
                               Jaarplan schooljaar  
Leerlingprofiel 

 Leerkrachtprofiel 
Onze  

Missie 

Onze  

Visie 

Onze  

Ambitie 
RKBS De Kiem is een 

prachtige basisschool.  

 

Dit laten we zien in  

 

Leerkracht 

Daadkracht 

Kindkracht 

en Kiemkracht. 

 

Ons uitgangspunt is: 

 

“Ontwikkel je Kracht” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Voortdurend werken aan 

goede resultaten op 

hoofdvakken. Schoolbreed 

boven het landelijk 

gemiddelde en ins passend 

bij het niveau van het kind 

 

o Brede ontwikkelingen 

interesse van het kind 

 

o Soc. Emotionele 

ontwikkeling van het kind 

en de voorbereiding op de 

positie in de maatschappij 

en de burgerschap 

 

o Onderwijs passend bij de 

mogelijkheden en kansen 

van het kind 

 

o Krachtig leren 

 

o Ontwikkelen van de 

competenties van de 

kinderen en leerkrachten 

 

o School met energie en 

dynamiek 

 

o Kinderen eigen nw 

gelijkheden laten 

ontwikkelen aangevuld 

met competenties die wij 

meegeven 

 

o Ontwikkelen van 

samenwerking met 

kindkracht  

 

o Aanbieden veilige en 

uitdagende leeromgeving 

 

o Meegeven aan leerlingen 

van kennis, kunde en 

zelfvertrouwen 

 

 

 

 

 

 

 

Doelen 

o Verhogen onderwijsopbrengsten;  

Drie jaar achtereenvolgend scoren wij op of boven het landelijk 

gemiddelde met de eindcito 8.  

o Verhogen van ouderbetrokkenheid; 

Het vormen van een regiegroep Ouderbetrokkenheid. Bestaande uit 

leerkrachten en ouders om samen het Ouderbeleid te gaan 

ontwikkelen. 

o IKC –ontwikkeling; IKC Kaskade visie en missie zijn ontwikkeld  



2016/2017                                              
 

3 speerpunten 
Verhogen onderwijs 

opbrengsten 

Ouder 

betrokkenheid 

IKC-Vorming          

Afgerond jan. 2017 

     Het inzetten van een 

      SSBA-breed  

      (verbeter)plan 

    Inzet van een 

      taalspecialist op 

      technisch lezen 

    Neerzetten van een 

      werkplan “meergaafden” 

      beleid. 

    Ontwikkelen van een ICT- 

      Beleidsplan 

    Implementeren van het 

      werken met een  

      datamuur in alle groepen 

Afgerond juni. 2017 

    De regels De Kiem zijn 

      vastgesteld en er wordt 

      naar gehandeld  
    De leerlijnen techniek, 

      cultuur en groen zijn 

      ontwikkeld.  

      (= Doorontwikkeling van  

      ‘ontwikkel je kracht”.) 

    Ontwikkelen van een  

      rekenbeleidsplan  

    Ontwikkelen van een  

      taalbeleidsplan  

    Ontwikkelen van een  

      projectplan “rijke 

      leeromgeving” (inrichting 

      lokalen) 

Afgerond jan. 2017 

   In alle groepen  wordt  

     gewerkt met  

     startgesprekken voor 

     ouders 

   Facebook starten en 

     gebruiken 

   Nieuwe website is in gebruik 

     genomen 

   Informatieblad over leerstof 

     voor ouders per vakantie 

 

 

 

 

Afgerond juni. 2017 

   Traject ouderbetrokkenheid 

     CPS starten 

   Ouders uitnodigen om hun 

     expertise te delen met de 

     kinderen (OJK) 

   Een ouderpanel/kamer  

     ontwikkelen 

   Informatieve filmpjes 

     worden ontwikkeld en 

     staan op de website  

   Nieuwjaarsreceptie voor 

     ouders   

X   Studiedag invullen met  

     ouders over  

     ouderbetrokkenheid 

 

Afgerond jan. 2017 

   Startbijeenkomst IKC- 

     vorming met Kindkracht 

   Gezamenlijk kind- 

     volgsysteem 

   Gezamenlijke  visie op 

     buitenspelen en inrichting 

     schoolplein 

   Bouwcoördinatoren zijn 

     opleiding IKC gestart 

   Gezamenlijk 

     Managementteam 

 

 

 

Afgerond juni. 2017 

   Inhoudelijke brede school 

     avond organiseren 

   Werkbezoeken bij externe 

     IKC plannen voor het team 

   Buitenschoolse activiteiten  

     afstemmen op behoeftes 

   Jaarplanning afstemmen 

   Thema-gericht  

      samenwerken 

  

  
 

Normen en waarden 

o Iedereen hoort erbij, aardig zijn maakt iedereen blij!  

o Gaat er iets mis dan zeggen wij stop, wij zijn eerlijk en lossen het op! 

o Wij lopen rustig en ruimten netjes op, zuinig zijn op spullen,  

dat vinden wij top! 

o Zo zijn de Kaskade regels klaar, wij doen dit met en voor elkaar! 
 

 

Kaskade regels! 


