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Inleiding 

Voor u ligt het jaarplan voor IKC Sint Thomas. Een jaar van continueren en verdiepen. De afgelopen 
jaren is er heel hard gewerkt om te komen tot de structuur zoals hij nu staat. Er staat een missie en 
een visie die de kapstok is voor alle gemaakte keuzes en keuzes die nog gemaakt moeten worden. 
Ook als IKC ben je namelijk nooit uit ontwikkeld. Het werken vanuit expertgroepen krijgt steeds meer 
vorm en ook voor het komend jaar zijn de doelen van bepaalde projecten geformuleerd door de 
medewerkers van een expertgroep. Tijden het lezen kunt u dus verschillende schrijfstijlen 
tegenkomen. De kracht is dat het een gedragen plan is met door de expertgroep geformuleerde 
doelen. We gaan er weer een mooi jaar van maken. 
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Implementeren 
 

Thematisch werken/hoeken jonge kind 

Verbeteren 
Onderwijskwaliteit  |  Onderwijsaanbod  | IKC Sint Thomas 

Lezen 

Aanleiding voor dit project 
De expertgroep lezen heeft er het afgelopen jaar voor gezorgd dat er naast een tekstuele ook een 
visuele kwaliteitskaart op het gebied van lezen is opgesteld. Deze kan worden opgehangen in de 
klassen. Voor het stimuleren van de leesmotivatie van kinderen dient tijd en ruimte te worden 
gecreëerd voor verschillende vormen van lezen en zal dit voortdurend, IKC-breed, onder de aandacht 
moeten blijven. Wie weinig plezier in lezen heeft komt gemakkelijk in een neerwaartse spiraal 
terecht, waarbij gebrek aan leesmotivatie leidt tot minder lezen en minder leesvaardigheid, wat weer 
leidt tot minder leesplezier en -motivatie, en minder lezen et cetera. De expertgroep blijft leesplezier 
stimuleren ten gunste van de leesontwikkeling, om er voor te zorgen dat er met een goed plan weer 
een opwaartse spiraal komt.  
 
Huidige situatie 
Binnen ons IKC wordt het leesklimaat als erg positief ervaren. Van de ondervraagden geeft 80% aan 
dat het best leuk tot erg leuk is.  
De leerlingen krijgen een redelijke input van anderen wat betreft boeken, dit is via klasgenootjes, 
ouders, vrienden en/ of vriendinnen, de leesconsulent, broers en/ of zussen en de leerkracht. Via de 
leerkracht kunnen we nog meer verschillende soorten boeken aanbieden.  
Het leesgedrag van jongens en meisjes is de middenbouw is positief en redelijk gelijk, je ziet richting 
de bovenbouw een verschuiving dat het leesgedrag van de jongens negatief verandert. 
Het overgrote deel van de leerlingen weet hoe ze boeken moet zoeken, ongeveer een derde van de 
leerlingen vindt dat er genoeg informatieve boeken zijn in de bieb, er is ook een deel dat het eigenlijk 
niet weet. De leerkracht en leesconsulent kunnen hierin wat betekenen. We hebben steeds een 
mooie thema collectie van dbieb met veel variatie aan boeken. De meeste leerkrachten zorgen 
ervoor dat hun leerlingen 1x per week of vaker naar de bieb gaan om een boek uit te zoeken. Dit is 
voor zowel stillezen als voor de thema's van Leskracht. Je ziet dat vooral in de onder en middenbouw 
de leerlingen worden ondersteund in het uitzoeken van boeken, in de bovenbouw gebeurt dit 
minder. De schoolbieb is altijd toegankelijk voor de leerlingen. Het lezen in de klas wordt door de 
leerlingen als positief ervaren en ze kunnen steeds beter geconcentreerd in een boek lezen.  
In de onder- en middenbouw wordt er veel voorgelezen, zowel door de leerkracht als door de ouders 
thuis. Wat je minder ziet is dat er aan kleine groepjes wordt voorgelezen. 
Een aantal groepen maakt al mooi gebruik van digitale prentenboeken, het komende jaar proberen 
we de leerkrachten te enthousiasmeren om er (nog) meer gebruik van te gaan maken. 
Het praten over boeken wordt door de kinderen als positief ervaren, je ziet dat er meer wordt 
gepraat over boeken in de onder- en middenbouw dan in de bovenbouw. 
 
We hebben als IKC een hele mooie ontwikkeling doorgemaakt en deze trend zet zich voort. Door de 
punten die naar voren zijn gekomen vanuit de schoolmonitor kunnen we gericht werken aan 
verbeterpunten. We zien bijvoorbeeld dat er in de bovenbouw meer zou moeten worden 
voorgelezen en dat er meer met de boeken gedaan moet worden. Actieve werkvormen, boekenkring, 
e.d. om het lezen te stimuleren. Vooral bij de groepen 4, 5, 6, en 7 moet dit onder de aandacht 
worden gebracht. Op die manier wordt er meer gesproken over boeken en zullen de kinderen tips 
van elkaar krijgen over welke boeken leuk zijn om te lezen. Door meer variatie in de boeken aan te 
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bieden, zullen de kinderen zelf ook meer voor variatie kiezen, denk bijvoorbeeld aan boeken met 
gedichten en informatieve boeken. Om de kinderen te motiveren kunnen we kiezen voor een 
leeslogboekje zodat het makkelijker wordt om over een boek te vertellen. Onze insteek zal ook zijn 
om het thuis lezen meer te gaan stimuleren door ouders in te laten zien dat het lezen erg belangrijk 
is.  
 
Het document 'Monitoring vanuit dbieb Leeuwarden', gericht op een analyse omtrent het onderwerp 
lezen binnen het IKC, is terug te vinden op de SharePoint van IKC Sint Thomas. In dit document kun je 
bekijken hoe ons IKC op de verschillende categorieën heeft gescoord. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
IKC Sint Thomas wil een leesomgeving creëren met een rijk, gevarieerd en toegankelijk leesaanbod, 
dit willen wij bereiken door:  
 

• Een breed palet aan motiverende werkvormen in te zetten, waarin kinderen zelf regie 
hebben op het plezier in lezen (autonomie) 

• Leerlingen handelingsbekwaam te maken in het zoeken en vinden van teksten en genres die 
ze graag willen en kunnen lezen (competentie) 

• De leraar staat zelf model, deelt favoriete leestips, leest voor, leest samen met de leerlingen 
(relatie) 

 

We willen dat op ons hele IKC meer wordt gesproken over boeken, kinderen elkaar tips geven over 
boeken en er meer wordt gedaan aan boekpromotie. Door de vele werkvormen in de boekenkring, 
komen veel van wat ze in de monitoring vragen aan bod. 
 
We willen gaan voor een sterk en motiverend leesonderwijs en er voor zorgen dat leerlingen 
vaardige, gemotiveerde en betrokken lezers worden én vooral ook blijven. We gaan ervoor om alle 
leerlingen te motiveren, ook de kinderen met leesproblemen. 
 
Meetbare resultaten 

• We willen lezen teambreed op de agenda zetten. Vanuit de schoolmonitor van de bieb zijn 
actiepunten naar voren gekomen.  

• De uitkomsten van schoolmonitor worden door iedere leerkracht zelf geëvalueerd en 
verwerkt in de groepsanalyse van juni 2023 

• De kwaliteitskaart wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld. 

• Bij alle klassen moet het stillezen in het rooster komen te staan, dit moet minstens 15- 30 
minuten per dag. 

• In alle groepen staat voorlezen (het liefst elke dag) op het rooster, in de groepen 7 en 8 
minstens 2x per week. 

• Leerkrachten houden eens per maand een boekenkring. 

• Kinderen houden een leeslogboek bij. 

• Iedereen motiveren om te lezen, ook de kinderen met leesproblemen. 

• Het 2e half jaar een registratiesysteem voor de leerkrachten wie welk boek heeft gelezen. 

• Werkvormen boekje die in te zetten is tijdens de boekenkring. 

• Meer gebruik maken van themadozen van dbieb. 

• Leestassen in de groepen 4, 5, en 6 met ‘werkvormen’ voor thuis. 

• Meedoen aan campagnes zoals de Kinderboekenweek en de Nationale voorleeswedstrijd. 
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Uren 
Marije Haarsma vanuit dbieb 
Judith 4 uren per week 
 
Budget 
In nader overleg met de directie vast te stellen. 
 
· Leestassen voor de groepen (4), 5 en 6. Het liefst 3 tassen per groep 
 
· Kaartjes voor logboek 
 
Tijdsplanning 

september Leeslogboekjes Expertgroep lezen/spelling/spraak-
taal/VVE 

september Webshop dbieb Expertgroep lezen/spelling/spraak-
taal/VVE 

sep - nov Leestassen Expertgroep lezen/spelling/spraak-
taal/VVE 

sep - jul Boekenkring  Expertgroep lezen/spelling/spraak-
taal/VVE 

jan - jul Registratiesysteem Expertgroep lezen/spelling/spraak-
taal/VVE 

mei nieuwe doelen opstellen 2023-2024 Expertgroep lezen/spelling/spraak-
taal/VVE 

Implementeren 
Onderwijskwaliteit  |  Onderwijsaanbod  | IKC Sint Thomas 

Technisch lezen en begrijpend lezen 

Aanleiding voor dit project 
De huidige methode van Techniscj lezen wordt niet meer uitgegeven en het begrijpend lezen vraagt 
aandacht. 
 
Huidige situatie 
Aan het eind van het 2021-2022 is er een werkgroep aan de slag gegaan met het onderzoeken welke 
methodiek passend is bij onze visie. 
In de laatste week van het jaar zal er een definitieve keuze gemaakt worden. Het project zal dan 
nader omschreven worden.  
 

Ontwikkelen 
Onderwijskwaliteit  |  Volgen ontwikkeling kinderen  | IKC Sint Thomas 

Peuterdoorstroomgroep 

Aanleiding voor dit project 
De ontwikkeling van jonge kinderen verloopt grillig. Toch wordt er gedacht in termen als peuter en 
kleuter en moeten kleuters op het moment dat ze de leeftijd van 4 bereiken starten in groep 1. In de 
praktijk worden er grote verschillen tussen peuters onderling en kleuters onderling gezien. Om 
tegemoet te komen aan al deze verschillen willen wij gaan onderzoeken of niet de kalenderleeftijd 
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maar juist het ontwikkelingsniveau van een peuter/kleuter leidend kan zijn in de overgang naar het 
onderwijs 
 
Huidige situatie 
In maart '21 is de peuterdoorstroomgroep (PDG) als pilot gestart. Op de groep werken een 
pedagogisch medewerker en een leerkracht. Elke woensdagochtend in de schoolweken bezoeken 11 
peuters (die staan ingeschreven op IKC Sint Thomas) een dagdeel de PDG. In juni '21 hebben werden 
de eerste kinderen 4 jaar en per kind is er door de professionals met ouders afgestemd of hij/zij 
volledig in groep 1 startte of dat hij/zij daarnaast nog gebruik zou blijven maken van het dagdeel 
PDG. Een eerste stap naar kijken naar ontwikkeling(sbehoeftes) en op basis daarvan starten in groep 
1 is dus gezet.  
 
Naast de PDG bestaat de onderbouw van IKC Sint Thoma op dit moment vier groepen 1/2, twee 
dagopvangen voor kinderen van 0-4 jaar en één speelleergroep voor kinderen van 2-4 jaar. Peuters 
die niet naar de PDG gaan, beginnen op hun vierde over het algemeen in groep 1. Af en toe is er een 
uitzondering, bijvoorbeeld bij kinderen die vlak voor de zomervakantie 4 jaar worden. Sommige van 
deze kinderen starten na de vakantie.  
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Een IKC waar de ontwikkeling van het individuele kind leidend is en waar de harde knip van 4 jaar 
niet meer bestaat. Per kind wordt in gezamenlijkheid (ouders, pedagogisch medewerkers en 
leerkracht) gekeken wanneer het kind klaar is voor de overgang naar groep 1. 
 
Meetbare resultaten 
1. De PDG draagt bij aan een soepele overgang van opvang naar onderwijs  
We hanteren een warme overdracht (mentor/ouders/nwe leerkacht)  
We volgen de IKC themaplanning en sluiten daar waar mogelijk aan bij de thema activiteiten  
We hebben gezamenlijke buitenspeel-momenten op het kleuterplein  
We bepalen welke routines en elementen uit groep 1 een plek krijgen in de PDG  
We maken gebruik van een kindvolgsysteem dat aansluit bij dat van de kleuterklas zodat er een 
ononderbroken ontwikkellijn ontstaat  
 
2. Op de PDG wordt de ontwikkeling van kinderen vanaf de start systematisch gevolgd  
We gebruiken de peuter niveaukaarten om de ontwikkeling te monitoren  
We stemmen het aanbod af op de ontwikkelingsbehoefte en het ontwikkeltempo van het kind  
We evalueren ons aanbod en handelen systematisch (4D)  
 
3. De (zone van de naaste) ontwikkeling van het kind bepaalt het aanbod  
We werken thematisch  
Spel is de basis  
Evaluatie van het aanbod vind eens per 4 weken plaats  
PDG draagt bij aan het ontwikkelen en ontdekken van interesses en talenten  
Samen met kunstkade bepalen we de inhoud van het aanbod  
 
4. De PDG staat samen met ouders rondom het kind  
Wij betrekken ouders bij de thema activiteiten/info-bijeenkomsten  
We houden eens per 4 weken een koffie-inloop  
Wij hebben structureel gesprekken over kinderen met ouders  
 
5. Professionals betrokken bij de PDG leren van elkaar, reflecteren en geven feedback  
Wij ondersteunen elkaar op het gebied van kennis over de ontwikkeling peuters/kleuters  
PM komt kijken in groep 1 en LK op de SLG  
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Budget 
Het afgelopen jaar hebben wij middels een subsidie vanuit Kansen voor Kinderen de PDG op kunnen 
zetten 
 
Tijdsplanning 

december Bijeenkomst 1 PDG, Waarom? (samen met het toekomstige team)  POC 

december Bijeenkomst 2 PDG, Hoe? (samen met het toekomstige team)  POC 

januari Bijeenkomst 3 - Dagritme (samen met het toekomstige team)  POC 

januari Bijeenkomst 4 PDG, overleg Kunstkade over rol Kunstkade (samen met 
toekomstige team)  

POC 

februari Bijeenkomst 5 PDG, inrichting ruimte, themaplanning (samen met 
toekomstige team)  

POC 

maart Bijeenkomst 6, evaluatie eerste 2 weken, ouderbetrokkenheid (samen 
met team)  

POC 

maart Bijeenkomst 7, POC gesprek (over ontwikkeling kinderen), met team  POC 

maart Bijeenkomst 8, niveaukaarten (gehele onderbouw, SLG en PDG)  POC 

april Bijeenkomst 9, evaluatie oude thema, voorbereiden nieuwe thema POC 

mei Bijeenkomst 10, evaluatie werkwijze, dagritme, ouderbetrokkenheid, 
afspraken warme overdracht  

POC 

mei Bijeenkomst 11, POC gesprek (kind ontwikkeling)  POC 

juni Presentatie studenten onderzoek PDG, bespreken vervolgstappen POC 

Ontwikkelen 
Onderwijskwaliteit  |  IKC kwaliteit  | IKC Sint Thomas 

Beweging op IKC Sint Thomas 

Aanleiding voor dit project 
Deze tijd vraagt om een andere aanpak in ons onderwijs. Kinderen bewegen steeds minder. 
Daarnaast zijn er ook steeds meer kinderen met concentratie problemen. Vanuit onze missie geven 
wij aan het belangrijk te vinden dat kinderen veel bewegen middels spel en andere 
bewegingsvormen. De plannen voor onze buitenomgeving zijn aanleiding om goed te kijken hoe wij 
vorm willen geven aan bewegingsonderwijs.  
 
Kinderen vinden het heerlijk om te spelen. Dit is een manier om veel te bewegen. Beweging is goed 
voor de lichamelijke, sociale, emotionele en verstandelijke ontwikkeling. Als kinderen regelmatig veel 
en gevarieerd bewegen, bevordert dat de weerstand en een goede gezondheid. Bewegen heeft ook 
een positief effect op het zelfvertrouwen en de sociale vaardigheden.  
 
Huidige situatie 
Aan het eind van het jaar hebben we een kwaliteitskaart opgesteld voor bewegen in ons IKC voor 
zowel opvang als onderwijs.  
Onderdelen die er in staan: bewegen in de basisvakken, pauzes, gym en naschoolsaanbod en 
bewegen voor het jonge kind 0 tot 6 jaar. (dagopvang, peuters en kleuters)  
 
Het proces beweging binnen IKC Sint Thomas is door Corona vertraagd. Voor 2021-2022 zoeken wij 
de samenwerking met BV Sport. Vanuit hun kennis en expertise kunnen bouwen aan beweging in ons 
IKC. Ook zal er een aantal uren in de week een docent beweging aansluiten. Hij/zij verzorgt op één 
dag de gymlessen voor leerkrachten die geen gymbevoegdheid hebben. Daarnaast gaat hij/zij aan de 
slag met beweging tijdens de pauzes.  
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Uiteindelijk gewenste situatie 
Beweging is één van de grote speerpunten van IKC Sint Thomas. Uiteindelijk willen we ervoor zorgen 
dat we dit in alles uitstralen passend bij de ontwikkeling van onze kinderen.  
 
Meetbare resultaten 
- Aan het eind van het jaar ligt er een kwaliteitskaart beweging op IKC Sint Thomas 
- Er zijn afspraken gemaakt over structurele samenwerking met verenigingen in de omgeving. Dit is 
verwerkt in de kwaliteitskaart 
- Voor de jonge kinderen van ons IKC is er een plan 
 

Ontwikkelen 
Onderwijskwaliteit  |  IKC kwaliteit  | IKC Sint Thomas 

Culturele en kunstzinnige oriëntatie op IKC Sint Thomas 

Aanleiding voor dit project 
Binnen ons IKC hebben we eerst de focus gehad op de basis op orde wat betreft rekenen, spelling 
etc. Nu gaan we ons richten op culturele en kunstzinnige oriëntatie op ons IKC Sint Thomas.  
 
Huidige situatie 
In 2021-2022 is er een start gemaakt met het formuleren van de uitgangspunten op C & K. Dit is tot 
stand gekomen met het hele IKC team. De betrokkenheid is groot bij dit proces. In het onderwijs is 
een basis aanbod voor culturele en kunstzinnige oriëntatie vanuit het Kunstmenu. Ook is er sinds 
2021-2022 een muziekdocent. Dit bevalt heel erg goed. De kinderen krijgen een gevarieerd aanbod 
op het gebied van muziek. De rest van het aanbod is op dit moment nog afhankelijk van de 
leerkracht. Binnen de BSO wordt gebruik gemaakt van Doen-kids. Hierin komen verschillende 
activiteiten aan de orde.  
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Op IKC Sint Thomas willen we dat alle kinderen kennis maken met de verschillende disciplines binnen 
cultuureducatie. Medewerkers op ons IKC zijn  
enthousiast over kunst en cultuur in de groep en weten hier ook vorm en inhoud aan te geven.  
- De expertgroep organiseert en ondersteunt het aanbod op culturele en kunstzinnige oriëntatie 
- De expertgroep onderhoud het contact met kunstkade 
- Er is een kwaliteitskaart ontwikkeld waar duidelijk omschreven staat wat de norm is voor ons IKC 
aanbod voor opvang en onderwijs 
- C&K is altijd gekoppeld aan het IKC brede thema. De verschillende disciplines zijn weggezet in de 
thema voorbereiding 
 
Meetbare resultaten 
- Aan het eind van het jaar ligt er een kwaliteitskaart voor C&K. Hier zijn de geformuleerde 
uitgangspunten van 2021-2022 in verwerkt. 
- Er is minimaal 3 keer afstemming geweest met het team middels de teamsessies 
- Er vindt voortdurende afstemming plaats met directie 
- In september is er door de expertgroep een subsidie aanvraag gedaan voor muziek op het IKC met 
inzet van een muziekdocent. Dit zou moeten ingaan per 1-01-2023.  
 
Tijdsplanning 

september Eerste bijeenkomst Expertgroep culturele en 
kunstzinnige oriëntatie 
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Ontwikkelen 
Onderwijskwaliteit  |  IKC kwaliteit  | IKC Sint Thomas 

Doorgaande lijn digitale geletterdheid en communicatie 

Aanleiding voor dit project 
In 2018 zijn we op ons IKC gestart met de ICT een impuls te geven. We hebben de ICT infrastructuur 
op orde gebracht en van daaruit hebben we stap voor stap de ICT gebracht tot waar het nu staat; een 
stabiel en snel netwerk (draadloos en bekabeld), touchscreens in alle klassen, 1 op 1 apparaten voor 
de leerlingen van 5 t/m 8, ipads in alle groepen en in de onderbouw extra voor creatieve opdrachten, 
een digitale rekenmethode, een nieuwe WO methode waar samenwerken en ontdekken centraal 
staat en nog meer keuzes en aanpassingen waardoor de basis er stevig en gefundeerd ligt.  
Er wordt nu echter nog heel verschillend gewerkt met ICT in de klassen en de leerlingen zijn 
afhankelijk van de vaardigheid en motivatie van de leerkracht. We zijn in 21-22 gaan meten waar we 
nu staan als IKC en hebben besloten dat de voorwaarden nu goed zijn om de digitale geletterdheid 
en communicatie van de leerlingen en teamleden naar een minimaal niveau te halen. Daarbij willen 
we de leerlingen extra gereedschap bieden voor in hun "rugtas" als zij ons IKC verlaten.  
Op ons IKC leren we van en met elkaar en ontdekken we de wereld en daarbij hoort een goede basis. 
 
Huidige situatie 
De fundering is goed om nu meer verdieping te zoeken in ons ICT beleid. Er wordt door de collega's 
heel verschillend gewerkt met ICT in de klas. Dit door verschil in vaardigheden en motivatie 
voortvloeiend uit een vorm van "angst" om iets met ICT te proberen. Eind schooljaar 21-22 is er een 
inventarisatie geweest en hebben we in kaart gebracht wat er in de groepen gebruikt wordt en hoe 
dit wordt ingezet. Dit is vanuit de expertgroep ICT en communicatie geïnitieerd.  
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Binnen IKC Sint Thomas willen we een onderbouwde doorgaande lijn ontwikkelen voor digitale 
geletterdheid. Keuzes die gemaakt worden worden voortdurend getoetst aan de nieuwste inzichten 
op digitale geletterdheid bij kinderen en wat dit doet met de resultaten. Wat is de basis die kinderen 
moeten hebben en wat draagt bij aan de ontwikkeling. In 2022-2023 willen we rondom dit project de 
samenwerking zoeken met IKC Franciscus en IKC de Sprong.  
Daarnaast willen we toe naar eenduidige communicatie systemen binnen het IKC. Zowel voor 
kinderen als ouders en medewerkers.  
 
Doelen voor dit jaar 
1. Doorgaande leerlijn mbt digitale geletterdheid en communicatie voor 0 tm 12 jarigen 
2. Basisvaardigheden teamleden vaststellen en documenteren 
3. Vaardigheden teamleden naar een basisniveau brengen  
 
Meetbare resultaten 
1. Aan het eind van het schooljaar is er een doorgaande lijn werkbaar in ons IKC, dit kan zijn door een 
bestaande methodiek en een eigen ontwikkelde methodiek 
2. Er is een kwaliteitskaart minimale vaardigheden leerkrachten voor Informatie en Communicatie 
Technologie 
3. Elk teamlid beschikt over de minimale vaardigheden zoals beschreven in de kwaliteitskaart en kan 
dit aantonen.  
 
Haalbaarheidsfactoren 
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1. Mogelijkheid tot aanschaffen van een reeds bestaande methodiek of een tijdsinvestering in ICT om 
deze zelf te ontwikkelen 
2. Deugdelijk onderzoek naar basisvaardigheden die gevraagd kunnen worden aan leerkrachten. 
Stabiliteit en motivatie in het team. 
3. Goede afstemming met het team.  
 

Verbeteren 
Onderwijskwaliteit  |  IKC kwaliteit  | IKC Sint Thomas 

Leskracht i.c.m. taal groep 3-8 

Aanleiding voor dit project 
Binnen ons IKC werken we aan dezelfde thema's. Deze thema's komen voort uit de driejarencyclus 
van Leskracht, waar de groepen 3 tot en met 8 mee werkt. Nu het implentatietraject is afgerond, is 
het belangrijk om de gemaakte afspraken in de kwaliteitskaart te blijven volgen. In de groepen 3 tot 
en met 8 neemt de leerlijn van taal een vaste plek in binnen de thema's van Leskracht. Hierin kan er 
onderling nog meer afstemming plaatsvinden. Ook het vastleggen van de (taal)activiteiten vraagt 
voortdurend aandacht. Het is belangrijk dat leerkrachten en pedagogisch mederwerkers voortdurend 
kritisch blijven op hun eigen rol en houding, wanneer zij kinderen stimuleren te handelen en zich te 
gedragen als nieuwsgierige, kritische en creatieve onderzoekers en/of ontwerpers. 
 
Huidige situatie 
Leskracht in de groepen 3 tot en met 8 wordt gegeven volgens de gemaakte afspraken in de 
kwaliteitskaart. De verschillende bouwen bereiden de nieuwe thema's volgens de jaarplanning 
zelfstandig voor. Daarnaast worden lessen, lesideeën en suggesties gedeeld met IKC Wytgaard. De 
verdeling van de taken binnen de bouwen verloopt steeds beter, zo worden er inspirerende 
gastlessen verzorgd door leerkrachten van andere groepen. Inmiddels raakt Sharepoint mooi gevuld 
met bestanden welke later gebruikt kunnen worden. Nog niet alle onderdelen van Leskracht worden 
optimaal gebruikt, hierin kan nog een verdieping plaatsvinden. De BSO is zoekende hoe zij invulling 
kunnen geven aan de thema's van Leskracht. Leerkrachten raken steeds competenter in het werken 
met Leskracht, maken hier steeds meer de keuze in passende bij hun groep en de situatie. Aan het 
einde van schooljaar 2021 / 2022 is een beslissing genomen over de registratie van taaldoelen. 
In het schooljaar 2022 / 2023 zullen zowel de middenbouw als de bovenbouw, 4 keer gedurende het 
schooljaar, een uur online ondersteuning krijgen om vragen te stellen aan Leskracht. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
We werken in de groepen 3 tot en met 8 in ons IKC aan dezelfde thema's volgens de 7 stappen van 
onderzoekend leren. Binnen ons IKC handelen leerkrachten en pedagogisch medewerkers 
differentiërend en coachend. Kinderen worden voortdurend aangespoord en gemotiveerd om 
kritisch te denken, zelfstandig op zoek te gaan naar informatie, vragen te stellen en vaardigheden te 
ontwikkelen die binnen alle (leer)gebieden van belang zijn. In MijnRapportfolio werken kinderen op 
hun eigen manier aan leerervaringen, taken en doelen. Daarnaast verzamelen zij de dingen waar ze 
trots op zijn in hun Rapportfolio. Het vak taal is volledig geïntegreerd binnen de thema's van 
Leskracht en wordt eenvoudig gevolgd in MijnRapportfolio. 
Er is sprake van een zichtbare doorgaande lijn binnen ons IKC waarbij onderwijs en BSO betrokken 
zijn. 
Daarnaast wordt optimaal samengewerkt met andere scholen van de BMS. 
 
Meetbare resultaten 
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1. Aan het begin van het schooljaar 2022 / 2023 is er een duidelijke jaarplanning geformuleerd voor 
groep 3 met betrekking tot de thema's. 
 
2. Aan het begin van schooljaar 2022-2023 wordt door leerkrachten van groep 3 t/m 8 de 
competentie scan professionaliseringstraject leskracht ingevuld. 
 
3. Aan het begin van 2022-2023 worden de kijkwijzers school en groepsbezoek ingevuld.  
 
4. In het schooljaar 2022-2023 komt de expertgroep leskracht 1x per nieuw thema samen om de 
stand van zaken te bespreken. Dit is de donderdag voor de leskracht thema voorbereiding 
 
5. Aan het einde van schooljaar 2022 / 2023 zijn er twee kwaliteitskaarten geschreven, één voor 
Leskracht en één voor taal. Alle groepen werken ook volgens deze kwaliteitskaarten. In de 
kwaliteitskaart wordt omschreven hoe de BSO (oud en jong) werkt aan Leskracht eb hierop aansluit 
bij het onderwijs. 
 
6. De expertgroep Leskracht organiseert vier keer per schooljaar een vragenuurtje met Leskracht (per 
bouw) om op deze manier de kwaliteit en het gebruik van de beschikbare middelen te optimaliseren. 
Het topic van deze uurtjes zal zijn; knelpunten, leervragen en de groene / gele fase. 
 
7. Voorafgaand aan de online vragenuurtjes met Leskracht hebben de leden van de expertgroep 
input ontvangen van de collega's. Deze worden per bouw (3,4,5 en 6,7,8) verzameld. 
 
8. De expertgroep Leskracht heeft een bezoek gebracht aan een school waar Leskracht al volledig is 
geïntegreerd 
 
9. In het schooljaar 2022-2023 worden er IKC brede activiteiten, thema openingen en afsluitingen 
georganiseerd. Hierbij wordt ook de omgeving (bedrijven, ouders, omgeving van de school) 
betrokken. 
 
10.Alle nieuwe leerkrachten hebben de starttraining gevolgd. 
 
11. De expertgroep Leskracht neemt het MT en het team mee in haar ontwikkelingen. 
 
Tijdsplanning 

september Eerste bijeenkomst Expertgroep 
wereldoriëntatie + taal 3 
t/m 8 + activiteiten BSO 

 

Ontwikkelen 
Onderwijskwaliteit  |  IKC kwaliteit  | IKC Sint Thomas 

Meertaligheid vanuit de dialoog 

Aanleiding voor dit project 
Onderzoek toont aan dat bij het verwerven én aanbieden van de moedertaal, de schooltaal en 
vreemde talen zoals Engels, veel van dezelfde mechanismen een rol spelen. Door ruimte te geven 
aan meertaligheid kun je het taalbewustzijn en de taalontwikkeling van meertalige én eentalige 
kinderen stimuleren. 
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Huidige situatie 
Momenteel zijn we aan het kijken hoe we meertaligheid kunnen koppelen met dialogisch onderwijs 
en de thema's Leskracht. In dit project worden we begeleidt door NHL-Stenden. De expertgroep 
meertaligheid vanuit dialoog wordt opgeleid tot meertaligcoördinator. Dit traject wordt verder vorm 
gegeven door de expertgroep meertaligheid vanuit de dialoog.  
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Een IKC waar meertaligheid gedurende de hele dag zichtbaar en voelbaar is. 
 
Doelen voor dit jaar 
Twee-jaren-doel: opleiding meertaligcoördinator en het opstellen van een kwaliteitskaart 
 
2021/2022: positieve attitude vanuit de expertgroep geïnitieerd  
- sleutelprincipes voor mondelinge taalvaardigheid noteren, alvast een concept voor de 
kwaliteitskaart 
- beginsituatie in kaart brengen 
- iedereen bereidt de studiebijeenkomsten voor zoals afgesproken 
 
2022/2023: 
 
Meetbare resultaten 
- Voor alle in de opleiding behandelde onderdelen (bijv. mondelinge taal) is er een opzet gemaakt die 
gebruikt gaat worden voor de kwaliteitskaart.  
- Alle leden van de expertgroep hebben 6 bijeenkomsten van Klarinske en Jolanda bijgewoond 
 
Haalbaarheidsfactoren 
- Theoretische kennis om zelf om te zetten in de kwaliteitskaart.  
- Handvaten om het team mee te nemen.  
 
 

Implementeren 
Onderwijskwaliteit  |  IKC kwaliteit  | IKC Sint Thomas 

Pedagogisch handelen in relatie tot burgerschap 

Aanleiding voor dit project 
Wij willen nog meer aandacht geven aan het 'vak' burgerschap. Wij hebben hierbij gekeken naar de 
kerndoelen die SLO hieraan koppelt:  
- De leerlingen leren hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en  
de rol van de burger (kerndoel 36). 
- De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde  
waarden en normen (kerndoel 37). 
- De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse  
multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te  
gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele  
diversiteit (kerndoel 38). 
Om meer recht te doen aan de bovenstaande doelen zijn wij op zoek geweest naar een methode die 
beter aansluit bij kerndoel 37. Waar wij op dit moment nog werken met KWINK gaan wij overstappen 
naar Kanjer. 
Om ook aan kerndoel 38 recht te doen gaan wij aankomende schooljaar starten met de lesmethode 



IKC Sint Thomas jaarplan 2022 - 2023 15 

Veiligwijs. 
 
Naast bovenstaande punten zijn wij op zoek naar een meer passende manier om onze rooms-
katholieke identiteit te koppelen aan burgerschap op ons IKC. 
 
Huidige situatie 
Wij werken aan burgerschap met de kinderen op ons IKC door: 
 
- Klassenvergadering  
In de groepen 1 en 2 zijn dagelijkse gesprekken in de kring plaats.  
Daarnaast is er ook aandacht voor filosoferen.  
Vanaf januari wordt de klassenvergadering geïntroduceerd in groep 3.  
De klassenvergadering voor de groepen 3 tot en met 8 vindt elke week plaats op een vast moment. 
- Leerlingenraad  
Jaarlijks komen de klassenvertegenwoordigers van de groepen 5 tot en met 8, zeven keer bij elkaar. 
Tijdens deze leerlingenraad nemen de klassenvertegenwoordigers de ingebrachte punten van de klas 
mee en bespreken deze met de directeur. Aan het begin van elk schooljaar wordt in de groep de 
klassenvertegenwoordiger democratisch gekozen. Na de leerlingenraad worden de afspraken door 
de klassenvertegenwoordigers teruggekoppeld naar de groepen.  
- Leskracht  
Wij volgen de driejaren cyclus met 17 thematische projecten. De indeling van de driejaren cyclus 
borgt een samenhangend en afgedekt aanbod van alle leerinhouden van de vier domeinen van 
Oriëntatie Op Jezelf en de Wereld (OJW).  
- Kwink  
Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling werken we met “Kwink”. Hierbij leren de kinderen 
levensvaardigheden die bijdragen aan een veilige leer- en leefomgeving.  
Elke twee weken werken we aan een ‘reguliere’ les uit Kwink, met nieuwe doelen. We volgen hierbij 
de aangegeven jaarplanning.  
Daarnaast maken we gebruik van de Kwinklessen over Burgerschap. In de keuze van de 
burgerschapslessen laten we ons leiden door het thema van Leskracht dat aan bod is, en zorgen op 
deze manier voor het verdiepen van onderwerpen die op dat moment in de school actueel zijn.  
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
De gewenste situatie voor ons is dat wij aan het eind van schooljaar 2022-2023 door middel van een 
goede implementatie van Kanjer ervoor hebben gezorgd dat er in iedere klas en door het hele IKC 
een veilig pedagogisch klimaat heerst. Daarnaast is er een kwaliteitskaart ontwikkeld voor Kanjer, 
waardoor iedere leerkracht eenzelfde manier van pedagogisch handelen laat zien.  
 
De methode Veiligwijs heeft ervoor gezorgd dat kinderen leren over geestelijke stromingen die in de 
Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te 
gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit. Ook 
hiervoor is een kwaliteitskaart ontwikkeld zodat leerkrachten op eenzelfde wijze omgaan met het 
aanbieden van deze methode. 
 
Identiteit 
Een IKC waar duidelijk omschreven staat waar we voor staan betreffende onze katholieke identiteit. 
Dit staat omschreven in een kwaliteitskaart die ook nieuwe mensen in ons IKC houvast moet geven. 
 
Tijdsplanning 

september Studiedag Kanjertraining Expertgroep pedagogische 
visie/burgerschap/identiteit 
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Verbeteren 
Onderwijskwaliteit  |  IKC kwaliteit  | IKC Sint Thomas 

Rekenen op IKC Sint Thomas 

Aanleiding voor dit project 
We zijn in het schooljaar 2020-2021 gestart met de nieuwe rekenmethode Pluspunt 4. Hierbij is een 
implementatie traject gevolgd. De kwaliteit hiervan willen we waarborgen. De kwaliteitskaart 
rekenen is opgesteld en deze willen we vasthouden. De kleutergroepen zullen dit schooljaar starten 
met Rekenplein en zullen hierbij ook een implementatie traject volgen. De doorgaande lijn van de 
groepen 1 t/m 8 zijn hierbij belangrijk. 
 
Huidige situatie 
Inmiddels werken we nu een jaar met de rekenmethode Pluspunt 4. De kwaliteitskaart rekenen is 
ontwikkeld. Deze wordt 2 keer per jaar besproken in het team en zo nodig bijgesteld. Uit teamsessies 
en collegiale observaties is gebleken dat de modellen die horen bij Pluspunt (drieslagmodel, 
handelingsmodel, hoofdfasenmodel) niet bekend zijn en gebruikt worden zoals bedoeld. De 
doorgaande lijn van het automatiseren voor groep 3 t/m 8 is besproken tijdens een teamsessie. 
Hierin kwam duidelijk naar voren dat er binnen ons IKC geen duidelijke en heldere afspraken over 
zijn. Iedere groep richt het automatiseren op een eigen manier in. De rekencoördinator gaat in 
overleg met de CPO-er 7-12 jaar om af te stemmen welke vervolgstappen er hiervoor nodig zijn. In 
schooljaar 2022-2023 komt het automatiseren als doel op de agenda te staan. 
Komend schooljaar gaan de kleutergroepen voor het tweede jaar werken met Rekenplein. Uit 
praktijkonderzoek is gebleken dat de rekenkaternen planmatig worden gevolgd en gepland. Dit is 
echter niet het geval voor de spelkaternen. Daarnaast worden spelactiviteiten met rekendoelen niet 
dagelijks geobserveerd, wat essentieel is voor het doen van de juiste interventies.  
Er is een begin gemaakt met het bewegend leren op het beweegplein. Niet iedere groep komt hier 
wekelijks aan toe. 
De compactenroute, zoals afgestemd met de begaafdheidsspecialist van de BMS, wordt gevolgd door 
de groepen 5 t/m 8.  
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Doorgaande lijn met peuters-> in de loop van het jaar is er gezocht naar een doorgaande lijn met 
peuters -> kleuters. 
De spelkaternen van rekenplein worden in alle kleutergroepen binnen ieder thema planmatig 
aangeboden. De activiteiten worden, dagelijks, op de juiste wijze geobserveerd om te komen tot de 
juiste interventies.  
De groepen 1-8 hebben ervaring opgedaan met verschillende manieren van bewegend leren op het 
gebied van rekenen. 
De meer begaafde leerlingen uit de groepen 4-8 werken volgens de compact route zoals afgestemd is 
met de begaafdheidsspecialist van de BMS. 
Doorgaande lijn uitzetten met betrekking tot automatisering groepen 3-8, hier wordt een 
kwaliteitskaart bij gemaakt.  
De groepen 3-8 hebben na de scholing "effectief rekenen' meer kennis en toepassing van de 
didactische modellen drieslagmodel, handelingsmodel en het hoofdfasenmodel. 
 
Meetbare resultaten 

• Aan het einde van het schooljaar werken de (meer) begaafde leerlingen, uit de groepen 4 
t/m 8, met de compact route zoals afgestemd met de specialist hoogbegaafdheid van de 
BMS 

• De activiteiten uit de spelkaternen worden planmatig ingepland bij de themaplanningen en 
uitgevoerd. Er worden dagelijkse observaties uitgevoerd om te komen tot de juiste 
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interventies. De leerkrachten weten hoe, wanneer en op welke manier ze deze observaties 
moeten uitvoeren.  

• Up-to-date kwaliteitskaart rekenen 

• Er wordt een kwaliteitskaart voor het automatiseren in de groepen 1 t/m 8 opgesteld. 

• De groepen 3-8 hebben na de scholing "effectief rekenen' meer kennis en toepassing van de 
didactische modellen drieslagmodel, handelingsmodel en het hoofdfasenmodel. 

 

Ontwikkelen 
Binden en boeien medewerkers  |  Instroom, doorstroom & uitstroom // Stagebeleid  | IKC Sint Thomas 

Leeratelier IKC Sint Thomas 

Aanleiding voor dit project 
We willen in ons IKC een integrale aanpak wat betreft stagiaires om te komen tot een eigen 
leeratelier waar we van en met elkaar leren. We willen open staan voor de wereld op ons heen. 
Daarnaast is het belangrijk om stagiaires alvast mee te nemen in de wereld van de BMS. Investeren in 
mensen is investeren in een toekomst voor kinderen met goede professionals die samen vorm geven 
aan de ontwikkeling van kinderen.  
 
Huidige situatie 
Binnen ons IKC lopen verschillende stagiaires rond van verschillende opleidingen. Komend jaar zijn 
we voor het vierde jaar op rij een leeratelier. Afgelopen jaar waren dit studenten van ROC Friese 
Poort (IST traject) en studenten pedagogiek van NHL Stenden (leeratelier) deel. Door Covid-19 zijn 
intensieve samenwerkingen niet altijd mogelijk geweest. Waar dit wel kon zijn studenten samen 
geweest rondom bepaalde thema's. Onze Pabo studenten kwamen allemaal individueel binnen. Dit 
van verschilende Pabo's. In mei 2022 zijn we samen met IKC Franciscus aangewezen als officiële 
opleidingslocatie. Dit betekent dat deze studenten ook in het principe van het leeratelier kunnen 
meedraaien. Vanuit een subsidie zal een eigen leerkracht de taak krijgen van interne 
opleidingscoach.  
De POC 0-7 en 7-12 jaar sturen de MBO en HBO pedagogiek studenten aan. Een van onze 
groepsleerkrachten zal samen met de locatiecoördinator vorm geven aan het nieuwe 
opleidingstraject van de studenten van de Pabo. De aangewezen groepsleerkracht zal dit doen voor 
de studenten van IKC Sint Thomas en van IKC Franciscus.  
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
De diversiteit aan verschillende opleidingen zorgen ervoor dat we als IKC voortdurend kritisch naar 
onszelf blijven kijken maar ook jonge mensen een kijkje laten nemen in een IKC. Ontdekken hoe mooi 
de wereld is van het jonge kind. Het samen werken en samen leren van en met elkaar staat hierbij 
centraal. 
 
 

Ontwikkelen 
Schooloverstijgend/beleidsstukken  |  Project groep 8 kring Leeuwarden  | IKC Sint Thomas 

New Horizon Kids 

Aanleiding voor dit project 
De oproep van de gemeente voor een innovatieve aanvraag voldoet aan een sluimerende wens die al 
langer aanwezig is: wat kunnen we doen op twee terreinen: bewustwording en kennis opdoen over 
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duurzaamheid én groepen 8 goed met elkaar in contact brengen en gezamenlijk voorbereiden op ‘de 
grote stap naar het voortgezet onderwijs'. 
 
De aanvraag is in eerste instantie voor alle kinderen van de BMS IKC's in de gemeente Leeuwarden 
(en de basisschool van de BMS in Jirnsum). Maar ons doel gaat verder: Uiteindelijk willen we dat alle 
kinderen van gemeente Leeuwarden mee kunnen doen aan dit project. Bewustwording en kennis 
opdoen over duurzaamheid en groepen 8 op een duurzame manier met elkaar in contact brengen 
zijn de twee onderdelen waar we ons samen op willen richten. 
 
Vanuit het onderwijs én de opvang besteden we al jaren aandacht aan duurzaamheid, maar op een 
kleine, beperkte schaal. We zoeken naar mogelijkheden om een extra impuls te geven aan deze grote 
doelstelling. Zeker voor de kinderen die zich bewust worden van de grotere wereld om hen heen. 
 
De mogelijkheden voor subsidie KvK 2 van de gemeente Leeuwarden kwam wat dat betreft op een 
mooi tijdstip: de inkt van het nieuwe regeerakkoord was nog maar net droog en ook hier staat 
duurzaamheid prominent op de agenda. Een reden om nu door te pakken in Leeuwarden! 
 
Huidige situatie 
Binnen de kring Leeuwarden zijn er samenwerkingen op directie niveau en op CPO niveau. Er is nog 
niet eerder sprake geweest van samenwerkingen van leerkrachten groep 8 in het belang van de 
ontwikkeling van kinderen. Het gaat om een innovatie ontwikkeling waarbij kinderen van groep 8 in 
de praktijk kennis gaan nemen van duurzaamheid en bovendien bezig gaan met de overgang naar 
een nieuwe fase in hun ontwikkeling door hun eigen wijk, maar ook de rest van de stad. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
1e uitdaging: Bewustwording duurzame toekomst 
Het is helder dat duurzaamheid nu, gelukkig, bij iedereen hoog in het vaandel staat. Niet alleen bij 
onze nieuwe regering en de Verenigde Naties, maar ook bij de gemeente Leeuwarden en onze eigen 
organisaties. Voor een toelichting op nut en noodzaak van de analyse sluiten we graag aan bij de 
genoemde punten in het regeerakkoord van 2021: 
Wij gunnen onze kinderen een gezonde toekomst en een positieve kijk op die toekomst. Een gezonde 
toekomst voor zichzelf, voor hun directe omgeving én voor de wereld in zijn geheel. Dit willen we 
bereiken door bewustwording van duurzaamheid en hun eigen rol in een gezond lichaam en een 
gezonde wereld. We willen ze laten inzien dat zij een stem hebben in hoe de wereld er in de 
toekomst uit gaat zien. 
2e uitdaging: Klaar voor de grote stap 
Kinderen van groep 8 ervaren een grote stap van PO naar VO. Daarbovenop hebben aankomende 
VO-leerlingen, door de COVID epidemie, afgelopen twee jaar veel contact momenten gemist. Juist in 
een periode dat ze dat als ‘startende tiener’ erg nodig hebben. Ze maken zich op om een volgende 
grote stap te zetten, en hebben hun sociale vaardigheden de afgelopen jaren slecht kunnen oefenen. 
Daarnaast hebben ze ook minder mogelijkheden gehad om zich op sociaal en cultureel gebied te 
ontwikkelen, doordat veel activiteiten niet door konden gaan of omdat culturele instellingen dicht 
waren. Dit is ook het geval op het gebied van sport en gezondheid. Ze hebben hierdoor niet alleen 
zichzelf en anderen minder goed leren kennen, maar ook de stad Leeuwarden. Wie zijn wij en waar 
komen wij straks terecht, met wie gaan wij samen dit nieuwe avontuur aan? Allemaal vragen die hen 
bezig houden. 
 
Doelen voor dit jaar 
We willen de kinderen van groep 8 op een verbindende manier, duurzaam en gezond voorbereiden 
op de volgende stap in onze mooie gemeente Leeuwarden. 
Subdoelen: 
a. Kinderen met elkaar in contact laten komen, eventueel samen met kinderen met een fysieke of 
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geestelijke beperking. 
b. Kinderen leren elkaar kennen. Achtergrond, herkomst, cultuur en taal komen aanbod. Hierbij kan 
vanuit verschillende oogpunten worden gekeken naar duurzaamheid. 
c. Kinderen kennis laten maken met de verschillende wijken en dorpen in de gemeente Leeuwarden, 
waardoor ze op een respectvolle manier kijken naar elkaars achtergrond en cultuur. Op deze manier 
leren ze al eerder kennen en begrijpen. Daarbij kan een kijkje bij elkaar in de moskee/ bedrijven/ 
winkels/ oid/ kerk etc een goede impressie geven van hoe het moet zijn om in bepaalde wijk te 
wonen. 
d. Pubers die zich bewust zijn van een duurzame stad en het belang inzien van gezond leven. 
e. Kinderen laten ervaren wat er nodig is voor een duurzame leefomgeving. 
f. Kinderen op micro, meso en macro niveau op de hoogte brengen van de belangrijke elementen van 
duurzaamheid. 
g. Ouders zijn op de hoogte van dat wat kinderen leren en ondernemen, maar zijn ook zelf actief 
betrokken in verschillende activiteiten. Zodat het gesprek thuis door kan gaan. 
 
Meetbare resultaten 
We hanteren bij het organiseren van activiteiten de volgende uitgangspunten: 
 

• De activiteiten zijn geschikt voor kinderen van 10-12 jaar 

• Kinderen kunnen zelf kiezen voor welke activiteiten 

• De activiteiten worden in eerste instantie tijdens schooltijd uitgevoerd 

• Indien mogelijk zijn de activiteiten gericht op onderzoekend leren en sluiten zoveel mogelijk 
aan bij vakken die ook in het onderwijs terugkomen, zoals wereldoriëntatie. 

• Ouders worden actief betrokken bij de activiteiten 

• De activiteiten richten zich op de duurzaamheidsdoelen 

• De activiteiten worden zodanig aangeboden dat kinderen van verschillende IKC's elkaar 
kunnen ontmoeten en leren kennen 

• De kinderen maken vooraf al contact met de workshopsleiders en elkaar door bijvoorbeeld 
correspondentie, bijvoorbeeld brieven (taalvaardigheid), filmpjes of een gezamenlijk spel. Op 
die manier kunnen kinderen aan elkaar gekoppeld worden. 

• Voor ouders en kinderen zijn er geen kosten verbonden aan de activiteiten 

• De activiteiten vinden plaats op onze IKC's of op andere locaties waar aan de 
duurzaamheidsdoelstellingen gewerkt kan worden. 

• We maken een eerste aanbod bij de start van het project, maar het is nadrukkelijk de 
bedoeling om ouders en kinderen bij het opstellen van het programma te betrekken. 

• Workshops eindigen in een presentatie voor de groepen en voor ouders. 

• Tijdens workshops worden gezonde lunches en/of snacks uitgedeeld. Eten wat overblijft 
wordt niet verspild maar uitgedeeld. Hierbij wordt ook een eigen standaard ontwikkeld: 
Doel: Samen werken we aan een toekomst waarin het heel gewoon is om voor lekkere 
groenten en gezonde dingen te kiezen. Met oog voor bewustwording omtrent 
voedselverspilling, verpakkingsmateriaal, minder vlees is goed voor het milieu. Global Goals; 
verantwoorde consumptie en productie. 

 
Haalbaarheidsfactoren 
- Er moet voortdurend een goede afstemming zijn tussen de verschillende partijen. (directeuren, 
locatie hoofden, gemeente, groep 8 leerkrachten etc) 
- Bij de aftrap moet het proces helder zijn voor een ieder. Dit is de basis voor een commitment. 
 
Tijdsplanning 

september Aftrap project Stuurgroep New Horizon Kids 

september Eerste bijeenkomst stuurgroep Directie 
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oktober Voorbereidingsbijeenkomst werkgroep (1) Stuurgroep New Horizon Kids 

Ontwikkelen 
Profilering BMS & scholen  |  Verbinding met de wereld om ons heen  | IKC Sint Thomas 

De duurzame toekomst 

Aanleiding voor dit project 
Leerlingen voorbereiden op een duurzame toekomst. 
 
Huidige situatie 
Geen specifieke aandacht voor toekomst / duurzaamheid binnen ons IKC. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Leerlingen bewust maken van hun rol binnen duurzaamheid en de toekomst. Leerlingen mee laten 
denken, oplossingen laten bedenken, bewust zijn van problematiek/ mogelijkheden.  
 
Doelen voor dit jaar 
Oriëntatie op duurzaamheid en toekomst. 
 
Meetbare resultaten 
- eerste symposium bezocht.  
- contacten gelegd met verschillende instanties die zich bezig houden met toekomst en 
duurzaamheid 
 
Haalbaarheidsfactoren 
Belangrijk is draagvlak binnen het team, ouders en leerlingen. Samen is onze toekomst.  
 
Uren 
nog niet bekend 
 
Budget 
nog niet bekend. 
 
Tijdsplanning 

aug - okt contacten leggen (symposium) en inventariseren 
wat ze voor ons kunnen betekenen 

Expertgroep duurzaam en 
toekomstgericht 

aug - okt in kaart brengen van SLO doelen Expertgroep duurzaam en 
toekomstgericht 

oktober team meenemen in toekomst meditatie  Expertgroep duurzaam en 
toekomstgericht 

 
Wijze van borging 
schoolmonitor 
 
Borgingsplanning 

okt - jul jaarlijks schoolmonitor Expertgroep 
duurzaam en 
toekomstgericht 

 


