Wat hebben we gedaan schooljaar 2019-2020?
KINDCENTRUM & WIJK : Project: De Vreedzame Wijk

School: Er is een workshop
geweest waarin het Rijnlandwerken
is geïntroduceerd en uitgelegd. Er
zijn verschillende werkgroepen
gevormd die ieder gewerkt hebben
aan een eigen stuk
schoolontwikkeling vastgelegd in de
werkgroepen 1 t/m 4

Samen vormgeven aan een positief klimaat in het Kindcentrum en de wijk. Gezamenlijke training
medewerkers én vrijwilligers zijn gedeeltelijk uitgesteld wegens Covid19. Overige trainingen worden
verplaatst naar 20-21. Er is een stuurgroep gevormd en er is een plan beschreven gekoppeld aan een
subsidie aanvraag om het project te bekostigen. Dennis de Vries is vanuit stichting Vreedzaam
betrokken als projectmanager en trainer. Op school is een DVS stuurgroep aangesteld én de grondwet
vastgelegd.

School: SchouderCom is in gebruik. 94% van de

Jonge Kind
Plein:
Cursus Met Sprongen
Vooruit; betekenisvol
rekenen. Eerste
training is gevolgd rest
verplaatst naar 20-21
i.v.m. Covid19

ouders is actief op SC. De brugfunctionaris
(schoolcoach) en administratief medewerkster
hebben ouders ondersteund in de aanmelding. De
gebruikers hebben regelmatige berichten en/of
nieuwsbrieven ontvangen. De vragenlijst optie
wordt met regelmaat gebruikt om ouders te
betrekken in besluitvorming. Tevens is er telkens
ruimte voor openvragen dan wel op/aanmerkingen
te plaatsen. Ook maken we gebruik van de
intekenlijsten voor het plannen van de 10-minuten
gesprekken.

School:
Groep 3 is zeer tevreden over de nieuwe VLL.
Zoemend lezen en de rest van de nieuwe werkwijze
sluit goed aan bij de kinderen. De koppeling met de
spelling en nieuwe schrijf methode werkt erg goed en
helpend. De aantrekkelijke materialen, software voor
thuis zijn een pluspunt. Gebruiksvriendelijke
methode. Er worden nog materialen aangeschaft.

Kindcentrum:

School:
De verantwoording van deze zaken is vastgelegd in
de 90 dagen plannen van alle werkgroepen.
Werkgroep 1-2: Heeft een nieuwe Snappetwerkwijze opgezet. Alle leerlijnen goed in kaart
gebracht.
Werkgroep 3: Nieuwe methodes geïmplementeerd.
Hoekenwerk doorgetrokken van groep 1/2 naar 3.
Gewerkt volgens de doelen van Met Sprongen
Vooruit.

IKC van de toekomst;
Manjefiek 2.0
Opstellen projectplan. Heeft vertraging
opgelopen door Covid19.

H

School:
Gezonde school
4e vignet “seksualiteit en
relaties” Is behaald, eerste
week van de lentekriebels viel
in covid19 periode.
Vernieuwen vignet 2 is
gebeurd

Peuteropvang:
In het team zijn drie teamleden
gewisseld. Eén teamlid is gekoppeld
aan Kindcentrum

Werkgroep 4: Eerste aanpassingen in
kwaliteitszorgsysteem zijn gemaakt, keuze op
uitgebreider administratie systeem.

Kindcentrum:
De eerste visiebijeenkomst is
gepland, wordt verder opgepakt
in 20-21. MT van elke partner
komt structureel bij elkaar.

KINDCENTRUMBREED:
School:
Ontwikkelen schoolplan 2020-2024

Goed lopende activiteiten;
gemiddeld 50 kinderen. 7 vaste
vrijwilligers geven mee vorm aan
de activiteiten.

vastgesteld door MR op 9-7-2020

School:
Veiligheidsplan regelmatig
aan de orde geweest.
toevoegen
crisismanagement; Directie
heeft training gevolgd.
Crisisteam is gevormd.
Protocollen in de maak.
Hitteplan vastgesteld.

Jonge Kind Plein:
Januari 2020 is de pilot “instapgroep” gestart. Een nieuwe vorm / tussenvorm / passend onderwijs. Hier kunnen
kinderen thuisnabij naar school, voordat bepaald wordt wat de beste optie is voor een leerling.

actualiseren
antipestprotocol is lopende,
opgepakt i.c.m. DVS

