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“In een veilige omgeving vanuit vertrouwen samenwerken  aan goed en inspirerend onderwijs!” 

Inleiding 

Tijdens het laatste inspectiebezoek kregen we van de inspecteur het advies mee om meer focus aan te brengen in de zaken die we aanpakten ter verbetering van onze school. Er zou meer 

samenhang tussen de verschillende verbeteronderwerpen moeten zijn. Tijdens de totstandkoming van het schoolplan 2015-2019 wilden we als team op niet meer dan 5 focuspunten 

uitkomen. Deze focuspunten hebben we vertaald in 5 zinnen. Kortgezegd komt het erop neer dat we focussen op: pedagogisch klimaat, fusie, onderwijskwaliteit en onderwijsvernieuwing, het 

worden van een Kindcentrum en we wilden goed borgen wat al goed gaat en is!  Deze 5 zinnen zijn leidend bij de keuze voor de verbeteronderwerpen: 

1. PCBO De Gong: samen werken aan één school! 
In de verbinding met elkaar als team, de ouders en leerlingen werken we vanuit de gezamenlijke visie aan De Gong.  
Onderdelen als communicatie, omgeving, cultuur, huisstijl en teamontwikkeling spelen hierbij een rol. De verbinding met de andere PCBO scholen in de wijk de Maten maakt 
uitwisseling van kennis en professionaliteit mogelijk. 

 
2. Een veilig en vertrouwd schoolklimaat voor iedereen ! 

Leerlingen, leerkrachten en ouders ervaren en werken samen zichtbaar aan een veilig pedagogisch klimaat waarbij op een adequate manier wordt omgegaan met pestgedrag. We 
willen hierbij een veilig en vertrouwd schoolklimaat bereiken voor een ieder die bij de school hoort.  

 
3. Ruimte voor Talent, betekent inspirerend onderwijs! 

De school heeft de ambitie om door te groeien naar een Integraal Kind Centrum. Dat betekent dat wij inzetten op effectief gebruik van het vernieuwde gebouw van PCBO De Gong 
om daarmee een groter leerlingenaantal te kunnen huisvesten, maar tevens om een Integraal Kind Centrum te kunnen realiseren. 
Talenten van kinderen, leerkrachten en ouders worden op optimale wijze benut t.b.v. de kwaliteit van het onderwijs. 

 
4. Trots op onze school, dat houden we vast! 

Met aandacht voor de identiteit werken we aan en borgen we een goede basiskwaliteit van ons onderwijs. Als team, leerlingen en ouders zijn we trots op PCBO De Gong. Ons PR- 
beleid is uitgewerkt en zal geborgd worden zodat het de schoolorganisatie rechtstreeks ten goede komt. 

 
5. Kwaliteit van onderwijs is vanzelfsprekend, maar gaat niet vanzelf!  

We streven ernaar dat de resultaten van de tussen- en eindopbrengsten boven het landelijk gemiddelde uitkomen. 
De inzet van professionele onderwijsgevenden en actuele methoden en methodieken zijn daarbij een randvoorwaarde. 

 

Dit schooljaar werken we aan de laatste relevante doelen uit het schoolplan 2018-2019. Dit jaarplan is een afgeleide van het schoolplan 2015-2019, aangepast aan de hand van nieuwe 

inzichten door de zich voortdurend ontwikkelende schoolcultuur. Het jaarplan is tot stand gekomen met behulp van de kartrekkers van de verschillende actieteams en de IB er. Tijdens de 

halfjaarlijkse evaluatie (feb) en tijdens de jaarevaluatie (jun) bewaken we als team en medezeggenschapsraad de voortgang. Zo werken we systematisch aan verbetering.  

Namens het team en de medezeggenschapsraad van Kindcentrum PCBO De Gong, Sanne Veltman, Locatieleider 
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PCBO De Gong: samen werken aan één school! 

Verbeterpunt 1 De lerende organisatie geven wij vorm door het specialistenoverleg en de actieteams.  

Gewenste situatie/doel Actieteams en specialisten werken planmatig aan eigen doelen, waardoor we samen werken en samenwerken aan de ontwikkeling van de school. Het 
specialistenteam is een klankbord en sparringpartner voor de directie. Met de specialisten werken we aan beleidsvoorbereiding, de directie voert de dagelijkse 
aansturing en is eindverantwoordelijke m.b.t. de besluitvorming. 

Activiteiten - Actieteamvergaderingen en specialistenoverleggen  
- Teamvergaderingen: meenemen van team in plannen, ontwikkelingen of besluiten  
- Binnen team onderzoek naar mogelijkheden voor tweede IPC specialist, ICC specialist en HB specialist  (opleiden in 2019-2020) 
- In onze jaarplanning werken wij volgens de PDCA-cyclus 

Betrokkenen Team 
Alle actieteamkartrekkers  
Alle LB specialisten 
Directie 

Periode Schooljaar 2018-2019 

Eigenaar Kartrekkers Actieteams, MT en LB specialisten 

Kosten - 

Borging Document met werkwijze toevoegen aan afsprakenmap 

Half jaar evaluatie  

Jaarevaluatie  

Afgerond ja nee mee in schoolplan 19-23 niet meer van toepassing 
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PCBO De Gong: samen werken aan één school! 

Verbeterpunt 2 De school groeit het komende jaar samen met stichting DOK13 verder toe naar Kindcentrum.  

Gewenste situatie/doel Opvang en onderwijs worden in Kindcentrum PCBO De Gong verzorgd door één team van professionals, die samen de doorgaande lijn van 2 tot 13 borgen.  

Activiteiten - Vergaderingen actieteam Kindcemntrum 
- Document opstellen waarin doorgaande lijn van peuters naar kleuters en werkwijze beschreven staat  
- implementeren werken met Parnassys, Parro en Leerlijnen Jonge Kind  
- Onderzoeken of gebruik van methode als Peuterplein en peutervolgsysteem een kwaliteitsverbetering van het aanbod kan opleveren 
- Pedagogisch medewerkers volgen van training voor licentie A of B kanjertraining 
- Samen met onderwijs op dezelfde avond oudergesprekken voeren in okt en april/mei 
- Opzetten werkwijze IB’er als pedagogische coach t.b.v. ontwikkeling kwaliteit aanbod peutergroep en vroege signalering ontwikkelingsproblemen 

toekomstige kleuters 
- Voortgangsgesprekken met teamleden opvang 

Betrokkenen Team 
Actieteam Kindcentrum 
IB 
Directie 

Periode Schooljaar 2018-2019 

Eigenaar Directie, IB en kartrekker actieteam 

Kosten Voor begroting 2019-2020 

Borging Documenten werkwijze toevoegen aan afsprakenmap 

Half jaar evaluatie  

Jaarevaluatie  
Afgerond ja nee mee in schoolplan 19-23 niet meer van toepassing 
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Een veilig en vertrouwd schoolklimaat voor iedereen ! 

Verbeterpunt 3 Het bewaken en versterken van een veilig en vertrouwd schoolklimaat. 

Gewenste situatie/doel Kindcentrum PCBO De Gong is een veilige leer-werkomgeving voor leerlingen en teamleden. 

Activiteiten - Vergaderingen actieteam gedrag. 
- Het onderwijsteam volgt de Kanjertraining licentie C (11 juni 2019) en de opvangteam kanjertraining licentie A of B. 
- We monitoren de sociale veiligheid d.m.v. de leerkracht en leerlingvragenlijsten van Zien. 
- Het gedragsprotocol wordt actueel gehouden door het minimaal 4 keer per jaar te laten terug komen op de vergadering. 
- Het actieteam ontwikkelt een groepsplan gedrag in Parnassys. Dit groepsplan wordt ingezet om sociale veiligheid te verbeteren. Het groepsplan wordt in een 

pilot in een paar klassen uitgeprobeerd en aan de hand van die ervaringen bijgesteld. 
- IB en specialist gedrag ondersteunen het team bij inzetten groepsplan gedrag. 
- Tijdens de vergadering deelt een collega een ervaring van een kanjeroefening uit de klas. 
- De leerkrachten zetten de leerkrachtondersteuner in om groepsgebonden tijd vrij te maken voor administratieve taken. 
- We evalueren de inzet van het continurooster met het team, de leerlingen, in de MR en OR en met de ouders middels een ouderpanel. 

Betrokkenen Team 
Actieteam Gedrag 

Periode Schooljaar 2018-2019 

Eigenaar Directie, IB en kartrekker Actieteam Gedrag 

Kosten €1700,- kanjerlicentie en budget werkdrukmiddelen 

Borging Groepsplan gedrag krijgt een plek in Parnassys, afspraken daarover in de afsprakenmap. 
Inzet werkdrukmiddelen wordt geëvalueerd en zo nodig aangepast voor 2019-2020 

Half jaar evaluatie  

Jaarevaluatie  
Afgerond ja nee mee in schoolplan 19-23 niet meer van toepassing 
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Ruimte voor Talent, betekent inspirerend onderwijs! 

Verbeterpunt 4 Leerkrachten ontwikkelen vaardigheid in het werken met IPC en het houden van leergesprekken met de leerlingen. Ouders voelen een grotere mate van 
betrokkenheid bij het werken met IPC. 

Gewenste situatie/doel Op De Gong gebruiken we voor de zaakvakken de methode IPC. Hiermee willen we bereiken dat er meer samenhang is tussen de verschillende vakken en dat 
kinderen 21e eeuwse vaardigheden ontwikkelen. Door leergesprekken te houden worden kinderen eigenaar van hun leerproces. Ouders leveren een bijdrage aan 
de inhoud van het onderwijs. 

Activiteiten - Vergaderingen actieteam IPC. 
- Tijdens de studiedag in februari gaan we ons verder ontwikkelen in het voeren van leergesprekken 
- We evalueren aan het eind van het schooljaar de eerste opzet van het IPC-deel van het rapport en passen het zo nodig aan 
- We zetten in op activiteiten met en door ouders om de betrokkenheid van ouders vergroten 
- We leggen de werkwijze rondom IPC vast, het actieteam volgt die en evalueert het intern en met het team. 
- In 2018-2019 vinden we een collega die de IPC opleiding gaat volgen in 2019-2020 
- We leggen de assessment for learing doelen vast voor elk vakgebied. 
- We houden leergesprekken met leerlingen om eigenaarschap m.b.t. het eigen leerproces te vergroten. 
- Observaties in de klas en een nagesprek door onze begeleider vanuit IPC Nederland om leerkrachten te coachen op IPC  

en in het bijzonder op het houden van leergesprekken 
- Het actieteam IPC voert klassenbezoeken uit om leerkrachten te coachen op IPC en in het bijzonder op het houden van leergesprekken 
- Er wordt een begroting per milepost gemaakt, zodat de leerkrachten regie voeren over de aanschaf van middelen (materiaal, excursies ed) voor IPC 
- De kartrekker IPC coördineert de planning van de thema’s in overleg met de leerkrachten en de coördinator Talentenmiddag 
- Het schooljaar wordt gestart door een schoolbreed thema ‘Kunst’, waardoor de onderlinge betrokkenheid en de betrokkenheid door ouders worden 

vergroot. 
- Tweemaal in het schooljaar wordt de IPC periode afgesloten met een schoolbrede activiteit voor ouders en leerlingen (zoals een tentoonstelling).  
- Eenmaal in het schooljaar  

Betrokkenen Team 
Actieteam IPC 

Periode Schooljaar 2018-2019 

Eigenaar Kartrekker actieteam IPC 

Kosten Zie offerte Ed van Uden, IPC Nederland 

Borging Document met werkwijze opnemen in afspraken map 
IPC deel van rapport evalueren aanpassen en vastleggen 
Er is voor elke milepost in juli een jaarbegroting voor het volgend schooljaar 

Half jaar evaluatie  

Jaarevaluatie  

Afgerond ja nee mee in schoolplan 19-23 niet meer van toepassing 
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Ruimte voor Talent, betekent inspirerend onderwijs! 

Verbeterpunt 5 Het cultuuronderwijs krijgt in twee jaar een vast rol binnen onderwijs waarbij we een doorgaande leerlijn hebben voor 4 vakken met een verbinding met IPC. 

Gewenste situatie/doel Voor het vakgebied muziek en handvaardigheid hebben we een goede doorgaande lijn opgezet waarbij een verbinding is met IPC. 

Activiteiten - Coachingsbijeenkomsten van het cultuurmenu voor de cultuurcoördinator. 
- Gesprekken tussen cultuurcoördinator, begeleider vanuit Cultuur Met Kwaliteit en directie over opzet traject rondom subsidie 
- Tijdens de studiedag in februari gaan we onze visie op het gebied van cultuuronderwijs formuleren. 
- In schooljaar 2018-2019 zetten we een doorgaande lijn voor het vakgebied muziek en handvaardigheid op van groep 1 t/m 8. 
- In het schooljaar 2018-2019 maken we een start met het opzetten van een doorgaande leerlijn voor de vakgebieden tekenen en drama. 
- We bouwen de combinatie van de talentenmiddag en IPC verder uit en beschrijven deze werkwijze in een document. 
- We combineren het aanbod vanuit het cultuurmenu zoveel mogelijk met de thema’s vanuit IPC. 
- In de 2e helft van het schooljaar lanceren we het traject met een culturele activiteit voor alle leerlingen 
- In de oudercommunicatie brengen we ouders op de hoogte van de ontwikkelingen rondom CMK, IPC en talentenmiddag. 
- In 2018-2019 vinden we een collega die de ICC opleiding gaat volgen in 2019-2020 
- Via de P&R medewerker van PCBO zetten we 1 activiteit groot neer in de media. 

Betrokkenen Team 
Actieteam IPC 
Cultuur coördinator 
Directie 
Begeleider vanuit Cultuur Met Kwaliteit 

Periode Schooljaar 2018-2019 en 2019-2020 

Eigenaar Cultuurcoördinator 

Kosten subsidie 
Borging Document werkwijze combinatie IPC, talentenmiddag en cultuuronderwijs 

Document met doorgaande leerlijn voor handvaardigheid en muziek 

Half jaar evaluatie  

Jaarevaluatie  

Afgerond ja nee mee in schoolplan 19-23 niet meer van toepassing 
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Ruimte voor Talent, betekent inspirerend onderwijs! 

Verbeterpunt 6 Visie op en inzet van ICT in de school en vergroten van digitale vaardigheden van leerkrachten. 

Gewenste situatie/doel Aan het eind van het jaar is er ICT plan, waarin de visie van het team is geformuleerd op de inzet van ICT t.b.v. het onderwijs en waarin beschreven staat hoe we in 
de komende planperiode toewerken naar de gewenste inzet van ICT. 

Activiteiten - Vergaderingen actieteam ICT 
- Ouderavond over ICT voor alle ouder van de PCBO scholen uit de Maten op 20 maart 
- Tijdens de studiedag in februari gaan we onze visie op het gebied van de inzet van ICT t.b.v. het onderwijs formuleren. 
- Tijdens specialistenoverleggen en teamvergaderingen  we de opzet van  
- We hebben het digitaal rapport uitgeprobeerd in januari en juni als schaduwrapport met als doel in januari 2020 het digitale rapport mee te geven. 
- Het actieteam ICT heeft ondersteund door ITworkz een leerlijn digitale vaardigheden opgezet 
- Er zijn facultatief trainingen aangeboden door onze eigen ICT-er en er is individuele ondersteuning van de ICT-er op aanvraag om de leerkracht vaardigheden 

te verhogen. 
- Leerkrachten bekwamen zich verder in het gebruik van MOO en Office 365. 

Betrokkenen Team 
Actieteam ICT 
Wijk ICT’er 
IT workz 

Periode Schooljaar 2018-2019 en nieuwe schoolplanperiode 2019-2023 

Eigenaar Kartrekker actieteam ICT 
Directie 

Kosten Zie begroting 2019-2023 

Borging Leerlijn ICT 
Plan en begroting 2019-2023 
Werkwijze m.b.t. leerlijn in afsprakenmap 
Rapport afspraken in afsprakenmap 

Half jaar evaluatie  

Jaarevaluatie  

Afgerond ja nee mee in schoolplan 19-23 niet meer van toepassing 
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Ruimte voor Talent, betekent inspirerend onderwijs! 

Verbeterpunt 7 Het opstellen van schoolplan 2019 – 2023 

Gewenste situatie/doel Een plan voor de komende vier jaar waarin de korte en lange termijn doelen beschreven staan waaraan we als organisatie willen werken.  

Activiteiten - Visiedagen op 29 en 30 oktober 
- Studiedagdelen in februari en juli 
- Teamvergaderingen en specialistenoverleggen 2018-2019 
- ICT visiedagdeel 21 februari 2019 
- Input vanuit ouderpanel MR, leerlingenraad, ouderraad, opvangcollega’s 
- Het ondersteuningsbeleidsplan vormt als bijlage een onderdeel van het schoolplan en wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld. 
- Workshops WMK  

Betrokkenen Team 
Ouders 
Leerlingen 
Directie 

Periode 2018-2019 

Eigenaar Directie 

Kosten Zie meerjarenbegroting  

Borging Vastgesteld in schoolplan, jaarverslag en jaarplan 

Half jaar evaluatie  

Jaarevaluatie  

Afgerond ja nee mee in schoolplan 19-23 niet meer van toepassing 
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Trots op onze school, dat houden we vast! 

Verbeterpunt 8 Communicatie en betrokkenheid ouders 

Gewenste situatie/doel We gebruiken Parro om te communiceren met ouders en promoten onze school via verschillende media. 

Activiteiten - Knoppencursus Parro voor alle teamleden 
- Teamvergaderingen  
- Cyclus van oudercommunicatie (groepsnieuws en nieuwsbrief) wordt gehanteerd en uitgevoerd via Parro 
- Leerkrachten nodigen zelf nieuwe ouders uit voor Parro 
- We proberen de mogelijkheden uit van Parro: 

o Plannen gespreksavonden 
o Plannen van klassenuitjes 
o Organiseren van materialen/middelen 

- In overleg met PCBO Apeldoorn, DOK13 en Parnassys gaan we op zoek naar een manier om de communicatie met alle ouders van onze organisatie weer via 1 
kanaal te laten lopen. Vanaf de overstap op Parro wordt communicatie vanuit de Gong verstuurd via KDV net aan de ouders van de Peutergroep. 

- Er wordt een nieuwe flyer gemaakt in de huisstijl voor het hele kindcentrum. 
- We promoten activiteiten van de school via minimaal 2 free publicity momenten, website, Facebook en Instagram. 

Betrokkenen 
 

Team 
Directie 
DOK13 
PCBO Apeldoorn 

Periode Schooljaar 2018-2019 

Eigenaar Directie 

Kosten - 
Borging Afspraken met betrekking tot het gebruik van Parro staan in de afsprakenmap 

Half jaar evaluatie  

Jaarevaluatie  

Afgerond ja nee mee in schoolplan 19-23 niet meer van toepassing 
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Trots op onze school, dat houden we vast! 

Verbeterpunt 9 Een christelijke leefgemeenschap waar iedereen welkom is.  

Gewenste situatie/doel PCBO De Gong als Kindcentrum is een leefgemeenschap waar kinderen, ouders en teamleden zich welkom en gezien mogen voelen 

Activiteiten - De christelijke identiteit is tweemaal gespreksonderwerp geweest tijdens een teamvergadering. 
- We ontwikkelen onze vaardigheden op het gebied van onderwijs aan nieuwkomers. We maken hierbij zoveel mogelijk gebruik van de expertise van andere 

PCBO scholen. 
- We oriënteren ons op de inzet van een ouder/ groep ouders die ‘nieuwkomer’-ouders kan ondersteunen. 
- We stellen een draaiboek op waarin we beschrijven wat we doen bij de start van een nieuwkomer gezin op school. 
- We zetten ons in om nieuwe ouders actief te betrekken bij activiteiten op school.  

Betrokkenen Team  
Directie 
Ouders 

Periode Schooljaar 2018-2019 

Eigenaar Directie 

Kosten - 

Borging Draaiboek wordt opgenomen in de afsprakenmap. 

Half jaar evaluatie  

Jaarevaluatie  

Afgerond ja nee mee in schoolplan 19-23 niet meer van toepassing 



Jaarplan 18-19                                                                                                                              

11 

 

 
Kwaliteit van onderwijs is vanzelfsprekend, maar gaat niet vanzelf!  

Verbeterpunt 10 Opbrengsten  

Gewenste situatie/doel De leerling opbrengsten (Midden en Eind) liggen minimaal op het landelijk gemiddelde of daarboven. 

Activiteiten - We werken volgens de werkwijze beschreven in SLIG; PDCA cyclus is de basis voor de jaarplanning 
- Groepsbezoeken, opbrengstgespreken, groepsbesprekingen  
- Reken- en taalspecialisten hebben een rol in de opbrengstgesprekken vanuit hun specialisatie.  
- De afspraken rondom coöperatief leren leggen we vast, directie controleert de uitvoering in de groepen tijdens groepsbezoeken. 
- In elke groep werken we effectief met groepsplannen en zorgmemo, er is een koppeling met de dag-, week- en periodeplanning. 
- Instructie wordt gegeven volgens het di-model 
- Staal is geïmplementeerd, evaluatie en borging wordt opgenomen in schoolplan 19-23 
- De taalcoördinatoren maken in samenwerking met de IB’er een plan voor de verbetering van aanbod en de aanpak bij technisch lezen.  

De implementatie van dit plan ligt startklaar voor schooljaar 19-20. 
- De rekenspecialisten oriënteren zich samen met IB en directie op aanschaf van een andere methode voor rekenen in 19-20. 
- Nascholing zetten we in t.b.v. de doelen in het jaarplan. 
- Met directie en IB worden tweemaal per jaar de resultaten geanalyseerd en geëvalueerd en de doelen voor het komende half jaar vastgelegd. 
- Er is door leerkrachten geoefend met toepassing van het gebruik van leesstrategieën bij het vak begrijpend lezen. Er zijn lessen ingepland met andere 

teksten. De strategieën zijn toegepast bij IPC en BLITS. 

Betrokkenen Team  
Directie 

Periode Schooljaar 2018-2019 

Eigenaar Directie 

Kosten - 
Borging Afspraken rondom het methodegebruik leggen we vast in de afsprakenmap. 

Half jaar evaluatie  

Jaarevaluatie  

Afgerond ja nee mee in schoolplan 19-23 niet meer van toepassing 
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Kwaliteit van onderwijs is vanzelfsprekend, maar gaat niet vanzelf!  

Verbeterpunt 11 Passend onderwijs 

Gewenste situatie/doel Op De Gong geven wij passend onderwijs aan zo veel mogelijk leerlingen.  

Activiteiten - Leerkrachten maken een heldere analyse van de toetsen van hoofdvakken rekenen, spelling en begrijpend lezen. 
- Optimaal gebruik maken van middelen lichte ondersteuning. 
- Directie en IB stellen ondersteuningsbeleidsplan jaarlijks bij 
- De intern begeleider werkt volgens de nieuwe functieomschrijving als een onderwijskundig coach in de school. 
- Eén dagdeel van de studiedag in juli besteden we aan een scholing m.b.t. kansengelijkheid en/of onderwijs aan nieuwkomers 

Betrokkenen Team  
IB 
Directie 

Periode Schooljaar 2018-2019 

Eigenaar Team  
IB  
Directie 

Kosten Nog niet bekend 

Borging PDCA-cyclus in de jaarplanning, schoolafspraken in afsprakenmap 

Half jaar evaluatie  

Jaarevaluatie  

Afgerond ja nee mee in schoolplan 19-23 niet meer van toepassing 

 


