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“Mensen verschillen in de betekenis die ze aan veranderingen geven. Daarom is het van belang 

aandacht en ruimte te geven aan het proces van betekenis geven bij veranderingen. Die betekenis 

ontstaat in dialoog tussen mensen.”  

- Peter Senge 

“Voor succesvolle veranderingen is het nodig dat over langere tijd consequent dezelfde koers is 

gevaren. Ondanks de druk van buiten en de waan van de dag, is het oorspronkelijke doel altijd in 

beeld gebleven.”  

– Jim Collins 
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De Dalton-theorie 

 
Helen Parkhurst vond al dat onderwijs een brede functie heeft: onderwijs behoort leerlingen 

cultureel en moreel te vormen zodat ze zelfredzaam zijn en zich sociaal verantwoordelijk voelen: 

ze zijn geoefend in, gewend aan en voorbereid op het leven, het werken en het samenleven in de 

toekomstige maatschappij. Kortom, het gaat om persoonsvorming en socialisatie. Zoals 

Parkhurst zich verzette tegen de misstanden in het stilzit- en luisteronderwijs van haar tijd, zo 

zoekt het daltononderwijs in de 21e eeuw de menselijke maat in een wereld vol moderniteit waar 

alles gericht is op efficiency en doelmatigheid. 

En daarmee zijn we direct beland bij de kern, namelijk de simpele vraag: 

Waar is onderwijs voor bedoeld? 

 
Er wordt tegenwoordig teveel gepraat over de kwalificerende inhoud van het leren (namelijk het 

curriculum, denk daarbij aan de discussie over de Rekentoets) en te weinig over waar dat leren 

eigenlijk voor bedoeld is. De focus van de overheid ligt nog steeds eenzijdig op de cognitieve 

opbrengsten, het gaat nauwelijks over leerwinst die hoort bij een brede vorming. Terwijl die 

vorming – ontwikkelingsgericht onderwijs – juist broodnodig is: het ondersteunt leerlingen in 

hun identiteitsontwikkeling, hun sociale betrokkenheid en hun democratisch burgerschap. 

Daltonscholen doen het anders - zij weten dat dalton education niet alleen onderwijs is, maar ook 

vorming. Daltonscholen geven vanuit een eigen visie invulling aan het stimuleren van creativiteit, 

kritisch denken, probleemoplossend vermogen en samenwerking – ook wel de 'skills' van de 21 

eeuw genoemd. 
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Zijn Daltonscholen daadwerkelijk in staat om deze aspecten van de persoonlijkheidsvorming te 

ondersteunen?  

De kernwaarden van ons Daltononderwijs moeten in de praktijk juist zichtbaar maken welke 

meerwaarde/toegevoegde waarde ons onderwijs voor de toekomst heeft. 'Mensen zonder vrees' 

heeft de wereld nodig, aldus Parkhurst. Mensen die zelfsturend, initiatiefrijk, verantwoordelijk 

en sociaal in het leven staan. 
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❀ Missie 

"Daltononderwijs is iedere leerling gegund." 

Daltononderwijs staat voor een brede vorming (zowel cognitief, cultureel, sportief en sociaal-

emotioneel) die bijdraagt aan een sterke persoonsontwikkeling. Verder is Daltononderwijs een 

vorm van adaptief onderwijs dat leerlingen past en uitnodigt om op basis van (zelf)vertrouwen 

uitdagingen aan te gaan om zich verder te ontwikkelen. 

 

 

 
 

 

 

 

Het kritisch onderzoekend benaderen van moderne ontwikkelingen en inzichten is op een 

daltonschool vanzelfsprekend. Daarmee gaat het daltononderwijs voortdurend met zijn tijd mee, 

zonder de doelmatigheid van onderwijs en de inbreng van een ondernemende leerling uit het 

oog te verliezen. 
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❀ Visie 

"De opbrengst, dat ben ik." 

Impact voor de samenleving: Het Daltononderwijs wil een wezenlijke bijdrage leveren aan haar 

leerlingen om hen in staat te stellen te kunnen functioneren in een complexe samenleving door 

ondernemend en zelfverantwoordelijk te zijn in het leven, in het werken en in het samenleven. 

Implementatie: Het Daltononderwijs geeft inhoud aan een brede vorming waarbij intellectuele- 

en creatieve groei in evenwicht zijn met sociale en persoonlijke groei. Een leerling wordt 

uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen. 

Context: Het Daltononderwijs biedt daartoe een leef- en leeromgeving waar leerlingen worden 

uitgedaagd zich te ontwikkelen tot mensen zonder vrees met een kritische en democratische 

grondhouding. 

 

❀ Doel 

"The fearless human being." 

Doel voor het onderwijs: Het Daltononderwijs stelt zich ten doel om het onderwijs efficiënter 

in te richten door de kerndoelen met betrekking tot de leerinhouden van het onderwijs af te 

stemmen op de behoeften, interesses en competenties van leerlingen. 

Doel voor de leerkracht: Een Daltonleerkracht leidt dit leerproces waar het nodig is en begeleidt 

het waar dat kan. Hij of zij stelt zich ten doel om het zelf werken en het met elkaar werken van 

leerlingen in een veilig pedagogisch klimaat te bevorderen door hen daartoe de ruimte te geven. 

Doel voor de leerling: Een Daltonleerling stelt zich ten doel om op een ondernemende wijze 

zich kennis en vaardigheden eigen te maken. 
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Het Parelhof als DaltonKindcentrum 

 
Het Parelhof stelt zich als DaltonKindcentrum ten doel om een doorgaande kindontwikkeling 

neer te zetten samen met  de voor-en naschoolse aanpak. Alle teamleden committeren zich aan 

de Daltonvisie en nemen deze basishouding aan om alle kinderen te bieden wat er nodig is om 

de gestelde doelstelling te behalen.  

 

“In the old days the student went to school to get what the school had to offer 

him: now he goes to school to satisfy a definite need for self-development" 

– Helen Parkhurst 
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❀ Waarom? 

Het Parelhof hoort bij de stichting Opspoor. De visie en de missie, die beschreven staan binnen 

het Raamwerk hieronder vormen, naast de Dalton visie het uitgangspunt voor de inhoud van het 

DaltonKindcentrum. 

 
 
Wij willen dat onze leerlingen kunnen functioneren in een complexe samenleving van werken, 

leven en samenleven. 

❀ Hoe? 

 
Teamontwikkeling: vanuit de Daltonvisie werkt elk teamlid met persoonlijke acties, 

verbeterpunten en doelen. Deze ontwikkeling wordt vastgelegd en gereflecteerd in een 

persoonlijk ontwikkelplan en portfolio. 

Lerende organisatie: studiedagen, inlopen, werkoverleggen en leerteams worden ingezet om 

kennis met elkaar te delen, feedback te kunnen geven en te kunnen reflecteren op het eigen 

handelen binnen de aanpak van ons aanbod.  

Er wordt doelgericht en groepsdoorbrekend gewerkt. 
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Het Parelhof biedt wereldoriëntatie thematisch aan en maakt daarbinnen verbindingen met het 

toepasbaar maken van de doelstellingen binnen de kernvakken, met daarbij de kerndoelen en 

leervaardigheden vanuit de 21e eeuw als uitgangspunt. Dit heeft als doel om de vaardigheden van 

leerlingen binnen de kernvakken te verhogen en de gestelde leerdoelen te behalen. De 

kwaliteitszorg, waarbinnen de leerlingen worden gevolgd en uitgedaagd in hun ontwikkeling, 

blijft de basis van onze aanpak. 

Essentieel is dat de leerkrachten de leerlijnen van de kernvakken kunnen inzetten als 

uitgangspunt. Het leren wordt zichtbaar gemaakt  voor leerlingen, leerkrachten en ouders. Dit 

leren wordt vastgelegd en gereflecteerd in een kind portfolio. 

❀ Wat? 

Om bovenstaande doelen te bereiken worden er vanuit de organisatie jaarplannen met doelen en 

acties gemaakt. Deze jaarplannen worden voor het gehele Parelhof in de jaarplanning weggezet. 

De innovators in het Parelhof team monitoren het verloop en de uitvoering van de inhoud en 

reflecteren regelmatig met het team op de voortgang. Indien nodig worden de jaarplannen 

bijgesteld in activiteiten om de gestelde doelen te behalen. 

De samenleving & omgeving: 

Ouders, verzorgers en de gemeenschap zijn invloedrijke en gewaardeerde leerpartners 

Om de doelstelling uit te dragen, betrekt het Parelhof de omgeving bij de activiteiten die hiervoor 

nodig zijn. De partners binnen het Kindcentrum hebben ouderparticipatie d.m.v. een 

medezeggenschapsraad, een oudervereniging , een ouderraad en een oudercommissie.  

 

Afgevaardigden vanuit deze geledingen vormen samen een overkoepelende raad, genaamd “De 

Parelkwekers”. Zij zijn adviserend in de activiteiten die betrekking hebben op het Kindcentrum. 

Deze raad stelt zich ten doel om er voor de ouders te zijn en organiseren ontmoetingsmomenten, 

voor alle ouders, die in de jaarplanning zijn terug te vinden. 
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Het Parelhof heeft een buurtgerichte aanpak & sociaal-culturele activiteiten worden verbonden 

aan het Parelhof. 

Er bestaat onder andere een nauwe samenwerking met: 

 Wherelant 
 Spurd 
 Clup 
 Muziekschool 
 Gemeente 
 Bibliotheek Waterland, Het Parelhof is een uitleenpunt van de bibliotheek Waterland voor de 

wijk en is gedurende de gehele schooldag geopend.  
 Voortgezet onderwijs (Mandela) 

De afgevaardigden hiervan komen regelmatig bijeen in een groot DKC overleg. De actiepunten 

zijn terug te vinden in de verschillende jaarplannen (zie bijlagen). 

  



 

12 
 

 
 
 
 

Bijlagen 

 
 Bijlage 1 – Jaarplan: Pinkeltje 

 
 Bijlage 2 – Jaarplan: BSO De Driesprong  

 
 Bijlage 3 – Jaarplan: Dalton 

 
 Bijlage 4 – Jaarplan: Kleuterbouw  

 
 Bijlage 5 – Jaarplan: ICT 

 
 Bijlage 6 – Jaarplan: ICC 

 
 Bijlage 7 – Jaarplan: Bewegend leren 

 
 Bijlage 8 – Leesplan 

 
 Bijlage 9 – Plan van aanpak: Rots en Water  

 
 Bijlage 10 – Evaluatie & plan: Vreedzame School  
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❀ Bijlage 1 – Jaarplan: Pinkeltje 

Schooljaar 2019/2020 

Naast het continueren van onze dagelijkse werkzaamheden zetten wij met nadruk, vol in op 

uitbouw van kwaliteit en samenwerking in het kind Centrum en op  vervolg opleidingen en 

scholing. Dit is best ambitieus omdat wij vanuit de kinderopvang en eigen interesses reeds een 

volle opleidingsagenda hebben die wij blijven combineren met de gezamenlijke scholingsagenda 

van het basisonderwijs. 

 In het schooljaar 2018-2019 zijn alle VVE pedagogisch medewerkers weer helemaal 

bijgeschoold of hebben hun VVE opleiding afgerond. Wij werken sinds 2005 met de methode 

Startblokken en de avond vervolgopleidingen voor deze methode stonden reeds ingepland 

voor het 4e kwartaal 2019. Het basisonderwijs op Parelhof gaat echter over op de vernieuwde 

methode Schatkist en daar sluit de methode Startblokken niet helemaal op aan. Derhalve 

hebben wij in het belang van de doorlopende leerlijn, besloten om ook hier bij het 

basisonderwijs aan te sluiten en gaat Pinkeltje geheel over op een nieuwe methode, Uk en 

Puk, de voorloper op Schatkist. Na 14 jaar Startblokken is het wellicht ook weleens tijd om 

aan een geheel nieuw hoofdstuk te beginnen. Onze leidsters zijn enthousiast over Uk en Puk 

en wij zijn op zoek naar een opleidingsinstituut, die ons een gecertificeerde avond opleiding 

aan kan bieden. We hebben deze min of meer al op het oog, maar de uitdaging bij deze 

opleidingen is het altijd moeten vinden van voldoende deelnemers. Wij hebben 7 mensen 

voorgedragen en het wachten is nu op het kunnen aanvangen met de opleiding.    

 Volgen van cursus gebarentaal leidsters, ter ondersteuning van peuters met een 

spraak/taalachterstand. 
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 Verdere integratie en overgang op het gezamenlijk kind volgsysteem Parnassys (1 kind 

volgsysteem voor basis onderwijs en peuteropvang in het kader van de doorlopende leerlijn. 

 Continueren van de samenwerking met het wijk gebonden zorgteam. Samen met Gemeente, 

collega’s kinderopvang, Centrum voor jeugd en gezin,  logopedie, Spirit en VTO team. 

 Continueren van onze werkzaamheden en samenwerking met de Bibliotheek Waterland 

(VoorleesExpress en coaching bijeenkomsten)  De gezamenlijke thema bijeenkomsten met de 

GGD 

 Vervolgen van Implementatie IKK wetgeving binnen de peuter opvangorganisatie (continue 

proces) 

 Gezamenlijke en diverse thema’s basisonderwijs gedurende nieuwe schooljaar. 

 Ambitie om bij voldoende belangstelling en ondersteuning vanuit de ouders wederom een 

uitje naar Artis te organiseren. 

 In het nieuwe schooljaar continueren wij de gymlessen van Spurd. Nieuwe impulsen en 

bewegingsvormen voor onze kleintjes en het altijd gezellige peuter kleuter kliederen met 

Wherelant . 

 Organiseren van een aantal verplichte VVE ouderbijeenkomsten. 

 

 

 

 

 

  



 

15 
 

 
 
 
 

❀ Bijlage 2 – Jaarplan: BSO De Driesprong  

Schooljaar 2019/2020 

 
 Inhoud 

 Voorwoord 

 Wensen BSO de Driesprong 

 Verwachtingen BSO de Driesprong 

 Personeel 

 Activiteitenaanbod 

 Inrichting, speelgoed en hulpmiddelen 

 Communicatie en samenwerking 
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Voorwoord 

 
Warm, positief, persoonlijk en vriendelijk: dat is waar onze opvang voor staat. Kinderen zijn 

bijzonder, er zijn geen twee kinderen gelijk. Kinderopvang Purmerend is een professionele 

kinderopvangorganisatie en al meer dan 40 jaar de grootste aanbieder van kinderopvang in 

Purmerend. Wij bieden opvang in alle wijken van Purmerend in kinderdagverblijven, 

buitenschoolse opvang en peuteropvang. Zo ook in de Purmer Noord met BSO de Driesprong. 

 
Lokale samenwerking is onze kracht. Kinderen groeien op in onze gemeenschap en hebben 

verbinding met school, andere kinderen, de buurt, de wijk en de stad. Samen bereiken we meer 

voor de jeugd in Purmerend. Wij werken intensief samen met scholen, schoolbesturen en 

gemeente. Ook met maatschappelijke instanties zijn we voortdurend in overleg. 

 
Tot nu toe is 2019 een positief jaar voor onze locatie. De werkgelegenheid neemt toe en er komen 

meer kinderen naar onze opvang. De omzet stijgt waardoor er na een lange tijd weer ruimte 

ontstaat om te kunnen investeren in onze locatie, in onze medewerkers en leuke activiteiten voor 

de kinderen.  

 
Maar waar willen wij als locatie eigenlijk naar toe groeien? Wat zijn onze sterke punten en wat 

zijn onze zwakke punten? Zien we kansen of juist bedreigingen voor BSO de Driesprong? Hebben 

we wensen voor onze locatie en hoe zien die er uit dan? Als je daar niet af en toe bij stilstaat en 

daar samen over nadenkt zal je dat ook nooit bereiken.  

 
Daarom kijken wij zo halverwege het jaar alvast vooruit naar 2020. Doormiddel van dit jaarplan 

proberen we hier vorm aan te geven en hopelijk bereiken wij zo beter onze doelen. 

Wij wensen jullie veel leesplezier toe. 

 

Team BSO de Driesprong 
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Wensen BSO de Driesprong 

BSO de Driesprong is een kleine locatie binnen het DKC het Parelhof. De uitstraling is toe aan 

een nieuwe huisstijl. De meeste meubels zijn afgeschreven en aan vervanging toe.  

 
De pedagogische kwaliteit en het team staan als een huis. Teamvorming met school is nog wel in 

wording. We willen een gevarieerder activiteitenprogramma aanbieden in samenwerking met 

school. We mogen alle ruimtes van de school hiervoor gebruiken. Gezien de grote van de locatie 

is dit super fijn. Daar zijn we dit jaar voor het eerst mee gestart en gaan we doorpakken in 2020.  

 
Doordat we onderdeel zijn van het KC is de samenwerking erg prettig. Er valt samen nog veel te 

ontdekken. Processen die optimaler kunnen en door de samenwerking kunnen erg veel kosten 

bespaard worden. Denk hierbij aan inkoop, administratie, onderling gebruik van de lokalen.  

 
KC het Parelhof is een Dalton Kind Centrum. In 2019 hebben we met alle betrokken partijen hard 

gewerkt om samen gecertificeerd te worden als Dalton Kind Centrum. En dat is gelukt, een 

prestatie om trots op te zijn! Punten die daar voor ons uit kwamen zijn investeren in opleidingen 

Dalton en aansluiten vanuit de BSO bij de Dalton stuurgroep. 



 

18 
 

Verwachtingen BSO de Driesprong 

Als we vooruit kijken naar 2020 dan zien de verwachtingen er goed uit. Het kindcentrum is sterk 

in groei en is dit jaar uitgebreid met een noodlokaal. In 2020 wordt er voor een blijvende 

uitbreiding gezorgd, Wij kunnen hierdoor extra groei verwachten. Wij kunnen deze eventuele 

groei opvangen door uit te breiden binnen school. Het lokaal van de kleuters is al zo ingericht 

dat wij deze mogen en kunnen gebruiken waar nodig. Hier kunnen wij voor de allerkleinste een 

extra basisgroep openen op de drukke dagen. Wij willen gezamenlijk investeren in het inrichten 

van gezamenlijke ruimtes. Hier valt te denken aan het inrichten van een handarbeidlokaal die 

wij samen gaan gebruiken. Ook zullen wij extra personeel gaan moeten inzetten als wij gaan 

groeien. In 2020 zullen wij alle dagen van de week de opvang in het kindcentrum kunnen 

verzorgen. Iets wat goed past bij het idee achter het KC. Iets waar we trots op zijn. Steeds meer 

ouders geven ons het vertrouwen om hun kinderen op te vangen! 

Personeel 

Het huidige team is kwalitatief zeer kundig en hierdoor heerst er een goed pedagogische kwaliteit 

op de locatie. Samenwerking met de intern begeleider van school loopt ook heel goed waardoor 

we nog beter zicht hebben op de kinderen. De zorg om het kind staat centraal en dat begint al 

zichtbaar zijn vruchten af te werpen. De weg naar de pedagogisch coaches weten de 

medewerkers ook goed te vinden als we toch extra hulp nodig hebben. 
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Activiteitenaanbod 

De activiteiten worden dagelijks met de kinderen bedacht. Zo sluiten deze zo goed mogelijk aan 

op de wensen/behoefte van het kind.. Dit doen we omdat we willen aansluiten op de Dalton 

gedachte.  

De activiteiten worden grotendeels op de locatie zelf aangeboden. We hebben nu het aanbod om 

ook de ruimte binnen school hiervoor te mogen gebruiken. We gaan samen ontdekken hoe wij 

ons activiteitenaanbod hierop kunnen aanpassen en uitbreiden. Vooral ook voor de 8 plus 

kinderen willen we een passend aanbod aanbieden door ze zelf aan te laten geven wat ze leuk 

vinden. Creatieve overleggen gaan we hiervoor inplannen met deze doelgroep. De ruimte binnen 

school zijn hier natuurlijk een uitkomst voor..  

Ook blijven we de nationale dagen die wij binnen Nederland kennen gebruiken binnen onze 

activiteiten. Als voorbeeld kennen wij de nationale opruimdag, nationale pannenkoekendag, 

nationale poepdag of bijvoorbeeld de nationale modderdag. Binnen Nederland is er bijna wel elke 

dag uitgeroepen tot een nationale dag. We gebruiken deze dagen om betrokken met de 

maatschappij bezig te zijn en met nieuwe creatieve activiteiten te komen.  

Aansluiten op de jaarplanning van school qua activiteiten is ook een belangrijke manier om met 

school en de kinderen samen te werken. 

Ook willen we blijven pionieren met nieuwe diensten. Een voorbeeld hiervan is het aanbieden 

van ontbijtservice. Warm, positief, persoonlijk en vriendelijk is waar wij voor willen staan.
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Inrichting, speelgoed en hulpmiddelen 

Eind 2019 komt onze nieuwe huisstijl ook naar BSO de Driesprong. Het gaat echt om een totale 

inrichting hiervoor. Een spannende ontwikkeling waar we met het hele team en met de kinderen 

bij betrokken zijn. We hebben dit jaar al geïnvesteerd in extra speelgoed, goede leidsterstoelen 

en wat klein meubilair.  

Het gezamenlijke buitenplein staat voor 2020 eindelijk op de planning. Een kostbare investering 

waardoor de weg er naar toe langer op zich heeft moeten wachten. We willen een herinrichting 

van het plein realiseren. Het sportveld willen we verplaatsen zodoende die een betere/veiligere 

ruimte krijgen binnen het buitenplein. De grasstukken willen we vervangen door kunstgras en/of 

tegels. Er moet een nieuwe zandbak komen en investeren in nieuw buitenspeelgoed staat ook op 

onze wensenlijst. 

Communicatie en samenwerking 

De communicatie op de Driesprong is dik in orde. Richting ouders wordt er zeer regelmatig 

gecommuniceerd waar we allemaal mee bezig zijn. Ook zijn we samen met het kindcentrum 

actief op Facebook waar we ook weer laten zien welke leuke activiteiten we hebben 

georganiseerd. Dit vergroot de betrokkenheid.  

Sinds het begin van 2018 hebben wij een nieuwe Oudercommissie. Deze is tot op heden zeer 

actief. Deze willen we ook laten aansluiten bij de oudercommissie van het kindcentrum door een 

afgevaardigde. Hierdoor wordt de communicatie, betrokkenheid nog groter.  

Ook de communicatie en samenwerking met school gaat goed. Dit is echt het voordeel vanuit het 

kindcentrum. Wij vormen samen met de Peuteropvang en school een MT waarin we regelmatig 

overleggen. Hierin is samenwerking altijd een onderwerp van gesprek. We zijn nog druk in 

ontwikkeling van het kindcentrum. Het is ontzettend interessant om samen op zoek te gaan naar 

de voordelen hiervan. Ook op het gebied van uitwisselen van personeel. Investeren in nieuwe 

collega’s die ook als klassen assistent kunnen fungeren is hier van groot belang. De beoogde fusie 

tussen Opspoor en SKOP gaan in 2020 mooie kansen creëren voor het kindcentrum. Het 

samenwerken wordt hierdoor nog belangrijker maar ook zeker makkelijker. We kijken uit naar 

een mooie toekomst samen
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❀ Bijlage 3 – Jaarplan: Dalton  

Schooljaar 2019/2020 

 
Algemeen 

De Daltonprincipes, het Daltonvisitatieverslag en de indicatoren vanuit het inspectierapport 
zijn de basis voor het jaarplan. 
 

De essentie is de evaluatiecyclus, die hieronder schematisch is weergeven: 

 
Leerkrachten, Pedagogisch medewerkers, Onderwijs ondersteunend personeel en leerlingen zijn 

samen eigenaar van het proces. Ouders worden hierbij als partner betrokken. 

 

Verzamelen 
van 

informatie

Vastleggen 
van doelen Registratie Interpreteren Beslissingen 

nemen Evalueren ......
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Waarom? 

Wij willen de kinderen zo goed mogelijk begeleiden op hun weg naar volwassenheid. Er wordt 

gestreefd naar een zo breed mogelijke vorming op intellectueel, sociaal en creatief gebied, waarbij 

we rekening houden met de aanleg, aard en tempo van ieder kind. Wij dagen de kinderen uit, 

hun talenten te ontwikkelen en te laten zien wat ze kunnen. Het Daltonconcept is de basis waar 

vanuit wij werken om deze doelen te bereiken. 

 
Doelen: 

1. Dalton stuurgroep met leden uit alle geledingen. 

2. Dalton scholing voor alle niet gecertificeerde teamleden, leerkracht, PM en OOP. 

3. Reflectie de hele dag door. Reflectie op onderwijsproces en onderwijspraktijk. Vooraf 

tijdens en achteraf. 

4. Doorontwikkeling van het portfolio. 

5. Voortzetting van de leerpleinen en het groepsdoorbrekend werken in niveau groepen 

(levels). 

6. De ik doelen worden op maat geschreven voor alle units.  

7. Onderzoekend leren implementeren in de lessen en thema’s. 

8. Effectieve instructie via EDI model. 

9. Het persoonlijk plan koppelen aan de doelenborden. 
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Hoe gaan we het doen Planning: wanneer ga je het doen? 

1. Er komen 2 Daltoncoördinatoren,  
2 leerkrachten, 1 PM-er peuters en 1 PM-er 
in de stuurgroep.  

Start schooljaar 19-20. 
Binnen elk thema 1 a 2 bijeenkomsten, nog nader te 
bespreken.  

2. Dalton scholing door Saxion Deventer. 
Aanvulling door de Daltoncoördinatoren.  

1e jaar 2019-2020: 
18 september 
13 november 
 5 februari 
11 maart 
22 april 
woensdag van 14:30 uur tot 18:00 uur 
 
2e jaar 2020-2021 
 

3. Reflectie wordt weggezet in de dagelijkse 
planning. 

Start schooljaar 19-20.  
De Daltonstuurgroep zal klassenbezoeken afleggen.  
 

4. Het leerteam Portfolio staat in het 
taakbeleid. Er moet nog een teamlid 
bovenbouw aansluiten.  

1e bijeenkomst voor de herfstvakantie. 

5. We werken in units. Kleuters, 3-4, 5-6, 7-8. 
Dagelijkse voorbereiding van de lessen. Binnen de 
werkoverleggen reflectie. 

6. Dalton stuurgroep stuurt aan via de 
werkoverleggen.  

Tijdens de Daltonstuurgroep overleggen terugkoppeling 
vanuit de werkoverleggen. 
 

7. Het boek Deap learning staat dit schooljaar 
centraal als zelfstudie. 

Start tijdens het eerste teamoverleg.  

8. Scholing op maat via de vliegende Brigade. Zie planning IB jaarplan 

9. Alle teamleden vullen het Persoonlijk plan 
in voor het schooljaar 2019-2020.  

Tijdens de startgesprekken en de werkoverleggen worden 
de eigen doelen vanuit het persoonlijk plan besproken. 
De persoonlijke doelen worden zichtbaar gemaakt op de 
team doelenborden van de units. 
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❀ Bijlage 4 – Jaarplan: Kleuterbouw schooljaar 2019/2020 
 

 Samenwerking, doorgaande lijn peuters / kleuters 

In een leerteam, gevormd door Anouk, Brigitte en Marije M., zal de doorgaande lijn worden 

bewaakt. Daarnaast wordt middels werkoverleggen de doorgaande lijn vorm gegeven: Thema 

planningen op elkaar afstemmen, groepsdoorbrekend werken, doorstroom van de peuters naar 

de kleutergroepen door middel van “warme overdracht, overdracht van peuters naar de kleuters. 

Aandachtspunt bij de peuter/kleuter groep blijft, dat de binnenkomst en doorstroom in een 

schooljaar heel ongelijkmatig kunnen gaan. Daarom moeten we ook dit jaar goed kijken of we 

kinderen wel naar de Fuut laten gaan of een aantal gelijk laten doorstromen. We doen dit nu ook 

met de leerlingen die tot en met de zomervakantie 4 worden. Het eerste gesprek formulier is 

aangepast en wordt bij elk kind als notitie in Parnassys opgenomen. 

Bekeken moet worden hoe we met de Parnassys leerlijnen vanaf de peuters kunnen werken in 

een doorgaande lijn. 

  

 ParnasSys leerlijnen 

Schooljaar 19/20 gaan we d.m.v cursussen verder met administreren van de leerlijndoelen 

binnen ParnasSys. We nemen geen Cito’s meer af maar we volgen de ontwikkeling van de 

kinderen en binnen ParnasSys. We werken nog wel met een groepsplan groep 2 op de oude 

manier, maar het is de bedoeling dat we dit schooljaar de groepsplannen binnen ParnasSys gaan 

leren maken en gebruiken.  
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 Spelontwikkeling 

Schooljaar 18/19 zijn we ons verder blijven ontwikkelen op de spelontwikkeling in themahoeken 

en de verteltafel. Nieuwe collega’s zijn hierin meegenomen. Ook in schooljaar 19/20 blijft het 

doel om vanuit de spelontwikkeling meerdere leerlijnen / doelen dan taal, bewust aan bod te 

laten komen.  

 
 Portfolio’s / portfoliogesprekken 

Dit schooljaar gaan we in het gevormde leerteam verder met het vormgeven van de portfolio’s. 

Op inhoud, vormgeving, verslagen van de kleuterbouw, ik-doelen, daarbij in het oog houdend 

een goede rode draad door de hele school. In de kleuterbouw voeren wij portfoliogesprekken met 

alle kinderen na de beide schoolthema’s. 

 
 Protocol Fonemisch Bewustzijn 

Het Protocol Fonemisch Bewustzijn is aangepast. We zijn gestopt met het afnemen van de cito. 

We willen de woordenschat wel goed kunnen beoordelen. Er zijn woordenschat toetsen die we 

nader willen bekijken en bespreken of we dit gaan gebruiken om dan ons protocol eventueel aan 

te passen. Een en ander is ook afhankelijk van eventuele aanschaf van de nieuwe uitgaven van 

Schatkist. 

 Protocol doorstroom van groep 2 naar 3 ontwikkelen 

Een Protocol doorstroom van groep 2 naar groep 3 is in overleg met IB in ontwikkeling. Het 

beslissingenblad dat ingevuld wordt bij twijfel, is vernieuwd en in gebruik genomen. In 

schooljaar 19/20 hopen we het Protocol in gebruik te nemen en aan het eind van het schooljaar 

te evalueren. 
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❀ Bijlage 5 – Jaarplan: ICT 

Schooljaar 2019/2020 

 ICT-coördinatoren: Erik en Manon   
 Leerteam: Jaimie, Nadia en (leerkracht groep 1 t/m 4?)  
 IT-LAB: Fleur is onze contactpersoon 

 
Komend jaar zijn er ICT-inlopen gepland. Deze staan in de jaarplanning: maandag 2 september, 

dinsdag 8 oktober 2019 (mediawijsheid), donderdag 12 december (reflectie), maandag 10 

februari (IT-lab programmeerinloop), woensdag 8 april en donderdag 4 juni (reflectie). 

Digitale geletterdheid 

De kernwaarde Digitale geletterdheid staat centraal in dit plan. Digitale geletterdheid is een 

onderdeel van de 21-eeuwse vaardigheden. Afgelopen jaar hebben wij een start gemaakt met 

deze vaardigheden. Voor dit jaar maken wij een tijdsplanning met deze vaardigheden. In 2021 

moeten de ICT-vaardigheden zijn opgenomen in het schoolaanbod. Het leerteam en de ICT-

coördinatoren organiseren inlopen om onderstaande doelen te behalen. Daarnaast kunnen de 

ICT-coördinatoren helpen bij het voorbereiden van de lessen.  

Lessen over onderstaande vaardigheden zijn te vinden op deze website: 

http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/Paginas/Voorbeeldmaterialen-digitale-geletterdheid.aspx 

http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/Paginas/Voorbeeldmaterialen-digitale-geletterdheid.aspx
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Tijdsplanning 

Digitale geletterdheid moet geïntegreerd worden in de lessencyslus van muziek, beeldende 

vorming, bewegend leren ect.  

 

Eerste periode (zomervakantie – herfstvakantie)  

In de groepen 5 t/m 8 wordt er ingezet op Google education (Classroom, planning, drive, 

documenten en presentaties). Voorafgaand aan deze periode is er op maandag 2 september 2019 

een ICT-inloop gepland omtrent Google education. Wij maken gebruik van CloudWise Academy 

leerlingen module.  

ICT-basisvaardigheden 

Dit komt overeen met onze Dalton kernwaarde. 

Doelen ICT-basisvaardigheid  
Peuters t/m groep 8 

Evaluatie 

Ik maak kennis met Classroom, Drive, Google 
documenten en Google presentaties 

 

Ik kan bestanden delen in Google Drive 

 

Ik kan een werkstuk maken in Google 
documenten (titel, afbeeldingen, 
paginanummers, inhoudsopgave ect.) 

 

Ik kan een presentatie maken in Google 
presentaties (video, afbeeldingen, overgangen 
ect.) 
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Tweede periode (herfstvakantie – kerstvakantie)  

Groep 1 t/m 8 richt zich op mediawijsheid. Voorafgaand aan deze periode is er op dinsdag 8 

oktober 2019 een ICT-inloop gepland omtrent mediawijsheid. 

Mediawijsheid 

Het gaat over hoe je wijs met media om gaat. Denk hierbij aan aanbod van de mediamasters, 

media ukkie-dagen Onwijs Online en de bibliotheek. In de groepen 5 t/m 8 bieden wij de 

nieuwsbegriplessen aan omtrent mediawijsheid. 

Doelen mediawijsheid  
Groep 1 t/m 4 

Evaluatie 

Ik maak kennis met reclame  

Ik besef dat media niet altijd de waarheid is  

Ik reflecteer op mijn mediagebruik  

Ik kan aangeven of media bij mij past  
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Vierde periode (voorjaarsvakantie – meivakantie)  

In de vierde periode richten wij ons op programmeren met het IT-lab gekoppeld aan het 

schoolthema. Voorafgaand aan deze periode is er een studiemiddag met het IT-lab (maandag 10 

februari). Wij maken gebruik van de methode ‘Aan de slag met programmeren’. 

 

Computational thinking 

Een hippe term voor programmeren, dit kan iedereen! Denk hierbij aan robots, scratch en apps 

op de iPad. 

 

 

Doelen mediawijsheid  
Groep 5 t/m 8 

Evaluatie 

Ik maak kennis met verschillende media en leer de 
verschillen herkennen 

 

Ik maak kennis met verschillende vormen van 
mediaboodschappen zoals teksten, foto's, afbeeldingen, 
audio- en videofragmenten 

 

Ik ervaar dat de leefwereld doordrongen is van media  

Ik kan reflecteren op het eigen mediagebruik  

Doelen Computational thinking  
Peuters t/m 8 

Evaluatie 

Ik maak kennis met programmeren 
 

Ik leer programmeer begrippen, zoals commando, 
reeks, algorite, bug, debuggen en pseudocode ect.  

 

Ik besef hoe een app in elkaar zit  
 



 

30 
 

 

 

 

 Thema  

De derde en vijfde periode zijn leeg omtrent ICT. Tijdens het werken in thema’s moeten de 

kinderen informatie verwerken. Onderstaande doelen over informatie vaardigheden sluiten 

hierbij aan. Bekijk in aan welke thema’s je deze doelen kunt koppelen.  

Informatie vaardigheden 

Hier leer je bijvoorbeeld hoe je handig informatie zoekt op het wereldwijde web.   

Doelen informatievaardigheden 
Groep 5 t/m 8 

Wanneer/welk thema Evaluatie 

Ik kan informatie verzamelen uit een 
digitale bron 

  

Ik kan beoordelen of de gevonden 
informatie voldoet 

  

Ik kan informatie vergelijken uit 
enkele digitale bronnen 

  

Ik kan de gevonden informatie 
verwerken 

  

Ik kan de gebruikte bronnen 
beschrijven 
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Overige ICT-middelen 

Snappet 

De groepen 4 t/m 8 gaan werken met Snappet. De groepen 5 t/m 8 werken op een chromebook. 

Deze groepen beschikken over een eigen opbergkar met 30 chromebooks. De groepen 5 t/m 8 

beschikken over een eigen accesspoint. De groepen 4 werken met Snappet-tablets. De groepen 4 

werken met de router van Snappet. 

Educatieve programma's 

Op de chromebooks en computers werken wij met Nieuwsbegrip, Grooveme, Veilig Leren Lezen 

Kim-versie, Schatkist, Gynzy, Pennenstreken, VVN en diverse internetsites. 

iPads 

De leerkrachten gebruiken de iPad voor zelfreflectie en communicatie met collega's en ouders. 

Komend jaar willen wij de inzet van iPads uitbreiden, zowel op leerkrachtgebied en 

leerlinggebied. 

G-suite 

Vanaf groep 5 hebben de leerlingen een Google account. De kinderen werken in de drive met 

Classroom, documenten en presentaties. In de bovenbouw gaan wij dit jaar proberen te plannen 

in de Google agenda.  

IT-lab  

Het is altijd mogelijk om ICT-middelen te lenen bij het IT-lab. Ons contactpersoon is Fleur. Je 

kunt via Teams in contact komen met Fleur. Daarnaast biedt het IT-lab het komende schooljaar 

leuke en interessante cursussen omtrent ICT. Sluit hier eens bij aan. 
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IT-lab(je) 

Op school hebben wij steeds meer ICT-middelen. Wij beschikken over een aantal iPads, een 

Osmo-set, de Blue Bot, Lego WeDo en een OzoBot. Er komt een IT-labje in de school. Geef je een 

ICT-les kun je gebruik maken van deze middelen. 

Schermtijd 

Naast het werken op Chromebooks en tablets, doen wij ook veel zonder ICT-middelen. Denk aan 

vreedzame school, gym, begrijpend lezen ect. Probeer de 20-20-2 regel te hanteren in de klas. 

Elke 20 minuten dichtbij kijken, 20 seconde ver weg kijken en minstens 2 uur buiten zijn. Zorg 

voor afwisseling. Niet de hele ochtend op een tablet of Chromebook, maar ook tijd voor bewegend 

leren. Zorg ervoor dat de ICT-middelen rechtop staan. Dit is beter voor de stand van het hoofd 

en de nek. Let ook op de zithouding. Probeer dit te variëren. Laat kinderen eens werken in een 

zitzak of liggend. 
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❀ Bijlage 6 – Jaarplan: ICC 

Schooljaar 2019/2020 

 
Waarom? 

Kerndoelen: 

54. De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens 
en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren. 

55. De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren. 
56. De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van 

cultureel erfgoed. 
 
SLO Tule doelen en activiteiten op tule.slo.nl/KunstzinnigeOriëntatie 
 
 
Wat? 

 Cultuur aan thema verbinden 
 Aanbieden van diverse disciplines: tekenen, bevo, cultureel erfgoed, muziek, dans, drama 

en verschillende materialen. 
 Zichtbaarheid vergroten 
 Ideeën en successen uitwisselen 
 Inzicht in budget     
 Bevo materialen aanvullen 
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Hoe? 

 Excursies  
× Groep 4: Fort; 
× Groep 5: Concertgebouw;  
× Groep 6: Van Goghmuseum; 
× Groep 7: Rijksmuseum; 
× Groep 8: Stedelijk museum. 

 Na-schools aanbod: dans, drama, zang 
 Schoolkoor november/december  
 Talentenjacht juni/juli 
 Instrumentenlessen Muziekschool 
 Cultuurpleinen per bouw 
 Gezinsgroepen:  

× voorlezen KBW 
× gezelschapspelletjes(dec.) 
× bevo (voorjaar) 
× buitenactiviteit (zomer) 

 Bevolessen geïntegreerd in thema 
 Cultuur vast punt op werkoverleg 

 

Wie? 

 ICC-innovator Aaltje + ICC-team: Marije O., Mirjam, Wiljo en Margaret,  
 Directie en team 
 Extern: Muziekschool, Wherelant(Purmerend), Plein C(Noord-Holland), andere 

basisscholen 

 

! Oproep: iemand die de midden- bovenbouw vertegenwoordigt in het ICC-team!! 
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Dalton 
 

 Vrijheid in gebondenheid: durven loslaten 
 Zelfstandigheid: ontdekken 
 Effectiviteit en doelmatigheid: enthousiasme, doel stellen 
 Samenwerken: communicatie en taakverdeling 
 Digitale geletterdheid: digitale werkvormen 
 Burgerschap: verschillende culturen 
 Reflecteren (kerndoel 55): portfolio 

 
Professionalisering 

 Teamscholing door Plein C/Wherelant, woensdag 9 oktober 2019 - ‘Van product naar 
proces’ 

 Inzet kunstenares Anita Manshanden bij tweede schoolthema: leerkrachten ‘solliciteren’ 
naar ondersteuning bij ontwerpen van lessenserie 

 Cursus Mirjam/Aaltje: creëren draagvlak 
 ICC Netwerkdag (Plein C) 
 Inlopen: boomwhackers – zingen - inspiratie voor  thema – VTS (Visual Thinking 

Strategies)   
 Klassenbezoeken door ICC-team 
 DigICC’s  

 

! Oproep Verbeter je eigen vaardigheid m.b.v workshops Wherelant 
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❀ Bijlage 7 – Jaarplan: Bewegend leren 

Schooljaar 2019/2020 

Bewegend leren lijkt een positieve invloed te hebben op het leren van basisschoolleerlingen. Het 

vergroot de concentratie en er zijn aanwijzingen dat het goed is voor de schoolprestaties. Tot nu 

toe wijzen testen op een positief effect op de korte termijn, gemeten onder basisschoolleerlingen 

en dan specifiek voor rekenen en spellen. 

Voorlopige resultaten gebaseerd op metingen van de afgelopen twee jaar laten zien dat direct na 

fysiek actieve taal- en rekenlessen kinderen meer gericht zijn op hun taak. Ook laten de metingen 

zien dat fysiek actieve reken- en taallessen de reken- en spellingsvaardigheden van leerlingen 

verbeteren Op de leesvaardigheid is geen effect zichtbaar. 

 Buitenlesdag 
We doen weer mee met de nationale buitenlesdag van Jantje Beton  .... 
 

 Werkvormen 
Manôn gaat een aantal werkvormen op papier zetten die je goed kunt gebruiken voor 
bewegend leren. Daarbij ga ik ook proberen instructiefilmpjes te maken . 
 

 Rooster 
Probeer Bewegend Leren mee te nemen als je je rooster maakt. Als je er elke week een 
vast moment voor hebt dan merk je dat de kinderen het steeds leuker gaan vinden en dat 
de lessen ook steeds soepeler lopen doordat de werkvormen terug komen en kinderen 
weten wat er van ze verwacht wordt. 
 

 Inventarislijst 
Een lijst maken van alle spullen die op school aanwezig zijn en goed gebruikt kunnen 
worden tijdens lessen van bewegend leren.  
 

 Inloop 
Afgelopen jaar is er maar 1 inloop geweest, komend jaar 3 of 4 inlopen plannen om elkaar 
te motiveren en werkvormen met elkaar te delen.  
 

 



 

37 
 

 
 
 
 

 Materialen 
Afgelopen jaar had alleen de Reiger bewegend leren op het rooster staan, komend jaar 
iedereen. Kijken of er dan ook voldoende materialen beschikbaar zijn. Inventariseren 
waar behoefte aan is.  
 

 Groepsbezoeken 
Kijken of er mogelijkheden zijn (hulp OOP?) om groepsbezoeken te doen om mee te 
kunnen kijken bij lessen bewegend leren in verschillende bouwen om zo gericht te 
kunnen helpen en goed te kunnen zien waar eventueel nog behoefte aan is. 
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❀ Bijlage 8 – Leesplan 

Schooljaar 2019/2020 

 
 

Kinderen die meer lezen, lezen met meer plezier,  

zijn beter in taal en scoren hoger op de Citotoets 

 

 
 
Auteur 

Marjan, Kitty en Nicolette

Te doen (lc = leescoördinator, lcon = leesconsulent)   
Inplannen leesinlopen/gesprek lk lc / lcon Juni 2019 
Programma bibliotheek bespreken en inplannen a.d.h.v. thema lc / lcon Juni 2019 
Leesplan uitvoeren lc Hele jaar 
Bibliotheekpassen nwe II lcon September 
Voorleeslijst in klassenmap lc September 
Uitdelen chambers / boekenkring Jos Walta lc September 
Afspraken Voorleesexpress lc / lcon September / Hele Jaar 
Kinderboekenweek lc / lcon Eind September 
Flits op Chromebook? lct / lk / lc Begin schooljaar? 
Bouw! Overleg met IB lc September 
Tutorlezen lc September 
Evaluatie tutorlezen lc Elke 6 weken 
Doorgaande lijn VVE kinderen lc / lcon Hele jaar 
Leesbevorderingsprogramma en KCO (met Parelkwekers) lcon Hele jaar 
Nieuwe boeken introduceren lc / lcon Hele jaar 
Winterlezen voorbereiden lc / lcon Eind November 
Nationale Voorleesdagen lcon December / Januari 
Tussentijdse evaluatie Jaarplan lc Januari 
Observatie voorlezen / boekenkring lc / lcon Hele jaar 
Leesbevordering in methodes lc / lcon Werkgroep leesplezier/taalc. 
Voorlezer van het jaar lcon …. 
Eind evaluatie Jaarplan lc Juni 
Bijstellen evaluatie Leesplan lc Juni 
Zomerlezen voorbereiden lc / lcon Eind Juni 
Leeskidz lcon Hele jaar 
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Meerjarenplan 

Visie 

Leesbevordering is geen bijzaak maar een essentie. Met leesbevordering bedoelen we: Aandacht 

schenken aan het ontwikkelen van de leesmotivatie en de literaire competenties van de kinderen. 

Leesplezier en leesvaardigheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Naast het besteden van 

veel aandacht in het onderwijs aan de kwaliteit van de instructie en begeleiding van het 

technisch- en begrijpend lezen, is het maken van veel leeskilometers een net zo belangrijke 

voorwaarde om goed te leren lezen. Veel leeskilometers maken vraagt om motivatie en dat lukt 

alleen als een kind plezier heeft in lezen. Onderzoek bevestigt dat een structurele aanpak van 

leesbevordering grotere kansen biedt voor betere (leer)prestaties van bijna alle leerlingen. Met 

literaire competenties bedoelen we: Het mee kunnen praten over boeken, de weg kunnen vinden 

in het doolhof aan boeken op school en in de bibliotheek, kennis hebben van de kenmerken van 

boeken(genres) en een eigen oordeel over boeken kunnen geven. Leesbevordering is niet iets dat 

alleen op school plaats vindt. 

Er moet gestreefd worden naar een structurele samenwerking tussen de school, de ouders, 

Bibliotheek Waterland en eventueel de boekhandel (Het Leesteken) 
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Doel 

Het creëren van een leefomgeving die aantrekkelijk is voor kinderen. De schoolbibliotheek heeft 

voldoende aantrekkelijke boeken voor kinderen op elk niveau. Er wordt elk jaar opnieuw 

geïnvesteerd in nieuwe boeken. Er is een doorgaande lijn van leesbevorderingsactiviteiten voor 

groep 1 t/m 8. Deze activiteiten worden vermeld in het jaarplan. Het niveau van leesvaardigheid 

voor onze school is voldoende. 

Er is een intensieve samenwerking met Bibliotheek Waterland. De samenwerking met ouders en 

de bibliotheek verdient onze constante aandacht. 

De leescoördinatoren en onze leesconsulent maken de collega's enthousiast door aantrekkelijke 

leesbevorderingsactiviteiten aan te bieden. 

Eén keer in de twee jaar wordt de leesmonitor ingevuld door de leerkrachtenen de leerlingen. 

We stimuleren de leesmotivatie bij zowel taal-en leeszwakke als pluskinderen (de collectie blijven 

aanpassen/uitbreiden) 

Stand van zaken 

Leescoödinatoren DKC het Parelhof  

Nicolette Plas (…….volgt in 2019/2020 Marjan op) 

Leesconsulent vanuit Bibliotheek Waterland  

Kitty van de Weerd 

Taal- en leesmethodes op het Parelhof 

× Taal: Taalactief via Snappet 
× Begrijpend lezen: Goed Gelezen, Nieuwsbegrip en Citotrainer. 
× Technisch lezen: Veilig leren lezen 

Bij Nieuwsbegrip worden actuele onderwerpen behandeld. Deze onderwerpen sluiten min of 

meer aan bij de belevingswereld van de kinderen. 
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Hoe ziet je school de relatie tussen technisch, begrijpend, studerend lezen, woordenschat 

en leesbeleving? 

Onze school erkent dat deze onderdelen min of meer met elkaar zijn verbonden. Zie visie. 

 
Actuele boekencollectie 

Doordat het Parelhof een Bibliotheek op School is, is er op school een boekencollectie die constant 

wordt aangevuld en bijgehouden door Bibliotheek Waterland. Kitty van de Weerd zorgt ook voor 

het saneren van de boeken. 

 

Voorlezen en vrij lezen 

De leerkrachten lezen minimaal 10 minuten per dag voor. We stimuleren de leerkrachten dit te 

blijven doen. Er wordt elke dag minimaal 2 x 15 minuten stil gelezen. 

Het team werkt volgens de basiswerkvormen die beschreven staan in het handboek voor 

leesbevordering (Jos Walta) op pagina 177 en 178. Deze basiswerkvormen zijn in het bezit van 

het team. 

Wij zullen deze basiswerkvormen aan het begin van het nieuwe schooljaar 2018/2019 opnieuw 

onder de aandacht brengen (bij oude én nieuwe collega’s) 

Boekenkring/boekgesprekken 

We hebben met elkaar afgesproken dat er in het nieuwe schooljaar (2019/2020) in alle groepen 

een Boekenkring plaatsvindt. 

De leerkrachten zijn in het bezit van de 25 korte werkvormen voor de Boekenkring uitgegeven 

door de Bibliotheek op school. De Boekenkring verdient aandacht. Kitty zal meteen in het nieuwe 

jaar starten met groepsbezoeken. De Boekenkring blijft een aandachtspunt. 
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Aanpak sterke en zwakke lezers 

In het schooljaar 2019/2020 zetten we weer in op het flitsprogramma. De groepen koppelen aan 

groepen is een streven dit jaar.  Ook is aangegeven dat er ouders willen helpen met het flitsen. 

 
In het schooljaar 2017/2018 is het tutorlezen geïnitieerd door Marjan en Nicolette. Zorgen voor 

een rustige leesplek is essentieel. Leerkrachten/onderwijsassistenten kijken mee of de 

tutoren/tutees werken volgens afspraak en er wordt gekeken of het boek geschikt is voor het 

tutorlezen. Het is gebleken dat de koppeling tussen de juiste leerlingen essentieel is. 

Op dit moment wordt er vooral gebruik gemaakt van Bouw! tussen tutoren/ 

tutees. De leescoördinatoren gaan mede hierover in gesprek met de intern begeleiders. Bouw! 

Wordt geïnitieerd door de ib’ers, dit moet meer worden geëvalueerd.  

 
De Makkelijk lezen boeken en toneelleesboeken voor het tutorlezen staan in het kantoor van de 

onderwijsassistenten. Kitty kan ook nog zorgen voor boeken hiervoor. 

Kitty zorgt voor pakketten met Makkelijk lezen boekjes. Deze pakketten worden afgestemd op de 

leerling en gaan mee naar huis om zo ook de ouders erbij te betrekken. De luisterboek en de 

digitale prentenboeken worden in het schooljaar 2019/2020 meer ingezet. 

 
Ouders worden gestimuleerd thuis iets met (voor)lezen te doen 

Het Parelhof werkt intensief mee aan de Voorlees Express. Kai Kohnstamm van Bibliotheek 

Waterland is regelmatig aanwezig om ouders te informeren over het nut van de Voorlees 

Express. In het schooljaar 2019/2020 wordt er weer een workshop over (voor)lezen verzorgd 

voor ouders. Kitty zal deze workshop gaan geven tijdens een inloop/koffie-ochtend.  

 
Leesbevordering bij zaakvakken 

Er worden, naast computers, ook boeken ingezet bij de zaakvakken. De bibliotheek regelt op 

verzoek van het team van het Parelhof de themacollecties. Nicolette en Kitty zijn de 

contactpersonen.  
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Het leesbeleid wordt bijgesteld op grond van resultaten van taal- en leestoetsen én de 

Monitor 

 
Het team wordt op de hoogte gebracht van de toetsen (2 x per jaar) en de afgenomen Monitor. 

De evaluatie van het tutorlezen vindt plaats aan het eind van het schooljaar n.a.v. de E-toetsen. 

IB regelt het Bouwlezen. In het schooljaar 2018/2019 is de Monitor afgenomen en zal komend 

schooljaar daarom niet worden afgenomen. 

 
Leerkrachten zijn enthousiaste leesbevorderaars 

Collega’s worden geïnformeerd over leuke sites, boeken e.d. we houden het team op de hoogte 

van interessante ontwikkelingen. Kitty van de Weerd is mede spil/initiatiefnemer. We houden 

het team op de hoogte houden via mailverkeer zodra dit nodig blijkt te zijn. Voorlezen en 

boekgesprekken door leerkrachten in alle klassen is heel belangrijk en verdienen een 

aandachtspunt.  
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Leescoördinatoren 
 
De taken van een leescoördinator behelst het volgende: 

 coördineren van de schoolbibliotheek   
 inplannen leesbevorderingswerkvormen  
 organiseren en evalueren van leesbevorderingsactiviteiten –  
 professionaliseren van het team op het gebied van leesbevordering  
 deelnemen aan het lokale leesbevorderingsnetwerk 
 Bovenstaande in nauwe samenwerking met de leesconsulent Kitty. 

De leescoördinatoren houden vijf lees-inlopen per schooljaar. Deze inlopen worden opgenomen 

in de jaarplanning en worden gehouden voordat een nieuw thema start. 

Tijdens de leesinloop wordt er tijd gereserveerd voor de leerkrachten om door te geven welke 

thema- en voorleesboeken zij willen gebruiken. Kitty gaat tezamen met de leerkracht op zoek 

naar een bij het thema passend leesbevorderingsprogramma. 

De leescoördinator en -leesconsulent gaan tijdens het schooljaar 2019/2020 minimaal twee keer 

de klassen rond om eventuele knelpunten op leesgebied, in de breedste zin van het woord, te 

inventariseren en oplossingen, samen met de betreffende collega, te bedenken. 

Dit alles als het leesplan door het team is goedgekeurd. Hiervoor moeten nog wel uren 

ingeroosterd worden. Wij denken aan, indien mogelijk, 20 uur voor ? en 60 uur voor Nicolette. 

We gaan op zoek naar nog een nieuwe leescoördinator, die bereid is om de cursus Open Boek te 

volgen. 

Aan het eind van elk schooljaar of helemaal aan het begin van het nieuwe schooljaar worden de 

taken geëvalueerd met Frieda. 
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Beheer en inrichting 

We blijven ons buigen over de inrichting van onze bibliotheek. We zijn hier nog niet tevreden 

over. Sommige kasten zijn niet goed bereikbaar. In de laatste week van de zomervakantie gaan 

we op zoek naar een mooie indeling. 

Kinderen mogen tijdens stillezen gebruik maken van de leeshoeken in de gangen. 

Structurele en incidentele – intensieve - samenwerking met Bibliotheek Waterland 

We maken al jaren gebruik van het aanbod van diensten en producten van Bibliotheek Waterland 

zoals schoolabonnementen (alle kinderen krijgen een gratis abonnement), groepsbezoeken (op 

school en in de bibliotheek), themacollectie maar ook mediawijsheid en leeskilometers maken. 

Tevens maken wij gebruik van de diensten van de Bibliotheek tijdens jaarlijks terugkerende 

evenementen zoals de Kinderboekenweek en de Nationale Voorleesdagen. De coördinatie hiervan 

ligt bij Nicolette en Kitty. 

 

We maken gebruik van SchoolWise. 

SchoolWise is een beveiligde internetomgeving waarin het digitale lesmateriaal zich bevindt. 

Kitty van de Weerd, leesconsulent van Bibliotheek Waterland, is m.i.v. het schooljaar 2017/2018 

13 uren per week werkzaam voor/op het Parelhof. Voorbereidend werk zal Kitty verrichten op 

de bibliotheek zelf. Kitty heeft een werkplan voor het schooljaar 2019/2020 gemaakt (zie bijlage). 

De leerlingen lenen boeken uit de schoolbibliotheek. Tevens kunnen de leerlingen gebruik maken 

van de digitale Portal van SchoolWise. Naast het lenen van boeken uit de schoolbibliotheek komt 

er daardoor ook meer inzicht over o.a. het lees- en leengedrag van een leerling. Er kunne tevens 

boeken gereserveerd worden bij Bibliotheek Waterland en er kunnen themakisten worden 

besteld bij Probiblio. 
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Ouders nemen kleuters mee naar de bibliotheek. Kleuters kiezen boeken uit en de boeken worden 

via SchoolWise geleend. Dit is voor kleuters de eerste kennismaking met het SchoolWise systeem. 

De peuters (soms ook met de ouders) gaan onder begeleiding van leerkracht of met Kitty naar 

de bibliotheek. 

Stimuleren van het boekbezit thuis, geleend bij de (school)bibliotheek 

Tijdens de vakanties (zoals bijvoorbeeld het Zomerlezen) krijgen de kinderen boeken mee naar 

huis. Dit om het niveau op peil te houden. Leesconsulent, Kitty, heeft hier een duidelijk taak in. 

Zij gaat de groepen in om kinderen te stimuleren meer te lezen. De leerkrachten hebben hier ook 

een belangrijke rol in om dit te blijven stimuleren. 
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Activiteitenplan 

Aan welke van de landelijke leesbevorderingsprojecten neemt je school in het komend schooljaar 

deel? 

 De Nationale Voorleesdagen met de hele school. De Kinderboekenweek 
 En de vele andere leesbevorderingprogramma’s die door Bibliotheek Waterland (Kitty) worden 

aangeboden. 
 In het schooljaar 2019/2020 willen we streven om de Voorleeskampioen van het Parelhof te 

organiseren 

 
Leeskidz 

In het schooljaar 2016/2017 is een groep Leeskidz samengesteld. Kitty begeleidt de Leeskidz. 

Elke 2 jaar weer een andere groep leerlingen uit de groepen 4 t/m 8. Uit elke groep 1 kind. (8 tot 

10 kinderen totaal. 

× Zij gaan Kitty bijstaan met bezoeken in de klassen (bijvoorbeeld bij een leeskring) om 
het plezier van het lezen in de klassen te stimuleren.  

× Zij gaan voorlezen bij de peuter/kleuterklassen tijdens de Nationale Voorleesdagen 
en de Kinderboekenweek. 

× Hebben een jaarlijks uitje naar de plaatselijke Boekhandel om zelf een collectie boeken 
te kopen voor de school en gaan gezamenlijk naar bibliotheek Waterland  voor het 
inwerken van de boeken. Ook gaan zij een boekpresentatie houden over hun gekozen 
boek in de klassen. 
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Verbeterpunten en afspraken 

Structureel lezen 

Welke verbeteringen zijn er het komend jaar gepland wat betreft 

Voorlezen (alle groepen) 

In alle groepsmappen komt voorin een lijst met voorgelezen boeken. De lijst gaat mee met de 

groep. Alle leerkrachten lezen een kwartier voor, minimaal 3 x in de week, ook in de bovenbouw. 

Dagelijks stillezen (vrij lezen) in groep 3 t/m 8 

De leerkrachten van de groepen 4 - 8 observeren aan de hand van de observatielijst 1 x per week 

leerlingen (2 -3 ) die opvallen in hun leesgedrag en bespreken met de leerlingen verbeterpunten. 

Een boekenkring organiseren 

Aan het eind van het schooljaar gebruiken de leerkrachten de 25 korte werkvormen voor  de 

Boekenkring uitgegeven door de Bibliotheek op school. Deze zijn inmiddels in het bezit van het 

team. Kitty is gestart met een voorbeeld van een boekenkring in de klas. Dit wordt volgend jaar 

uitgebreid om de leerkracht zelfstandig te laten werken met de 25 werkvormen.  

De leescoördinator en –consulent hebben hier een aandeel in. Zij zullen de leerkrachten in het 

schooljaar 2019/2020 hierbij ondersteunen d.m.v. bijvoorbeeld de inzet van Leeskidz. 

Gesprekken voeren over de leesbeleving volgens de aanpak van Aidan Chambers (alle 

groepen) 

Wij werken volgens de basiswerkvormen die beschreven in het handboek voor leesbevordering 

(Jos Walta) op pagina 177 en 178 

Introductie van nieuwe boeken (alle groepen) 

De leescoördinator en –leesconsulent gaan op zoek naar een duidelijke plek en/of manier om 

nieuwe boeken bij de leerlingen te introduceren. 

Inzetten van boeken bij de zaakvakken (groep 4 t/m 8) 

Door themacollecties te huren bij de bibliotheek, zorgen we voor nieuwe input.
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Differentiatie: omgaan met verschillen 

Op welke manier wordt rekening gehouden met verschillen in leesniveau en in 

leesvoorkeuren van leerlingen? 

Wij vinden het belangrijk dat wij kinderen helpen met het kiezen van boeken. Voorwaarde is dat 

onze bibliotheekouders en leerkrachten goed op de hoogte zijn van het aanbod van kinderboeken. 

De monitor vertelt ons wat de leesvoorkeuren van onze kinderen zijn, dit is een hulp bij het 

adviseren. We geven extra aandacht aan onze zwakke én sterke lezers. 

Extra verbeterpunten en afspraken n.a.v. overleg lees coördinatoren en leesconsulent:  

Marjan Hemmelder en Nicolette Plas. Door omstandigheden is Nicolette dit schooljaar niet in 

staat geweest haar taken te doen. Kitty heeft de taken van de bibliotheek over genomen. De rest 

van de taken zijn verdeeld onder de leerkrachten en ondersteuners. Nicolette houdt zich 

gewoonlijk bezig met de praktische en inhoudelijke zaken van de bibliotheek en de samenwerking 

met bibliotheek Waterland. Marjan en Nicolette zouden het tutorlezen coördineren maar dat is 

door ziekte dit jaar niet gelukt. Aankomend jaar is dit een aandachtspunt. 

× Het tutorlezen blijft een belangrijk aandachtspunt. Er komt ook een overleg met de 

leerkrachten of het haalbaar is om ouders in te zetten bij het lezen en flitsen. 

× Elke 6 weken proberen we te evalueren met de tutoren. 

× Nicolette gaat in overleg met de intern begeleider over het gebruik van Bouw! (inzet 

tutoren) 

× We blijven het (voor)lezen bij/door ouders bevorderen. Dit in samenwerking met 

bibliotheek Waterland d.m.v. koffie contactochtenden (i.s.m. de Parelkwekers) en 

leesbevorderingsprogramma’s. 

× Kitty gaat de taken voor de Leeskidz nog verder uitbreiden mocht dit nodig zijn.  

× Vanuit de Monitor is gebleken dat we in het schooljaar 2019/2020 extra aandacht moeten 

geven aan de meisjes uit groep 6, de beide groepen 7 en de jongens uit groep 8. 

× Flits moet weer op de chromebooks komen. 
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× Kitty blijft Makkelijk Lezen pakketten samenstellen voor kinderen die lezen wat lastiger 

vinden (deze gaan mee naar huis om samen met de ouders te oefenen). De leerkracht 

heeft voordat het pakket mee naar huis gaat een overleg gehad met de ouders. 

× Kitty blijft 13 uur per week werken voor het Parelhof 

× Takenlijst is bijgevoegd. 

× We zetten in op een doorgaande lijn VVE-kinderen van het Parelhof. 

× Oudere kinderen van het Parelhof lezen voor aan de peuters en kleuters (en groep 3?) Let 

op! Leerkrachten maken zelf onderling afspraken 

× Een  Keuzecircuit: kinderen kiezen zelf uit welk boek ze voorgelezen willen worden door 

een leerkracht (ICC Aaltje Hospes). Dit vindt plaats rond de Kinderboekenweek. 

× Schoolwise wordt dit schooljaar meer gestimuleerd. Kitty neemt dit initiatief. Ook gaan 

we kijken of het Schoolwise op de chromebooks kan worden gezet zodat het makkelijk 

toegankelijk is voor alle leerlingen van groep 5 t/m 8. 

× Kitty gaat zich inzetten voor meer leesplezier bij  bij groepen 4 en 5 om zo het verval van 

het lezen tegen te gaan.  

× Kitty gaat zich meer inzetten bij de peuters en kleuters om de ouderbetrokkenheid te 

vergroten d.m.v. bezoeken in de peuterklas waarbij de ouders aanwezig zijn. 

× Toneelleesboeken en samen leesboeken worden gestimuleerd (ook bij het tutorlezen). 

Kitty zorgt voor een extra collectie via Probiblio.  

× Het gebruik van meeluister.nl (meeluisterboeken) wordt nog meer gestimuleerd te 

gebruiken. 

× Evenals Digibook. Dit zijn digitale prentenboeken. De inlogcode wordt aan het begin van 

het nieuwe schooljaar verspreid (kb/ob) 

× Kitty gaat in oktober een (lees)cursus volgen voor kinderen met een taalachterstand. 

Wordt vervolgd. 
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Bijlage 1 

Aanvulling (evaluatie) op het leesplan vanuit Peuterspeelzaal Pinkeltje 

 De leidsters lezen minimaal 15 minuten per dag voor daarbij wordt er o.m. en met 
ondersteuning van het vertelkastje, gebruik gemaakt van begeleidende beeldmateriaal 
(de vertelplaten) 

 Peuters kijken per keer 5 minuten in een eigen gekozen boekje. 
 De logeerbeer: In het kader van geletterdheid en boekpromotie voor jonge kinderen 

maken wij gebruik van de logeerbeer en een voorleesboek. 
 De verteltafel: De verteltafel is goed voor het taalbegrip en de woordenschat van het kind. 

De verteltafel is een concrete, driedimensionale uitbeelding van een voorgelezen verhaal. 
De inhoud van het prentenboek wordt in beeld gebracht. Poppen en attributen uit het 
verhaal geven kinderen de gelegenheid om het verhaal na te spelen. Dit wordt dagelijks 
gedaan. 

 De leidsters brengen, samen met ouders en kinderen, een bezoek aan de bibliotheek om 
kennis te laten maken. 

 Ouders mogen altijd boekje lenen uit de klas. Dit promoten de leidsters. 
 Stukje uit het beleidsplan: De cognitieve (verstandelijke) ontwikkeling houdt zich bezig 

met de taal (begrijpen, spreken en het denken) Gaandeweg ontwikkelt een kind begrip 
en inzicht. 

 
Een kind leert bijvoorbeeld om informatie uit de omgeving te ordenen, te onthouden, toe te 

passen en te combineren in nieuwe situaties. Taal en denken zijn nauw met elkaar verbonden. 

Taal is een essentieel hulpmiddel om inzicht te krijgen in de wereld om je heen en om dingen te 

kunnen leren begrijpen. Als (VVE )peuterspeelzaal houden wij nauwgezet de taalontwikkeling 

van uw kinderen in de gaten en daar waar nodig sturen wij de kinderen op individueel niveau 

bij. Onze bevindingen en aanbevelingen worden ook vastgelegd in rapportages en besproken met 

ouders en de basisschool. De kinderen die voor VVE begeleiding in aanmerking komen krijgen 

gratis 2 extra dagdelen aangeboden om de overgang naar de basisschool te vereenvoudigen, de 

taalachterstand te verkleinen en de kans van slagen op de basisschool, zo groot mogelijk te 

maken. 
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Ook werken wij nauw samen met de Bibliotheek Waterland en verwijzen wij actief door naar de 

Voorlees Express. De Voorlees Express ondersteunt scholen en peutercentra bij het helpen van 

leerlingen met een taalachterstand. 

In de beperkte tijd die je hebt als leerkracht of pedagogisch medewerker, lukt het niet altijd om 

alle kinderen de juiste begeleiding te geven die nodig is. Hierbij kan de Voorlees Express helpen. 

Een vrijwilliger gaat buiten de reguliere lesuren thuis bij het gezin aan de slag. 

De achterstand die kleuters en peuters hebben, wordt zoveel mogelijk ingelopen voordat ze aan 

groep 3 beginnen. De Voorlees Express zoekt aansluiting op de thema’s die spelen op de school 

of het peutercentrum. Daarnaast geeft de Voorlees Express handvatten zodat ouders het 

voorlezen kunnen voortzetten. 

Jaarlijks organiseren wij voor de ouders een informatiebijeenkomst “waarom voorlezen aan je 

kind zo belangrijk is” in samenwerking met een logopediste gaat het over het stimuleren van 

voorlezen voor de taalontwikkeling 
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Bijlage 2 

Planning schooljaar 2019/2020 

Kitty van de Weerd, Leesconsulent DKC het Parelhof vanuit Bibliotheek Waterland 

 
1. Leesbevordering in de klas 
× Digitale vaardigheden bijvoorbeeld Programmeren en Botje Bij. 
× Schoolwise uitleg aan de leerlingen en leerkrachten naar aanleiding van projecten en 

thema’s. 
× Schoolwise toegankelijk op alle Chromebooks 
× Leesbevordering projecten als Beestachtig en kilometerlezen 
× Jaarlijkse diensten zoals Nationale Voorleesdagen en de Kinderboekenweek. 
× Digitale prentenboeken gebruiken in de klas. 
× Programma’s voor groep 5 t\m 8 met gebruik van de tablet 
× Verschillende bezoeken rondom boeken zoals Bijzondere boeken, het Vertelkastje en 

Kiesboekies. 
× Zomer en Kerst lezen (boeken mee naar huis om leesverval tegen te gaan). 
× Alle klassen  zeker 1x per jaar naar de bibliotheek laten komen voor een bezoek op maat. 

De rest van de programma’s kunnen op school. 
× Eind schooljaar de groepen 8 laten kennismaken met het 4you! 
× Meer inzet voor het houden van Leeskringen. De start is gemaakt en volgend schooljaar 

ga ik dit verder uitbreiden zodat de leerkracht er zelf mee aan de slag kan. (25 
werkvormen) Ook de Leeskidz hierbij betrekken. 

 
2. Zwakke lezers 

In samenwerking met de leerkracht een plan maken voor moeilijk lezende kinderen, om het 

leesplezier terug te brengen en het lezen te verbeteren. De leerlingen individueel uitnodigen om 

samen een boek op maat te zoeken en samen praten over de boeken. Hulp van de ouders hierbij 

te betrekken. Gebruik maken van Makkelijk Lezenpakketten op maat. Hier komt een nieuwe 

constructie voor die we gaan gebruiken in het nieuwe schooljaar. 

Gebruik maken en aanbieden van meeluisterboeken (Digitaal) samen leesboeken en 

toneelleesboeken. 
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3. De Monitor 

De monitor wordt bijna ieder jaar afgenomen. Uitleg en hulp bieden in elke klas. Dit komt bijna 

elk jaar terug. Evalueren met de leerkrachten en leescoördinatoren van de school. 

4. Thema's 

Themacollecties samenstellen en het bestellen van Boektour op maat gemaakte thema’s. 

Tentoonstelling van boeken maken in de school. Aansluiten met boeken en verhalen bij elk 

thema.  

Extra tijdelijke collectie aanbieden zoals toneelleesboeken, stripboeken, Engelse boekjes, eerste 

leesboekjes, enzovoort. 

5. Lezen en voorlezen in alle klas 

Hoeveel wordt er gelezen en op welke manier? Wordt er iedere week voorgelezen? Hulp bieden 

om dit als vast item in de klassen te doen. Gesprek met iedere leerkracht, klassenbezoek en 

voorlezen, dichten, stapeldichten enz. 

6. Boekenkring in de groepen 4 t/m 8 

Aanbieden van verschillende vormen, zodat de leerkracht genoeg input krijgt om zelf regelmatig 

een boekenkring te houden. 

7. Een kijkje in de klas 

Als leesconsulent is het belangrijk om zich aan te passen aan de leerkracht. Bij goedkeuring van 

leerkracht, een uurtje meekijken en luisteren hoe de leerkracht met de leerlingen werkt. 
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8. Ouderparticipatie 

Ouders betrekken bij het lezen en voorlezen op school en thuis. Door bijvoorbeeld inzetten bij de 

peuters om de ouders bewust maken dat thuis lezen belangrijk is voor de vorderingen op school. 

Bijeenkomsten voor ouders organiseren. Samenwerken met de Parelkwekers tijdens 

koffieochtenden. (voorbeelden; cursus interactief voorlezen, cursus digiwijs, boekenshow, Taal 

café, voorleesexpres) De Voorlees Express aanbieden en contactpersoon zijn. 

9. De Leeskidz 

Groepje van 8 kinderen die zich verantwoordelijk voelen voor “hun” bibliotheek. Zij komen elke 

maand 1x bij elkaar. Doorgeven van kennis bij de jongere kinderen door te helpen met het 

uitzoeken van boeken en het gebruik maken van de computer met het innemen en uitlenen van 

een boek. Helpen bij activiteiten rondom lezen. Een kijkje nemen achter de schermen in de 

Centrale bibliotheek of boekenwinkel en andere activiteiten. 

10. Extra aandacht naar groepen die het nodig hebben n.a.v. de Monitor 

Actieve inzet van bezoeken en aanbieden van boeken. Extra aandacht voor de zwakke lezers 

bieden door individuele gesprekjes over boeken en ze te helpen bij hun boek keuze om het 

leesplezier te behouden. 



 

56 
 

 

 

11. Peuterspeelzaal Pinkeltje 
 

× Het aanbieden van leuke boeken in de klas en in de gang. Deze collectie regelmatig 
omruilen.  

× Interactief voorlezen in de klas, soms met vertelkastje. 
× De kinderen in contact laten komen met boeken en ieder kind lid maken van de 

bibliotheek. 
× Met de peuters naar de bibliotheek gaan en daar (interactief)voorlezen en boekjes 

uitzoeken. De ouders halen hun kinderen dan op uit de bibliotheek en niet uit de klas. Zij 
komen dan vanzelf in aanraking met de bibliotheek en weten deze dan ook te vinden. 
Ouders uitleg geven over het belang van voorlezen en kennis laten maken met de 
bibliotheek op school. 

× Werken met Digitale prentenboeken in de klas. Voorbeelden geven zodat de leerkracht 
zelf aan de slag kan. 

× Peuterparty (ouderparticipatie) 1x per jaar aan het eind van het schooljaar.  
× Voorlichting geven over leesplezier en voorlezen voor VVE ouders. 
× Ouders en leerkrachten kennis laten maken met het belang van de Voorleesexpres. 
× Interactief voorlezen met digitaal prentenboek in de gymzaal bij de peuters, zodat de 

ouders kunnen meekijken als zij hun kindje komen halen. 
× Elk jaar een bezoek aan de Centrale bibliotheek op de Waterlandlaan samen met de 

ouders\grootouders. 

12. Bibliotheekouder 
 

× Helpen bij alle werkzaamheden van de schoolbibliotheek, het uitlenen, opruimen van de 
boeken en het schoonhouden van de kasten 

× Zij halen elke week groepjes kleuters uit de klas om samen een leuk boek uit te zoeken en 
hen te helpen bij het uitlenen. 

× Zorgen voor het transport van boeken van bibliotheek naar bibliotheek. 
× Helpen bij het zomerlezen enz.  
× Kitty zorgt elk jaar voor een Workshop over het werken in de schoolbibliotheek.  
× Kitty helpt met alle werkzaamheden waar nodig om de hulpouders meer betrokken te 

maken bij het bibliotheekwerk. 
× Elk kwartaal een bijeenkomst over de stand van zaken, boekpromotie, hulp vragen bij 

activiteiten. 



 

57 
 

 

 

Doelstelling 

× Kennis laten maken met de bibliotheek, boeken, boekpromotie. 
× Leesbevordering en leesplezier voor alle leerlingen en leerkrachten. 
× Ouderbetrokkenheid, de samenwerking met school en ouders. 
× Samenwerking met Bibliotheek Waterland Evaluatie. Elke activiteit evalueren. 
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❀ Bijlage 9 – Plan van aanpak – Rots & Water  

Schooljaar 2019/2020 

Het Rots & Water programma 

 

De Rots & Water-training is een fysieke en sociale weerbaarheidstraining waarin kinderen leren 

wanneer je voor jezelf moet opkomen en wanneer je beter ergens bij kan neerleggen. De 

bouwstenen van het Rots & waterprogramma zijn zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen. 

Het element rots staat voor het onafhankelijk opstellen en het maken van eigen keuzes, het 

element water staat voor het samenwerken, leven en spelen met anderen. In de training leert 

een kind soms hard te zijn als rots en zacht te zijn water.  

 

Het doel van de weerbaarheidstraining is dat het kind sterker in zijn schoenen komt te staan, 

voor jezelf leert op te komen en bouwt aan zijn zelfvertrouwen. Met Rots & Water leert het kind 

zijn boosheid te beheersen, leert wat zijn eigen grenzen zijn en tegelijkertijd die van de ander 

herkennen en te respecteren. In de Rots & Watertraining richt een kind zich op het bewust 

worden van de eigen kracht en mogelijkheden. Een fundamenteel en belangrijk thema is het 

voorkomen van pesten (preventieve werking) en indien aanwezig, het aanpakken van het 

pestgedrag in de klas en school.  

 

De training is bedoeld voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar die het lastig vinden om op een rustige 

manier voor zichzelf op te komen of anderzijds voor kinderen die juist te vaak over zich heen 

laten komen. Ook als ze wat meer zelfvertrouwen kunnen gebruiken, sterker in hun schoenen 

willen staan, makkelijker contact met anderen willen leren maken of rustig willen leren blijven 

in vervelende situaties, hebben ze veel aan deze training. De aanmelding verloopt via de IB'er en 

in overleg met ouders. 
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Door op speelse wijze te oefenen, oefeningen uit zelfverdedigingssporten te gebruiken en door 

groepsgesprekken, denken de kinderen na over hun eigen opstelling binnen een groep of met de 

ander en leren ze wat hun sterke en minder sterke punten zijn. Aandacht aan lichaamshouding, 

oogcontact, stemgebruik en ademhalingsoefeningen staan centraal tijdens de lessen. De R&W-

training bestaat uit acht lessen en een les duurt 60 minuten. De training wordt gegeven door een 

gecertificeerde trainer binnen de school en wordt ondersteund door een collega.  
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Organisatie training 
 
De Rots & water training wordt in kleine groepen gegeven. De groepsgrootte is afhankelijk van 
het aantal aanmeldingen, bij voorkeur maximaal 8 kinderen. Bij meer aanmeldingen worden er 
leeftijdsafhankelijke groepen gemaakt van 6 tot 9 jaar en 9 tot 12 jaar. Voor leerlingen die de 
training die al eerder hebben gevolgd, worden in sommige onderdelen meegenomen als 
"hulpmeester/juf". Het programma wordt wekelijks op dinsdag gegeven, zodat er een 
doorgaande lijn vanuit het programma wordt gewaarborgd. De training wordt onder schooltijd 
gegeven van ... tot ... uur. De trainer wordt ondersteund door een OOP-er van het Parelhof, in dit 
geval Nicolette Plas. 
 

Planning 2019-2020 

Overzicht data 2019-2020 

 

  

 

 

 

 

 

Begroting 

Nodig: 
.... €... 
.... €... 

 

Ronde 1 Ronde 2 
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❀ Bijlage 10 – Evaluatie & plan: Vreedzame School 

Schooljaar 2019/2020 

Wat is De Vreedzame School? 

Vreedzame School is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch 

burgerschap. Op de inmiddels ruim 1000 ‘vreedzame’ scholen in Nederland is de school een 

leefgemeenschap, waar kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waar 

kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Deze sociale en 

emotionele vaardigheden hebben leerlingen nodig om samen de school tot een plezierige plek te 

maken. Op vreedzame scholen heerst een positief werkklimaat en zijn de leerlingen actief, 

zorgzaam en initiatiefrijk; een voorwaarde om tot leren - en daarmee tot een goed rendement - 

te komen. Ook de samenleving is gebaat bij burgers die zich verantwoordelijk opstellen, die 

vaardig en vreedzaam omgaan met verschillen en conflicten. Voor scholen die vinden dat 

onderwijs óók betekent kinderen te helpen vormen tot ‘een goed mens’ is er De Vreedzame 

School.  

De klas en school als oefenplaats De Vreedzame School bestaat bijna 20 jaar en heeft zich 

inmiddels bewezen op het terrein van ‘democratisch burgerschap’. Een belangrijk onderdeel 

binnen het programma is leerlingmediatie. Op vreedzame scholen is een aantal leerlingen 

opgeleid tot mediator. Mediatoren leren allerlei vaardigheden om te kunnen bemiddelen bij 

conflicten tussen leerlingen. Daarnaast vervullen alle leerlingen gemeenschapstaken in de klas 

en op school . De klas en de school worden zo een oefenplaats voor actief en democratisch 

burgerschap. 

De Vreedzame School is meer dan een lesmethode. De basis van De Vreedzame School is een 

structureel lesprogramma voor sociale competentie, met voor alle groepen een wekelijkse les of 

activiteit. Maar De Vreedzame School is méér dan een lesmethode. Het is een filosofie. Een 

aanpak, waarin de eigen kracht van kinderen centraal staat. Dat vraagt ook om een bepaalde 

houding van het lerarenteam. 
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Lessenserie: De lessenserie voor groep 1 t/m 8 bestaat uit 38 lessen, het basiscurriculum, 

verdeeld over de volgende zes blokken: •  We horen bij elkaar – groepsvorming •  We lossen 

conflicten zelf op – conflicthantering •  We hebben oor voor elkaar – communicatie •  We hebben 

hart voor elkaar – gevoelens •  We dragen allemaal een steentje bij – verantwoordelijkheid •  We 

zijn allemaal anders – diversiteit. 

Op Het Parelhof worden, aan het begin van het schooljaar 2019-2020, twintig leerlingen uit de 

groepen 7 en 8 opgeleid tot (assistent) mediator. Achttien van deze leerlingen hebben 

daadwerkelijk het diploma gehaald. 

Door deze kinderen wordt, net voor elke vakantie, een rooster gemaakt welk tweetal er op 

Zichthof 9 en welk tweetal er op Zichthof 11 dagelijks aanwezig is tijdens de pauzes. 

Elk tweetal heeft een week dienst. 

Om de zes/acht weken heeft de cursusleidster een meeting met de mediatoren waarin eventuele 

problemen worden besproken. Ook is er tijdens die meetings gesproken over privacy; de 

mediatoren mogen geen namen meer opschrijven van leerlingen die een mediatie willen, wel 

mogen zij de groep benoemen. 

Nieuwsbrief ouders en kletskaarten: 

Voor elk nieuw blok wordt er een nieuwsbrief voor de ouders via ouderportaal gestuurd. Tevens 

worden de kletskaarten voor de groepen 1 t/m 6 bijgevoegd. 

× Er komt een nieuwe cursusleider. Marjan Hemmelder doet de cursus nog wel voor 

komend schooljaar, op vrijwillige basis. 

× Er komt een nieuwe Vreedzame School coördinator komen. 

× Er komt een nieuwe pestcoördinator  

× Er is wellicht een wat zwaarder programma nodig voor sommige groepen (in 

samenspraak met Martijn van B.?) 

× BPS is speerpunt voor dit schooljaar. 


	De Dalton-theorie
	❀ Missie
	❀ Visie
	❀ Doel

	Het Parelhof als DaltonKindcentrum
	❀ Waarom?
	❀ Hoe?
	❀ Wat?

	Bijlagen
	❀ Bijlage 1 – Jaarplan: Pinkeltje
	❀ Bijlage 2 – Jaarplan: BSO De Driesprong
	Voorwoord
	Wensen BSO de Driesprong
	Verwachtingen BSO de Driesprong
	Personeel
	Activiteitenaanbod
	Inrichting, speelgoed en hulpmiddelen
	Communicatie en samenwerking

	❀ Bijlage 3 – Jaarplan: Dalton
	❀ Bijlage 4 – Jaarplan: Kleuterbouw schooljaar 2019/2020
	❀ Bijlage 5 – Jaarplan: ICT
	❀ Bijlage 6 – Jaarplan: ICC
	❀ Bijlage 7 – Jaarplan: Bewegend leren
	❀ Bijlage 8 – Leesplan
	❀ Bijlage 9 – Plan van aanpak – Rots & Water
	❀ Bijlage 10 – Evaluatie & plan: Vreedzame School


