcentrum Willem Eggert
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Overige zaken Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Huisvesting Onderzoeken mogelijkheden uitbreiding met twee
leslokalen.

Er vindt onderzoek plaats naar de mogelijkheid om KC Willem Eggert uit te breiden met
twee leslokalen en twee opvanglokalen. Jan Rietvink, de architect van het gebouw, heeft
een ontwerp gemaakt, deze is als bijlage toegevoegd. Het voorstel ligt bij de gemeente
en het bestuur voor goedkeuring.

TSO-BSO Onderzoeken mogelijkheden wijzigen tijden peuters. Per 28-2 gaan we binnen KC Willem Eggert over op een andere planning. Het
peuteraanbod op vrijdagmiddag komt te vervallen. Het peuteraanbod op maandag t/m
vrijdagochtend wordt per dag met een uur verruimd en zal geopend zijn van 8.25u tot
12.25u. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wens van ouders en medewerkers
om kinderen nog beter voor te kunnen bereiden op het primair onderwijs.

Sponsoring n.v.t. Het kindcentrum bestaat dit schooljaar 100 jaar en dit hebben we gevierd middels een
feestweek. De NSO heeft samen met een kunstenaar een 'buddy bench' voorzien van
mozaïek steentjes. De 'buddy bench' heeft een sociaal aspect en hebben wij 1500,- euro
subsidie ontvangen van de gemeente Purmerend.

MR Formeren MR Mogelijkheden onderzoeken één MR voor
hele KC i.p.v. OC en MR

De MR werd per 1-8 uitgebreid met een teamlid. Op dit moment zijn er nog geen
mogelijkheden om als Kindcentrum één medezeggenschapsorgaan te hanteren. Deze
wens blijft echter wel bestaan.

Kindcentrum Willem Eggert
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