
 

 

 

Profilering BMS & scholen 

• JKC vorming 
Doelen voor dit jaar 

De inhoudelijke doorgaande lijn JKC verder ontwikkelen: pedagogische afstemming en taalbeleid.  

Implementeren doorgaande zorgstructuur. 

Realiseren van kinderdagopvang en peuteropvang met VVE. 

 

• Schoolprofilering 
Doelen voor dit jaar 
Bij het maken van de goede keuzes voor een school is een visie op lange termijn nodig, maar daarnaast is het 
belangrijk wat er op korte termijn gebeurt. Het gaat hier vooral om de prestaties van de schooldirectie en teams 
ten aanzien van de schoolomgeving en profilering. Korte positieve ervaringen en/of successen roepen 
enthousiasme op en versnellen de ontwikkelingen in de goede richtingen. De begeleiding en ondersteuning zal 
op een professionele manier vorm kunnen krijgen, door te gaan werken met een strategisch locatieplan. In het 
plan worden per schoollocatie de huidige stand van zaken en verbeterpunten in kaart gebracht in o.a. de 
volgende punten: 
- De leerlingenontwikkeling; 
- Het onderwijs profiel en het onderscheidend vermogen van de school; 
- Huisvesting en samenwerkingsmogelijkheden; 
- Communicatie intern en extern;  
- Partnerschap met ouders opzetten en/of uitbreiden. 
- Partnerschap met Eigen&Wijzer scherp houden en uitbreiden. 

 

Borgingstrajecten 

• Stijging/behoud van het leerlingenaantal 
Dit schooljaar gaan we meerdere open dagen plannen. Daarnaast zullen we bezig gaan met onze uitstraling in en 

buiten de school. Wel blijven we scherp wel ons aanname beleid. 

 

• Expertgroepen 
We zijn gestart met verschillende expertgroepen. Daar ligt de taak om de doorgaande lijnen in de school helder 

te krijgen of in kwaliteitskaarten te verwerken. Aan het einde van het schooljaar zijn er kwaliteitskaarten voor 

rekenen, taal en sociaal emotioneel. 

 

• Gezonde school 
We hebben het predicaat "Gezonde School" en zijn in bezit van diverse deelcertificaten. 

 
 

Onderwijskwaliteit 

• Aanbod hoogbegaafdheid 
Doelen voor dit jaar 

- Er is een methode/methodiek bepaald om het hoogbegaafdheid in beeld te brengen. 

- Er is een passend aanbod om te kunnen compacten en verrijken. 

- Er is een kwaliteitskaart opgesteld waarin de doorgaande lijn beschreven staat. 

 

• Beredeneerd aanbod 0-6 jarigen 
Doelen voor dit jaar 

- Er is een JKC voor kinderen van 0 tm 12 jaar. 

- Er is een gezamenlijke visie die gedragen wordt. 

- Er zijn duidelijke afspraken met betrekking tot BSO. 

- Er is een doorgaande lijn peuter/kleuter. 

 

• Burgerschap in de school 
Doelen voor dit jaar 

De nieuwe wettelijke burgerschapsopdracht, die van kracht werd in de zomer van 2021, geeft richting 

aan de verdere ontwikkeling van het burgerschapsonderwijs. 

Eind van dit schooljaar hebben wij een kwaliteitskaart "Burgerschap in de school" klaar 

 

• Doorgaande lijn en aanbod rekenen 
Doelen voor dit jaar 

Eind van het schooljaar hebben we ons beredeneerd aanbod helder en kunnen we hiernaar handelen. 

Mocht het nodig zijn kijken welke materialen nog aangeschaft moeten worden. 

 

• Doorgaande lijn en aanbod sociaal emotioneel 
Doelen voor dit jaar 

Eind van het schooljaar hebben we ons beredeneerd aanbod helder en kunnen we hiernaar handelen. 

Mocht het nodig zijn kijken welke materialen nog aangeschaft moeten worden. 

 

• Doorgaande lijn en aanbod taal (lezen en spelling) 
Doelen voor dit jaar 

Eind van het schooljaar hebben we ons beredeneerd aanbod helder en kunnen we hiernaar handelen. 

Mocht het nodig zijn kijken welke materialen nog aangeschaft moeten worden. 

 

• Gezonde school met een gezond schoolplein 
Doelen voor dit jaar 

Een Gezond schoolplein dat onze leerlingen en buurtkinderen de ruimte geeft om te bewegen en te 

spelen in een uitdagende, groene en rookvrije omgeving. Een Gezond schoolplein prikkelt de fantasie, 

stimuleert beweging en leert over het belang van de natuur. Tijdens en na schooltijd. Dit heeft een 

positief effect op het concentratievermogen en de leerprestaties. 

•  


