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Borging 

LOOQIN (in 2023 scoort de Sterre der zee op het pedagogisch handelen een veiligheid een 
goed binnen ons eigen kwaliteitssysteem)  
We gaan met het aanschaffen van de proeflicentie Looqin kijken of dit programma meer 
handvatten geeft bij het scoren en sturen op welbevinden en betrokkenheid. Wanneer dit 
goed bevalt gaan we de overstap maken en zeggen we de licentie van Zien op.  

juni Evalueren ons document "zicht op ontwikkeling" (via de Why 
How What) 

Pedagogisch proces 
begeleider  

 

INVOEREN IEP LEERLINGVOLGSYSTEEM (De sterre der zee biedt 2023 gepersonaliseerd 
leren aan in minimaal fase 4 / Zoals beschreven in de notitie "gepersonaliseerd leren")  
We gaan werken met een leerlingvolgsysteem waarbij we kinderen meer individueel kunnen 
volgen op hun leerrendement.  

juni Evalueren Document "zicht op ontwikkeling" (Why How 
What) 

Pedagogisch proces 
begeleider  
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Verbeteren 

Overige zaken / geen traject maar losse afspraken  

Tijdsplanning 

augustus Afspraken  Team  

Ontwikkelen 

ZICHT OP ONTWIKKELING (beschrijving en vastlegging van ons eigen 

kwaliteitssysteem gebaseerd op het inspectiekader)  

Aanleiding voor dit project 
Om gepersonaliseerd leren concreet terug te laten komen in het onderwijs heeft Sterre der Zee een 
nieuw onderwijs concept (EGO) gekozen waar de visie op onderwijs en het lesgeven op gestoeld is. 
Hierdoor is het makkelijk om beredeneerd keuzes te maken in de dagelijkse onderwijspraktijk. 
 
Huidige situatie 
Zicht op ontwikkeling is niet een statisch iets maar meer een proces waarin je zicht houdt op de 
kwaliteit van het onderwijs. Omdat de school een andere weg is ingeslagen betreffende het 
onderwijs, zijn ook methodes en volgsystemen het afgelopen jaar geëvalueerd en is er onderzoek 
gedaan naar andere methodieken die mogelijk beter aansluiten bij de visie. De zorgcyclus op Sterre 
der zee was meer opbrengst gericht dan handelingsgericht. Dat wil zeggen dat in het verleden doelen 
en plannen gemaakt werden op basis van leerlingscores. Omdat handelingsgerichtwerken meer 
procesmatig is en beter past bij de visie is er voor gekozen om als volgsysteem Looqin te gebruiken. 
Tevens is voor andere toetsen gekozen omdat de CITO3.0 toetsen niet geschikt zijn voor adaptief 
gebruik. Vanwege onze populatie (zie weging) is adaptief toetsen wel een logischere keuze en dus 
zijn wij overgestapt op IEP. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Het overschakelen naar andere volgsystemen brengt met zich mee dat er nieuwe afspraken moeten 
worden gemaakt om ervoor te zorgen dat de zorgstructuur binnen de school cyclisch (PDCA) is. Ons 
doel is om aan het einde van schooljaar 21-22 deze afspraken te hebben beschreven in een 
document. 
 
Doelen voor dit jaar 
Algemeen doel:  
 
Aan het eind van het schooljaar ligt er een document "zicht op ontwikkeling" passend bij onze EGO-
visie waarin we het toezichtskader van de inspectie als vertrekpunt nemen.  
 
Acties tot aan de herfstvakantie: 
 

• OP1 aanbod is beschreven 
Acties tot aan de kerstvakantie: 
 

• OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding is beschreven 

• OP3 Pedagogisch en didactisch handelen is beschreven 

• OP4 onderwijstijd is beschreven 
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Acties tot aan de voorjaarsvakantie:  
 

• VS1 Veiligheid is beschreven  

• VS2 Schoolklimaat is beschreven 
 

 
Meetbare resultaten 
Aan het eind van het schooljaar ligt er een document "zicht op ontwikkeling" passend bij onze EGO-
visie waarin we het toezichtskader van de inspectie als vertrekpunt nemen. 
 
Uren 
extra uitbreiding van uren leerkracht (0.4fte) 
extra uitbreiding uren onderwijsassistent (0.5 fte) 
 
nascholing Carina: Procesgericht volgen van kinderen  
 
Budget 
extra uitbreiding van uren leerkracht (0.4fte is 28.000,--) 
extra uitbreiding uren onderwijsassistent ( 0.5 fte is 22.500) 
 
kosten procesgericht volgen van kinderen 600,-- via bureau Tweemonds 
 
Tijdsplanning 

oktober 1e evaluatie  
 wat precies / test  

Directie 

 
Wijze van borging 
Wanneer we de zicht op ontwikkeling hebben beschreven borgen we dit door jaarlijks het document 
op de borgingskalender te zetten. Doen we nog de dingen zoals we ze hebben besproken en moeten 
er nog zaken worden aangepast?  
 
Borgingsplanning 

oktober jaarlijks Document "Zicht op ontwikkeling" bespreken Pedagogisch proces 
begeleider  

Verbeteren 
Personeel  |  Ontwikkeling 

EIGEN PORTFOLIO MEDEWERKERS (In 2023 ervaren de medewerkers 

professionele ruimte en nemen zelf verantwoordelijkheid voor hun 

eigen ontwikkeling gepresenteerd in een portfolio) 

Aanleiding voor dit project 
We willen ons als schoolteam blijven ontwikkelen. Om dit goed zichtbaar te maken willen we werken 
met een gedegen programma/portfolio.  
 
Huidige situatie 
We werken met Mooi-onderwijs.nl en daar kan iedereen zijn ontwikkeling in bijhouden. Er is veel 
ontevredenheid hierover. 
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Uiteindelijk gewenste situatie 
In 2023 heeft elke medewerker inzicht in zijn eigen ontwikkeling en houdt iedere medewerker een 
eigen portfolio bij. 
 
Doelen voor dit jaar 
Elke leerkracht houdt een eigen portfolio bij. 
 
Meetbare resultaten 
Elke leerkracht geeft voor de herfstvakantie aan hoe hij / zij deze ontwikkeling in kaart wil brengen.  
 
Tijdsplanning 

oktober 1e evaluatie  Team  

 
Wijze van borging 
Het traject is doorgezet naar komend schooljaar 2021-2022 
 

Verbeteren 
Organisatie  |  Samenwerking 

PR-STRATEGIE ONTWIKKELEN (De Sterre der Zee heeft minimaal een 

stabiel leerlingaantal) 

Aanleiding voor dit project 
Leerlingaantal, ondanks de krimp in Delfzijl stabiel houden. 
 
Huidige situatie 
De afgelopen jaren is het leerlingenaantal steeds rond de 45 a 55 kinderen uitgekomen. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
In 2023 heeft de Sterre der Zee een stabiel leerlingaantal. De school profileert zich zichtbaar en heeft 
een duidelijke positie binnen de markt. 
 
Doelen voor dit jaar 
Algemeen doel:  
 
Het leerlingenaantal minimaal stabiel houden maar het liefst laten groeien richting de 60 per 1 okt 
2022 
 
Acties tot aan de herfstvakantie:  

•  
 
De Sterre der zee biedt alle kinderen een ontbijt aan op school. Dit omdat veel kinderen 
zonder ontbijt op school komen. (start januari)  

• De Website is bijgewerkt met onze profilering als Ervaringsgerichte School (EGO-school)  

• Ons Instagramaccount wordt regelmatig voorzien van input vanuit de collega's. We proberen 
nieuwe volgers aan te trekken door regelmatig zelf berichten door te zetten. 

• We willen proberen regelmatig stukjes door te geven aan de krant 
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Meetbare resultaten 
Leerlingenaantal en prognoses twee x per jaar in de begrotingsapp bijhouden. Tijdens de 
begrotingsgesprekken en bijstelling tijdens de formatiegesprekken.  
 
Tijdsplanning 

november 1e evaluatie Directie 

Ontwikkelen 
Organisatie  |  Tijd voor toekomst 

NATIONAAL PROGRAMMA GRONINGEN - "TIJD VOOR TOEKOMST"  

Op de Sterre der Zee hebben we samenwerkingspartners in onze 

regio en (ver) daar buiten 

Aanleiding voor dit project 
Gelijke kansen voor elke Groninger.  
 
Huidige situatie 
Het is nog steeds zo dat daar waar je wieg staat voor een groot deel bepaalt hoe je succesvol iemand 
kan zijn. Onze school valt onder het achterstandsbeleid. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Gelijke kansen voor elke Groninger te starten op de Sterre der zee. Kinderen van de Sterre zo veel 
mogelijk in aanraking laten komen met alle facetten in het leven. Hieronder een beschrijving zoals 
deze op de website van Tijd voor Toekomst staat geschreven:  
 
Tijd voor Toekomst is een krachtenbundeling van alle partijen die een verrijkte schooldag wil bieden 
aan zoveel mogelijk kinderen in de provincie Groningen. We steken meer tijd en energie in de 
nieuwe generatie. Dat doen we door in en rond de schooltijden meer werk te maken van bewegen, 
gezonde voeding, natuureducatie, wetenschap & techniek, cultuur, welzijn en de toekomstige 
arbeidsmarkt. Het betreft aandachtsgebieden die naast het reguliere onderwijsprogramma kinderen 
versterken in hun persoonlijke ontwikkeling, vaardigheden etc. We gooien het niet over de schutting 
bij de scholen, maar bouwen aan een brede coalitie die in en rond de school zorgt voor verrijking met 
als doel een gezonde en kansrijke generatie Groningers. 
 
Doelen voor dit jaar 
In januari starten we met dit traject en zullen we doelen hier gaan noteren.  
 
Tijdsplanning 

september 1e evaluatie  Nat.programma 
Groningen coordinator  
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Ontwikkelen 
ICT  |  Hardware 

ICT PLAN / PROJECT BASICLY  (De Sterre der Zee  biedt 2023 

gepersonaliseerd leren aan in minimaal fase 4  /Zoals beschreven in 

de notitie ‘Gepersonaliseerd Leren’) 

Aanleiding voor dit project 
Ons ICT beleid moet is verouderd en moet worden vernieuwd. Ook op stichtingsniveau is er een 
nieuw ICT-beleidsplan vastgelegd. Als school moeten we nadenken hoe we ons ICT-onderwijs de 
komende jaren gaan inrichten.  
Digitale geletterdheid / mediawijsheid verdient een duidelijker plek in de school. 
 
Huidige situatie 
Er is geen doorgaande lijn op digitale geletterdheid / mediawijsheid. Er is geen ICT-plan aanwezig.  
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Een goede doorgaande ICT beleidsplan met daarin een duidelijke plek voor digitale geletterdheid / 
mediawijsheid. In het plan moet terug te lezen zijn hoe wij ons ICT-onderwijs de komende jaren gaan 
inrichten.  
 
Doelen voor dit jaar 
Deze doelen worden in september samen met de projectleider van Basicly met het team opgesteld.  
 
Meetbare resultaten 
Aan het eind van het schooljaar ligt er een concept ICT-beleidsplan.  
 
Haalbaarheidsfactoren 
We worden begeleid door Basicly.  
 
Tijdsplanning 

oktober 1e evaluatie  ICT'er/I-coach 

 
Wijze van borging 
; 
 

Ontwikkelen 
NPO   |  Nationaal Plan Onderwijs 

(LEVEND) REKENEN  (De Sterre der Zee biedt 2023 gepersonaliseerd 

leren aan in minimaal fase 4) 

Aanleiding voor dit project 
Het vergroten van de betrokkenheid bij het rekenonderwijs door dit levend te maken. We willen een 
betere afstemming van het rekenaanbod op onze kinderen. We zien namelijk dat er veel 
niveauverschillen zijn bij onze kinderen. 
 
Huidige situatie 
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Gedurende het afgelopen jaar hebben we als school al stappen gezet met betrekking tot het 
verbeteren van ons rekenonderwijs. Afgelopen schooljaar zijn we gaan werken met Gynzy. Daarnaast 
gebruiken we de LDO mappen rekenen en zijn we begonnen met groepsdoorbrekend rekenen. In de 
onderbouw maken leerlingen op een laagdrempelige manier spelenderwijs kennis met getallen. In de 
midden- en bovenbouw wordt er op een formelere manier rekenonderwijs aangeboden. Zowel de 
midden- en bovenbouw hebben per week vijf uur rekenonderwijs op het programma staan. Hiervan 
wordt drie uur per week groepsdoorbrekend onderwijs aangeboden waarbij de leerlingen in 
heterogene groepen werken. Tijdens elke rekenles wordt er in drie blokken gewerkt: instructie, 
individuele verwerking (via Gynzy of een werkblad) en een rekenspel. We zien dat de betrokkenheid 
door deze variatie iets gestegen is, maar hier valt zeker nog winst te behalen. Tijdens de klassikale 
lessen wordt er in de middenbouw al vaak met concrete materialen en activiteiten rondom levend 
rekenen gewerkt. In de bovenbouw ligt de aandacht hier nog vaker op het automatiseren van de 
basiskennis. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
We willen het groepsdoorbrekend werken optimaliseren. Ook het aanbieden van de groepsdoelen 
willen we verder uitwerken. Daarnaast moet het levend rekenen ontwikkeld worden. Uiteindelijk 
moet dit jaar vastgelegd worden hoe we de komende jaren gaan werken. Daarvoor gebruiken we 
tussenevaluaties om te kijken wat werkt en wat niet.  
 
Concreet willen we bouwen aan een vorm van rekenonderwijs waarbij niet alleen losstaande 
rekenlessen op het programma staan, maar waar rijke rekenproblemen ook geïntegreerd worden 
binnen projectwerk en andere vakgebieden. Het vergroten van de intrinsieke motivatie en daarmee 
het verhogen van de betrokkenheid en eigenaarschap van alle leerlingen, op elk niveau, is hierbij het 
hoogste doel. Leerlingen werken adaptief en assessment vindt plaats met als doel het leerrendement 
te kunnen vergroten ipv. de leerling te beoordelen op behaalde resultaten. 
 
Doelen voor dit jaar 
Algemeen Doel:  
 
Een uitgewerkt plan op (levend) rekenonderwijs op de Sterre der zee om datgene wat we bij de 
gewenste situatie hebben beschreven te verwezenlijken.  
 
Acties tot aan de herfstvakantie: 
1.  

 
Het invoeren van kindgesprekken waardoor kinderen meer eigenaarschap over het 
leerproces krijgen. Leerdoelen, groei en motivatie worden hierin besproken. Leerlingen 
krijgen hierbij inspraak over hoe zij deze doelen kunnen en willen bereiken. Hierdoor zal de 
betrokkenheid omhoog gaan., 

2. We oefenen in het aanbieden van leeractiviteiten aan die passen bij levend rekenonderwijs.  
3. Daphne gaat de rekengids opleiding volgen en wordt rekencoördinator. Opgedane kennis zal 

regelmatig gedeeld worden tijdens teambijeenkomsten.  
 

 

 
Meetbare resultaten 
We meten de betrokkenheid van leerlingen met betrekking tot ons rekenonderwijs door gebruik te 
maken van sociaal-emotionele metingen als Looqin en Looqin2u. We vergelijken de uitkomsten uit 
Looqin met die van de afname van de periode ervoor. 
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Omdat dit per kind verschillend is kunnen we en willen we ook niet meten met groepspercentages. 
Het gaat namelijk om het goed kunnen interpreteren van de scores en deze in gesprek met elkaar te 
duiden. Als vanzelfsprekend willen we natuurlijk een zo hoog mogelijke welbevinden en 
betrokkenheidsscore. Daar waar deze op groepsniveau te laag is gaan we kijken naar een interventies 
op groepsniveau. 
 
We houden individuele leergroei bij in IEP en daar waar een leerling een ondergemiddelde groei laat 
zien worden individuele interventies ingezet tenzij er sprake is van overlap bij alle leerlingen. Dit 
wordt dan weer ondervangen bij de instructies tijdens het groepsdoorbrekend werken op individueel 
leerlingniveau.  
 
Leergroei en ontwikkeling meten we ten minste twee keer per jaar door middel van de IEP toets (in 
november en april) en door observaties vastgelegd in Looqin.  
 
Haalbaarheidsfactoren 
De niveauverschillen wat betreft rekenen binnen onze school zijn enorm. Hierbij komt ook nog dat de 
basiskennis in de hogere groepen vaak niet voldoende geautomatiseerd is. Hierdoor is het van groot 
belang dat erg goed wordt gekeken naar individuele niveaus (per rekendomein) om de heterogene 
groepen op een zo effectief mogelijke manier samen te stellen. Ook is het van belang dat we voor de 
hogere groepen prioriteiten per domein stellen, met behulp van 'passende perspectieven'.  
 
De haalbaarheid van dit project wordt vergroot door het feit dat we veel ondersteuning hebben van 
onderwijsassistentes en een extra leerkracht, waardoor we veel (individuele) begeleiding kunnen 
bieden. Aanvullend is het ook gunstig dat Daphne de rekengids opleiding zal volgen en het 
rekenonderwijs met opgedane kennis kan verrijken.  
 
Uren 
Opleiding rekencoördinator (rekengids) 3500, -- 
 
Budget 
Vanuit de NPO gelden  
 
Tijdsplanning 

november 1e evaluatie  Rekencoördinator 

Verbeteren 
NPO   |  Nationaal Plan Onderwijs 

(LEVEND) TAALONDERWIJS   (De Sterre der Zee biedt 2023 

gepersonaliseerd leren aan in minimaal fase 4) 

Aanleiding voor dit project 
We zien dat de betrokkenheid bij het taalonderwijs niet voldoet aan onze normen. Deze is ons 
inziens te laag.  
Wat we nu zien is dat het lastig is om leerlingen te betrekken bij het lees- en spellingonderwijs, 
omdat het aan begrip van woordenschat ontbreekt. 
 
Huidige situatie 
Het afgelopen schooljaar zijn we al begonnen met het taalonderwijs betekenisvoller in te richten. 
 
De vrije tekst is in elke groep geïntroduceerd. In de bovenbouw is ook al gestart met het bespreken 
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van de teksten in een tekstenkring. Dit kan verder worden uitgebreid.  
 
Woordenschat wordt niet meer als apart vak aangeboden, maar is verweven in de kringen en de 
wereldoriëntatielessen. 
 
Om aan de doelen van begrijpend lezen te werken, is in de midden- en bovenbouw het afgelopen 
jaar gewerkt met Nieuwsbegrip. Hier worden teksten behandeld vanuit de actualiteit. Dit sluit soms 
aan bij wat er leeft in de groep, maar vaak ook niet.  
 
Een groot deel van de leerlingen op school spreekt thuis een andere taal dan het Nederlands. Hier 
komt bij dat de afgelopen 2 schooljaren vanwege corona een periode thuisonderwijs is gegeven. Het 
leesniveau van de leerlingen heeft hierdoor een achterstand opgelopen. De afgelopen schooljaren is 
er veel ingezet op het technisch lezen dmv de RALFI methode in de midden- en bovenbouw. 
Leerlingen lezen een tekst en rijen met woorden uit die tekst meerdere malen in de week. Wat 
betreft het betekenisvol maken van het lezen valt hierbij nog winst te behalen. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Het komende jaar willen we meer inzetten op het levend taalonderwijs. Het gebruik van vrije teksten 
willen we verder uitbreiden in alle groepen. De tekstenkring willen we verder optimaliseren en de 
vrije teksten ook als basis gebruiken voor de spelling-, grammatica- en leeslessen.  
Door rijke thema's voor en met de leerlingen uit te werken willen we het taalonderwijs 
betekenisvoller maken en op die manier de intrinsieke motivatie van de leerlingen aanspreken. We 
willen als school een rijk taalaanbod bieden in elke bouw.  
 
Doelen voor dit jaar 
Algemeen Doel: 
 
Een uitgewerkt plan op (levend) taalonderwijs op de Sterre der zee om datgene wat we bij de 
gewenste situatie hebben beschreven te verwezenlijken.  
Met het plan willen we zorgen voor een doorgaande lijn.  
 
Acties tot de herfstvakantie: 
 
Eva volgt de opleiding taalgids en deelt regelmatig haar bevindingen met het team en zet nieuwe 
acties uit in de groepen.  
 
We willen dit jaar de betrokkenheid van leerlingen bij het taalonderwijs vergroten door: 
 

• in elke groep wordt er wekelijks een tekstenkring gehouden waarin een vrije tekst van een 
leerling wordt besproken 

• aan de hand van een vrije tekst wordt er aan een spellings-, grammatica- of leesdoel gewerkt 

• de woordenschatlessen zijn gekoppeld aan rijke thema's die door de leerkracht en de 
leerlingen worden uitgewerkt 

 

 

 
Meetbare resultaten 
We meten de betrokkenheid van leerlingen met betrekking tot ons taalonderwijs door gebruik te 
maken van sociaal-emotionele metingen als Looqin en Looqin2u. We vergelijken de uitkomsten uit 
Looqin met die van de afname van de periode ervoor. 
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Omdat dit per kind verschillend is kunnen we en willen we ook niet meten met groepspercentages. 
Het gaat namelijk om het goed kunnen interpreteren van de scores en deze in gesprek met elkaar te 
duiden. Als vanzelfsprekend willen we natuurlijk een zo hoog mogelijke welbevinden en 
betrokkenheidsscore. Daar waar deze op groepsniveau te laag is gaan we kijken naar een interventies 
op groepsniveau. 
 
We houden individuele leergroei bij in IEP en daar waar een leerling een ondergemiddelde groei laat 
zien worden individuele interventies ingezet tenzij er sprake is van overlap bij alle leerlingen en 
maken we gebruik van groepsinterventies.  
Leergroei en ontwikkeling meten we ten minste twee keer per jaar door middel van de IEP toets (in 
november en april) en door observaties vastgelegd in Looqin. De betrokkenheid van de leerlingen 
wordt gemeten door de leerlingen te observeren bij taalactiviteiten en regelmatig te scoren in 
LooQin. 
 
De ontwikkelingen van het levend taalonderwijs nav de taalgids opleiding worden bijgehouden in het 
traject in schoolmonitor. Hier zal ook worden vermeld wat er met het team is gedeeld. 
 
Haalbaarheidsfactoren 
Het bieden van een rijke taalomgeving vraagt veel tijd en inzet van het personeel. Om thema's tot 
leven te wekken kan er gedacht worden aan uitstapjes in de omgeving en het creëren van rijke 
hoeken. Ook het zoeken van geschikte teksten om te gebruiken bij het leesonderwijs vraagt meer tijd 
van leerkrachten dan het werken met een methode. 
 
Dit vraagt dus meer van het personeel, maar dit kan binnen ons team wel gedragen worden door 
veel mensen. Zo is er dit schooljaar de inzet van een extra leerkracht en 3 onderwijsassistenten. Dit 
vergroot de haalbaarheid van de doelen. 
 
Het volgen van de taalgids opleiding door Eva zorgt ervoor dat zij zich kan richten op dit traject en 
met nieuwe inzichten kan komen op de haalbaarheid van de doelen te vergroten. 
 
Uren 
opleiding taalgids (taalcoordinator) 3500,-- 
 
Budget 
NPO gelden  
 
Tijdsplanning 

november 1e evaluatie  Taalcoördinator 

Verbeteren 
NPO   |  Nationaal Plan Onderwijs 

ONTWIKKELEN VAN HET ERVARINGSGERICHT ONDERWIJS / 

STUDIEREIS  /  EXTRA INZET PERSONEEL (Zichtbaar maken van de 

missie en visie van de school) 

Aanleiding voor dit project 
In aanloop op het nieuw te bouwen KC West, waar wij onderdeel van uit gaan maken, willen wij de 
missie en visie van de school zichtbaar maken. Onze school moet zich op onderwijsinhoud en visie 
meer profileren. Waar staan we voor als school.  
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Vanuit het bestuur is deze opdracht meegegeven om een duidelijk concept aan de school te 
verbinden om de school meer en duidelijker op de kaart te zetten. 
 
Huidige situatie 
Inmiddels is gekozen voor het concept Ervaringsgericht onderwijs (EGO) 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Samen met team, ouders, leerlingen en deskundigen is er voor gezorgd dat de nieuwe missie en visie 
rondom het EGO (ervaringsgericht onderwijs) duidelijk zichtbaar is binnen onze school. Zo dat wij dit 
mee kunnen nemen naar het nieuw te bouwen KC waar wij onze eigenheid en identiteit willen 
behouden en naar buiten uitstralen en ons daarmee te kunnen profileren. We willen ons duidelijk 
gaan profileren als EGO school naar buiten toe. Zichtbaar zijn in Delfzijl en daarbuiten.  
 
Doelen voor dit jaar 
Algemeen doel:  
 
Aan het einde van het schooljaar zie je de vijf pijlers van EGO als een rode draad terug in de school.  
 
Acties van zomervakantie tot aan de herfstvakantie: 
 
1. Elk kind weet hoe in te loggen in portfolio Social schools  
2. Elke leerkracht weet vanaf week twee na de centrale uitleg van de ICT-hoe het portfolio is te 
gebruiken en kan dit uitleggen aan de kinderen en weet hoe dit is in te zetten tijdens de 
kindgesprekken 
3. Elke leerkracht heeft voor de start van de zomervakantie zijn klas weten te verrijken met een extra 
hoek. Afgelopen jaar hebben we hier een start mee gemaakt.  
4. De onderwijsassistenten (Anneke en Caroline) zorgen voor respectievelijk de drukhoek en het 
atelier. Deze zijn goed ingericht en startklaar voor gebruik 
5. Aan het begin van het schooljaar wordt de klassebox geïntroduceerd als vast onderdeel op het 
weekrooster. 
6. Afspraken maken over het Forum (frequentie en vorm).  
 
Acties van Herfstvakantie tot de kerstvakantie:  
 
1. 
2. 
3. 
 
Acties van kerstvakantie tot voorjaarsvakantie:  
 
1. 
2. 
3.  
 
Aanvullende acties dit schooljaar: (nog in tijdspad weg te zetten na de 1e evaluatie)  
 
1. Kindgesprekken is een structureel onderdeel van de dag ( afgelopen schooljaar hebben we 
hiermee geëxperimenteerd)  
2. De kinderen gebruiken de portfolio's van Social schools.  
3. Het Forum (de afsluiting en of opening) is een structureel onderdeel van de week. De 
ouderbetrokkenheid wordt verhoogd door ouders uit te nodigen bij de presentaties van de kinderen.  
4. Elke groep heeft een Rijke leeromgeving (rijke hoeken)  
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5. Carina gaat de opleiding tot beeldcoach volgen en ons middels beelden begeleiden en de 
verdieping zoeken met elkaar (co-teaching)  
6. Carina gaat de opleiding "procesgericht volgen van kinderen binnen het EGO-onderwijs" via 
Tweemonds en zal via deze visie ook de leerkrachten hierin scholen/begeleiden 
7. Studiereis verkenning.  
8. Studiedag in Nederland. Bezoek aan EGO-school in Boekel 
9. Het optimaal gebruik maken van de kringen.  
10. Eva en Daphne gaan de opleidingen Taal- en Rekengids volgen.  
 
Meetbare resultaten 
We kijken middels klassenbezoeken (volgens ons jaarrooster) of en hoe we deze terugzien en 
bespreken hoe de ervaringen van de teamleden hierin zijn.  
 
Haalbaarheidsfactoren 
Het team heeft unaniem voor dit concept gekozen en wordt continu betrokken en zijn eigenaar van 
dit proces.  
 
Budget 
Vrijmaken vanuit de NPO gelden een budget per groep van 1000 euro voor de rijke leeromgeving. 
Aanschaf en inrichten van kasten met leermiddelen. 
 
Vrijmaken gelden voor de studiereis België naar CEGO 
 
Vrijmaken vanuit de NPO:  
 
extra uitbreiding van uren leerkracht (0.4fte is 33.600,--)  
extra uitbreiding uren onderwijsassistent ( 0.5 fte is 27.000) 
 
Studiereis naar CEGO (centrum ervaringsgericht onderwijs) 6500 ,-- 
 
Tijdsplanning 

oktober 1e evaluatie  Team  

 


