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Inleiding 

Jaarverslag IKC Sint Thomas, 
 
Dit jaar voor het eerst een jaarverslag van het gehele IKC, opvang en onderwijs. Een jaar van Corona 
maar ook met mooie ontwikkelingen.  
 
Corona periode 
In het najaar en tijdens de winterperiode hebben we als IKC veel last gehad alles wat samenvalt met 
Corona. Ongeveer 90% van het hele IKC team heeft in meer of mindere mate zelf Corona gehad en 
ook bij kinderen was het dit jaar meer aanwezig dan het voorgaande jaar. Dit zorgde voor veel 
onrust. Gelukkig hebben we alles zoveel mogelijk draaiende weten te houden. Zo is er in de hele 
periode maar 2 keer een groep thuis gebleven omdat er geen leerkracht meer voorhanden was. Dit 
was mede te danken aan de flexibiliteit van het hele team. Parttimer gingen extra werken en ook de 
ambulante collega's hebben veel voor de groep gestaan. Met z'n allen wisten we steeds snel te 
schakelen. Onze groep 8 is de groep kinderen die in de maanden januari en februari bijna allemaal 
Corona hebben gehad. Dit zorgde voor een onrustige tijd. Al met al heeft deze groep het enorm goed 
gedaan in de periode daarna en is er middels een goed plan van aanpak gewerkt aan persoonlijke 
doelen.  
 
Scholing 
Als team zetten we ieder jaar volop in op teamscholing. Op IKC niveau is er in de onderbouw een 
gezamenlijke training van Kommee gevolgd. Gericht op buiten spelen. Tijdens een IKC avond stond 
net als andere jaren ook onze pedagogische visie centraal. Ook meertaligheid stond op de agenda. 
Deze moesten we helaas online volgen, maar hebben we wel met het hele team gevolgd. In het 
voorjaar mochten we elkaar als IKC team weer fysiek ontmoeten in "de Meeuw." Een avond die in 
het teken stond van het formuleren van onze visie op culturele en kunstzinnige oriëntatie. Ook 
stonden dit jaar thema's als hoogbegaafdheid, beweging, rekenen, Edi. Individueel zijn er ook 
cursussen/ opleidingen gevolgd. Zo heeft een collega de opleiding voor rekencoördinator gevolgd en 
afgerond en is er ook een collega die de cursus voor leescoördinator heeft gevolgd en afgerond. Een 
tweetal collega's zitten nog in de afrondende fase van de gymopleiding. 
Vanuit de opvang is er een collega die een MBO opleiding volgt voor zijn eigen professionele 
ontwikkeling/verdieping. Al met al, volop in beweging.  
 
Kwaliteit 
Kwaliteit is op verschillende manieren te meten. Dit kan niet altijd in cijfertjes. Toch is het fijn dat een 
aantal basiszaken op orde zijn. Zowel ouders al kinderen geven aan tevreden te zijn met ons IKC. 
Beide gaven ons een cijfer boven het landelijke gemiddelde. Natuurlijk gaat het de tevredenheidslijst 
veel dieper en komen er ook mooie gerichte aandachtpunten uit, die we weer meenemen naar het 
volgende jaar.  
Binnen het basisonderwijs volg je voortdurend ontwikkeling van kinderen op allerlei gebieden. Een 
kind is meer dan alleen een cito score. Toch is het wel fijn als aan het eind van de rit blijkt dat 
kinderen op een niveau uitstromen die ligt in de verwachting. Op groepsniveau scoorden we dan ook 
mooi boven het landelijke gemiddelde.  
 
IKC bezoeken 
Het afgelopen jaar wisten ook veel andere scholen ons te vinden in het kader van IKC ontwikkeling. 
Hieruit kunnen we toch wel concluderen dat wat wij doen, niet altijd vanzelfsprekend is. Enige trots 
is zeker op zijn plaats. Het geven van rondleidingen kost tijd, maar we hopen hiermee ook de 
beweging van school/opvang naar IKC te kunnen ondersteunen.  
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Samenwerking andere IKC's 
Het afgelopen jaar is gebleken dat je elkaar steeds weer nodig hebt. Niet alleen binnen je eigen IKC, 
maar ook daarbuiten. Elkaar versterken daar waar nodig met een kritische blik, maar wel vanuit 
eigenheid. Vanuit deze visie is een nieuwe organisatie structuur ontstaan waarbij IKC Sint Thomas, 
IKC Sint Franciscus en IKC de Sprong in vanaf augustus 2022 nauw zullen gaan samenwerken. In 
eerste instantie op directie en CPO/POC niveau, maar in de toekomst ook op leerkrachten en pm 
niveau. Uitgangspunt is leren van elkaar. Het proces zal worden begeleid door een externe partij. 
 
Toelichting op het jaarverslag 
Goed om te noemen is dat dit jaarverslag tot stand is gekomen door verschillende schrijvers. 
Schrijvers vanuit een expertgroep of schrijvers vanuit hun taak. Samen werken aan kwaliteit vanuit 
eigenaarschap en eigenheid.  
 
“Wij zijn die krachtige gemeenschap waar kinderen al spelend en lerend de wereld ontdekken” 
 
Successen  
Tijdens de jaarvergadering blikken we altijd terug op het jaar. Dit jaar met opvang en onderwijs. Met 
elkaar zijn we kritisch op dingen die beter kunnen, maar vieren we ook de successen. Hieronder een 
kleine impressie in beeld gebracht.  
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Verbeteren 
Vitaliseren katholieke identiteit  |  Identiteit  | IKC Sint Thomas 

Pedagogische visie/aanpak-Kwink-Identiteit-Burgerschap 

Aanleiding voor dit project 
Vanuit onze pedagogische visie en identiteit willen we werken met een sociaal emotionele methode 
die past bij ons IKC. De huidige methode sluit niet altijd aan bij onze wensen en behoeften. De 
kwaliteitskaart burgerschap is afgelopen jaar opgesteld. Binnen ons IKC kunnen we ons meer 
ontwikkelen op dit gebied. 
 
Meetbare resultaten 
- De inspectie vindt dat ons IKC op de goede manier omgaat met burgerschap en de wijze hoe wij 
hiermee omgaan staat beschreven in de kwaliteitskaart. 
- Er is eind van dit schooljaar een keuze gemaakt over een nieuwe 'methode' om het pedagogische 
klimaat in de klassen te versterken. 
- Ten minste twee intervisie bijeenkomsten gehad omtrent gedrag. 
- Ten minste twee leerling besprekingen geïnitieerd door de gedragsspecialist. 
- Is het burgerschapsplan geëvalueerd en bijgesteld. 
- Een jaarcirkel ontwikkeld wat wij als instrument gebruiken om vieringen binnen ons IKC vorm te 
geven 
- Een kwaliteitskaart ontwikkeld voor identiteit en vieringen. 
 
Evaluatie Meetbare resultaten 

• De kwaliteitskaart burgerschap is dit jaar ontwikkeld door de expertgroep. In oktober 2022 
vindt er een interne audit plaats en zullen we de kwaliteitskaart voorleggen aan het interne 
audit team. 

• Na gedegen onderzoek is er een gedragen besluit genomen om op IKC Sint Thomas verder te 
gaan met de Kanjertraining. 

• Er zijn bij groepen 5-8 twee intervisiemomenten en twee leerlingbespreking geweest. Na 
vertrek M.V. is dit bij de groepen 1-3 op een intervisiemoment en een leerlingbespreking 
geweest.  

• Burgerschapsplan is geëvalueerd en bijgesteld. De kwaliteitskaart is ook geëvalueerd en 
goedgekeurd. 

• De jaarcirkel is in ontwikkeling en een doel voor komend jaar. Dit geldt ook voor de 
kwaliteitskaart identiteit en vieringen. Er zijn inmiddels 3 gezamenlijke bijeenkomsten 
geweest begeleid door de identiteitsbegeleider. Het is een lang, maar zorgvuldig proces met 
mooie gesprekken over de katholieke identiteit van ons IKC.  

 

 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Op ons IKC willen we een krachtige gemeenschap zijn waar kinderen al spelend en lerend de wereld 
ontdekken. 
Onze krachtige gemeenschap vormen we samen vanuit onze pedagogische visie en onze katholieke 
identiteit. Vanuit deze visie willen we bereiken dat kinderen van IKC Sint Thomas opgroeien als 
mooie burgers van de toekomst. Het burgerschapsplan maakt hier ook onderdeel van uit. 
We leggen dit vast in een aantal kwaliteitskaarten, waaronder: 
- kwaliteitskaart identiteit 
- kwaliteitskaart burgerschap 
- kwaliteitskaart sociaal emotioneel 
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Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
- De kwaliteitskaart identiteit is volop in ontwikkeling. Uitgangspunt is de levensboom. Er wordt 
gewerkt vanuit de wortels. Deze hebben inmiddels ook woorden gekregen. Volgend jaar gaat de 
expertgroep samen met de identiteitsbegeleider en directie hiermee verder 
- Deze is geëvalueerd en zullen we voorleggen aan het interne audit team 
- Vanuit volgend jaar gaan we werken met de Kanjertraining. Hiervoor zal een kwaliteitskaart 
gemaakt worden.  
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Verbeteren 
Onderwijskwaliteit  |  Opbrengstgerichte scholen  | IKC Sint Thomas 

Didactisch handelen/Edi 

Aanleiding voor dit project 
Vanuit de groepsbezoeken, collegiale bezoeken, functioneringsgesprekken en interne audit van 2018 
vraagt het didactisch handelen van de leerkracht voortdurend onze aandacht. Vanuit de audit van 
2018 bleek dat de betrokkenheid bij de lessen, succeservaringen en de leeropbrengsten beter 
kunnen. 
 
Meetbare resultaten 

• N.a.v. de groepsbezoeken in april-mei wordt de balans opgemaakt van de kwaliteit van het 
didactisch handelen. Ontwikkelpunten worden meegenomen naar het nieuwe jaar. 

• Dit jaar worden een aantal kwaliteitskaarten, die in relatie staan tot het didactisch handelen, 
goed neergezet. Kwaliteitskaarten als uitgangspunt om vervolgens te kunnen evalueren en 
aanpassen daar waar nodig.  

 
Evaluatie Meetbare resultaten 
- Uit de groepsbezoeken is gebleken dat de gemiddelde kwaliteit voldoende is. De volgende 
onderdelen worden geobserveerd:  
Vakinhoudelijk bekwaam 
Vakdidactisch bekwaam 
Pedagogisch bekwaam 
Er is niet een specifiek onderdeel waar we gezamenlijk een actie op moeten zetten. Wel blijft het 
didactisch handelen aan voortdurend punt van aandacht.  
Op individueel niveau kan het zijn dat er ontwikkelpunten zijn. Hier kunnen verschillende acties uit 
voort komen.  
Een aantal mensen hebben dit jaar de dagtraining van EDI gevolgd. Volgend jaar zullen we dit als 
geheel team gaan volgen.  
Inmiddels zijn er een tal van kwaliteitskaarten ontwikkeld door het team. Een mooie basis voor 
doorgaande lijnen en kwaliteit. Er is een overzicht gemaakt van alle kwaliteitskaarten en de vindplek 
daarvan. Jaarlijks worden de kwaliteitskaarten geëvalueerd en daar waar nodig bijgesteld. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Binnen alle lessen op ons IKC wordt instructie gegeven, die afgestemd is op het kind. Deze kwaliteit 
wordt steeds besproken en afgestemd in het team. 
Bij opbrengstgericht werken spelen de leerkrachtvaardigheden een grote rol: het zijn de 
basisvaardigheden, zoals pedagogisch en didactisch handelen en doelmatig klassenmanagement 
binnen het IKC. 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
Binnen ons IKC zijn we voortdurend bezig met de kwaliteit van ons onderwijs. Dit doen we vanuit 
onze visie op leren en ontwikkelen. Het afgelopen jaar zijn we ook kritisch gaan kijken naar de manier 
van instructie geven bij het jonge kind. Er is en kwaliteitskaart ontwikkeld waar helder staat 
omschreven welke instructie modellen worden toegepast in de onderbouw.  
Voor de groepen 3 t/m 8 is de basis het EDI. Dit betekent dat in basis dit instructiemodel wordt 
gebruikt, maar dat er ook ruimte is wanneer dit nodig is. Uiteindelijk wil je dat kinderen optimaal 
leren en ontwikkelen. 
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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 maar juist het ontwikkelingsniveau van een 
peuter/kleuter leidend kan zijn in de overgang naar het onderwijs 
 
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 buitenspeelmomenten 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  
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
1. In de periode van deze pilot zijn er van de 11 kinderen, 3 kinderen die halverwege juni 4 jaar zijn 
geworden. Bij deze 3 kinderen is per kind afgestemd op welke wijze de overdracht met de leerkracht 
plaats vindt. Alle kinderen hebben een andere uitgangspositie. De één zit bijvoorbeeld op de SLG en 
heeft vanuit daar dezelfde mentor als de mentor op de PDG. De ander zit op de DOV en heeft 2 
mentoren. De derde zit niet op de opvang.  
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Op de PDG wordt de IKC themaplanning aangehouden, aansluiten bij gezamenlijke activiteiten is 
minimaal geweest aangezien de PDG alleen op woensdagochtend plaatsvindt en thema-openingen 
e.d. vaak aan het begin van de week zijn.  
Elke PDG ochtend wordt er op het plein van de onderbouw buiten gespeeld.  
Aan het begin van de pilot hebben we gezamenlijk bepaald welke routines en elementen een plek 
krijgen in de werkwijze van de PDG:  
De kinderen worden in hun ontwikkeling gevolgd d.m.v. peuter-niveaukaarten, deze kaarten sluiten 
aan bij de kleuter-niveaukaarten die in de onderbouw gehanteerd worden. Doelen zijn grotendeels 
behaald.  
 
2. De activiteiten en de spelomgeving worden afgestemd op de ontwikkelingsbehoefte van de 11 
kinderen die de PDG bezoeken. Na elk thema heeft er een evaluatie plaatsgevonden en is er gekeken 
of het spel en activiteitenaanbod aansluit bij de (groep) kinderen. Hiervoor gebruikten we o.a. de 
informatie die uit de POC gesprekken naar voren is gekomen (HGW-gesprekken), observaties en 
registraties vanuit de peuter-niveaukaarten. Doelen zijn behaald.  
 
3. Op de PDG wordt thematisch gewerkt waarbij spelen en ontdekken een belangrijke plaats 
innemen. Evaluatie van het aanbod heeft op micro- niveau wekelijks plaatsgevonden, tijdens de dag 
evaluatie tussen leerkracht en pedagogisch medewerker. Samen met de POC is het aanbod na elk 
thema nader bekeken. Insteek van het aanbod is dat het rijk moet zijn en dat er een omgeving 
gecreëerd wordt met speel- en ontdekactiviteiten die kinderen in staat stellen nieuwe interesses en 
mogelijk talenten te ontdekken. Daarom zijn er verschillende collega's van Kunstkade betrokken 
geweest, die het programma verrijkt hebben met culturele, creatieve activiteiten. De manier waarop 
zij dit deden was 'blended'. De ene keer voerden zij een activiteit uit op de groep, een andere keer 
werden de leerkracht en pedagogisch medewerker gecoacht en geïnspireerd in het uitvoeren van de 
activiteiten. Doelen zijn behaald.  
 
4. Om de ochtend goed neer te zetten, is er veel tijd gegaan naar voorbereiding van de thema-
activiteiten en het dagritme. De contacten met ouders zijn er zeker geweest, maar niet zo intensief 
als beoogd. We hebben geen maandelijkse koffie-ochtenden gehouden, omdat dit een groot deel van 
de (maar één) PDG ochtend op zou slokken. Wel hebben we ouders op de hoogte gehouden van de 
thema's a.d.h.v. nieuwsbrieven, die de tweede helft van de pilot structureler van de grond kwamen. 
Voor de toekomst liggen hier nog een aantal belangrijke verbeterpunten.  
 
5. Leerkracht en pedagogisch medewerker vullen elkaar aan in kennis en ervaring. Zij zijn bij elkaar 
wezen kijken op d SLG en in groep 1/2. De gelegenheid was er om kritische vragen aan elkaar en over 
elkaars zienswijzen te stellen. Doel is gehaald, maar blijft natuurlijk relevant gezien alle 
ontwikkelingen die er momenteel gaande zijn op dit gebied  
 
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. 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
De eerste stap richting deze uiteindelijk gewenste situatie zijn we aan het zetten. Op dit moment 
bestaat de knip van 4 jaar nog, waarbij de kinderen uit de PDG op ons IKC de mogelijkheid hebben 
om op woensdagochtend op de PDG te blijven, wanneer wij op basis van hun ontwikkeling denken 
dat zij nog niet toe zijn aan groep 1.  
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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.  
 
Meetbare resultaten 
- In 2022 willen we een start maken met de monitoring op het gebied van bewegen. Door het 
afnemen van de Mq-scan willen we twee keer per jaar monitoren hoe vaardig de kinderen van 4 tot 
12 jaar zijn op het gebied van bewegen. 
- Aan het eind van het schooljaar hebben we een toolbox ontworpen met daarin lesideeën om in de 
klas en buiten aan de slag te kunnen met bewegend leren. 
- We onderzoeken hoe de kinderen van de speelleergroep meer kunnen bewegen, bijvoorbeeld door 
de inzet van een beweegdocent. 
- Door in te zetten op sportstimulatie hebben de kinderen doormiddel van gastlessen en/of 
workshops verschillende sporten ervaren. 
 
Evaluatie Meetbare resultaten 

• Mq-scan is in juni afgenomen en wordt in juli geanalyseerd.  

• Toolbox staat op het programma voor volgend schooljaar. In sharepoint komt een inspiratie 
map. Tijdens alle studiedagen verzorgt de expertgroep een beweegactiviteit die ook in de 
klas toepaspaar is.  

• Er wordt nog onderzocht of het financieel haalbaar is om een beweegdocent in te zetten bij 
de speelleergroep. 

• Groep 7 en 8 hebben een workshop curling gedaan en groep 5/6 hebben vijf momenten van 
schoolschaatsen gehad. Schoolatletiek toernooi is opgepakt en er hebben 4 teams van onze 
school deelgenomen. De tennisclinic wordt gepland door BV sport. Dit schooljaar hebben de 
groepen 7 en 8 proeflessen muurkaatsen gevolgd. Groep 8 speelt in een 
muurkaatscompetitie. 

• Vanuit het team is er vraag naar concrete werkvormen en energizers die meteen ingezet 
kunnen worden. Er wordt door onze groep uitgezocht welke werkvormen leuk zijn. Dit wordt 
vervolgens doorgegeven aan het team door op elke studiedag 5-10 minuten een 
beweegvorm tussendoor te doen. Dit dient als voorbeeld, zodat het gebruikt kan worden in 
de klassen. 

 

 
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.  
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Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
De expertgroep is nog volop bezig om vorm te geven aan beweging op ons IKC. Volgend jaar zal er 
gewerkt worden aan een kwaliteitskaart waarbij een minimaal aanbod geformuleerd gaat worden, 
passend bij ons IKC waar beweging een belangrijk speerpunt is. Dit geldt voor kinderen en 
leerkrachten. Er zijn een aantal partijen waar we het komend jaar mee in gesprek gaan of al in 
gesprek zijn. Bijvoorbeeld. Cambuur, LKC, LTV de Bontekoe. Op deze manier krijgt beweging op IKC 
Sint Thomas steeds meer vorm. 
 

                  

                                    

                                 

Opening sport- en beweegterrein 
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Verbeteren 
Onderwijskwaliteit  |  IKC kwaliteit  | IKC Sint Thomas 

BSO aanbod IKC Sint Thomas 

Aanleiding voor dit project 
Vanuit de doorgaande lijn willen we binnen ons IKC een uitdagend en rijk bso aanbod hebben staan. 
Een sterk aanbod gedurende de dag zorgt ervoor dat kinderen binnen het IKC kunnen ontdekken 
waar hun talenten zitten maar ook gewoon kunnen genieten van de tijd op de bso. Mede door een 
aantal wisselingen in het BSO team is het belangrijk weer goede afstemming te vinden rondom het 
bso aanbod.  
 
Meetbare resultaten 
- Gedurende het jaar is er een aanbod van activiteiten passend bij het IKC brede thema 
- Thema's worden voorbereid en ingepland 
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
- Activiteiten die aangeboden zijn sluiten meestal aan bij het IKC brede thema. In de voorbereiding 
zou er nog wel meer afgestemd kunnen worden met het onderwijs. Dit kan vanuit de expertgroep 
Leskracht 
- Per thema worden er activiteiten voorbereid. Dit vraagt wel voortdurend de aandacht. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Een rijk aanbod binnen de BSO van IKC Sint Thomas passend bij het thema en talenten van de 
kinderen. 
 
Evaluatie uiteindelijk gewenste situatie 
Er wordt steeds meer afgestemd op het thema. Er ligt nog wel een uitdaging om echt tegemoet te 
komen aan talenten van de kinderen. Dit is wel mogelijk wanneer kinderen naast de BSO ook kiezen 
voor de workshops binnen het naschools aanbod. 
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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. Nu kunnen we ons gaan richten 
op culturele en kunstzinnige oriëntatie op ons IKC Sint Thomas.  
 
Meetbare resultaten 
- Als expertgroep willen we aan het eind van het jaar helder hebben wat de wensen en talenten zijn 
binnen ons IKC 
- We willen in het proces van verkenning het hele team meegenomen hebben 
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
- Middels de toolkit van Kunstkade hebben op een IKC avond met het hele team uitgangspunten 
geformuleerd. De uitgangspunten vormen de start voor het ontwikkelen van de visie op culturele en 
kunstzinnige oriëntatie. Het was een constructieve avond. 
- Er is een overzicht gemaakt van de uitkomsten. Deze worden volgend jaar meegenomen in de 
verder te nemen stappen. 
- Tijdens de IKC avond waren bijna alle collega's aanwezig. De avond is gehouden in de Meeuw. De 
betrokkenheid was groot.  
 
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 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
Er is dit jaar een mooie verkenning geweest op het gebied van culturele en kunstzinnige oriëntatie. 
De basis is gelegd door het formuleren van gedragen uitgangspunten. Hier gaat de expertgroep 
volgend jaar mee verder.  
De contacten met Kunstkade zijn goed. De cultuurcoach is nauw betrokken vanuit haar expertise. 
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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 is nog niet 
goed op orde. Het is belangrijk dat leerkrachten en pedagogisch medewerkers voortdurend kritisch 
bijven 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. 
 
Meetbare resultaten 
1. Aan het einde van het jaar 2021 / 2022 is de kwaliteitskaart voor Leskracht zodanig herschreven 
dat deze overeenkomt met de manier van werken in de diverse bouwen. 
2. De expertgroep Leskracht van IKC Sint Thomas werkt op het gebied van de voorbereiding van 
Leskracht, samen met IKC Wytgaard. 
3. Aan het einde van het schooljaar 2021 / 2022 heeft de expertgroep Leskracht, in overleg met de 
POC een kwaliteitskaart geschreven met betrekking tot de taaltools. Zodoende is duidelijk wat er van 
leerkrachten wordt verwacht. 
4. De leerkrachten van de verschillende bouwen (1,2,3 / 4,5 / 6,7,8) gebruiken de geplande 
voorbereidingstijd en maken hierin afspraken voor de optimalisatie van Leskracht. Er wordt tijdens 
deze voorbereiding gewerkt volgens een vooraf bepaalde manier van werken. 
5. In de kwaliteitskaart wordt omschreven hoe de BSO (oud en jong) werkt aan Leskracht. En hierop 
aansluit bij het onderwijs.  
6. In het jaar 2021-2022 worden er IKC brede activiteiten, thema openingen en afsluitingen 
georganiseerd. 
7.Alle nieuwe leerkrachten hebben de starttraining gevolgd. 
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
1. De kwaliteitskaart is klaar voor de BSO en de groepen 3 t/m 5, de aanvulling voor de groepen 6 t/m 
8 staat als actie klaar.  
2. Dit jaar heeft Rick namens de expertgroep contact gehad met Joyce Stoker van IKC Wytgaard. Zij 
hebben hun cyclus zodanig aangepast zodat zij gelijk lopen aan ons IKC. Op deze manier kunnen we 
nog beter samenwerken. IKC Wytgaard heeft toegang gekregen tot ons gedeelte van Sharepoint. 
Hierop zetten zij ook per thema minimaal twee taaltools voor 6,7 en 8. Vanaf volgend schooljaar 
kijken we hoe we dit kunnen uitbreiden naar de middenbouw.  
3. Op het moment van schrijven (30 mei 2022) is er nog geen kwaliteitskaart voor taal. Marleen J 
heeft hierover contact met IKC Wytgaard.  
4. Voor de groepen 3,4 en 5 werkt dit duidelijk en vlot. Voor de groepen 6,7 en 8 is dit wisselend. Er 
worden duidelijke afspraken gemaakt. Deze worden redelijk nagekomen. Elke leerkracht neemt zijn 
eigen verantwoordelijkheid voor de voorbereiding. Er worden ideeën gedeeld en er worden tevens 
lessen en taaltools met elkaar gedeeld. Dit wordt als zeer positief ervaren. Leerkrachten geven 
daarnaast regelmatig "gastlessen" in andere groepen.  
5. Dit staat omschreven in de kwaliteitskaart. In de praktijk blijkt dat er een gat zit in de 
communicatie. We zouden elkaar hierin meer op kunnen zoeken. De BSO wil wel heel graag 
aansluiten, maar vindt dit soms nog wel heel lastig. Volgend jaar is de wens van de BSO om 
bijvoorbeeld aanwezig te zijn bij de themavoorbereiding. 
6. In het jaar 2021 / 2022 zijn er weinig tot geen IKC brede activiteiten georganiseerd. Mede door 



IKC Sint Thomas Schooljaarverslag 2021 - 2022 16 

Corona. De wens is om in het volgende jaar dit wel te gaan doen en om hier ouders bij te betrekken. 
7. Alle nieuwe collega's hebben de starttraining gevolgd. 
 
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. Het vak taal is volledig geïntegreerd binnen 
de thema's van Leskracht en wordt gevolgd in MijnRapportfolio. 
Er is sprake van een zichtbare doorgaande lijn binnen ons IKC. 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
We blijven voortdurend in ontwikkeling en daar waar nodig zorgen we ervoor dat we bijstellen in het 
belang van de kwaliteit. Vanaf volgend jaar zullen we gaan werken met een zogenoemd online 
vragenuurtje met Leskracht. Leerkrachten kunnen dan online vragen stellen. Dit pakken we samen op 
met Wytgaard. 
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Verbeteren 
Onderwijskwaliteit  |  IKC kwaliteit  | IKC Sint Thomas 

Lezen op IKC Sint Thomas 

Aanleiding voor dit project 
De expertgroep leesmotivatie heeft er afgelopen jaar voor gezorgd dat er een kwaliteitskaart op het 
gebied van lezen is opgesteld. Voor het stimuleren van de leesmotivatie van kinderen dient tijd en 
ruimte te worden gecreëerd voor lezen en zal dit voortdurend 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. 
 
Meetbare resultaten 
1. Schoolmonitor, opgesteld door dBieb, deze wordt ingevuld door leerkrachten en kinderen (groep 5 
tm 8) in februari. 
2. Gebruik van de kwaliteitskaart. Leerkrachten wijzen op het gebruik van de kwaliteitskaart en 
zorgen dat er een doorgaande lijn blijft. 
3. Begin 2021-2022 worden de doelen opgesteld door de expertgroep. 
4. Zwerf boekenkastjes rondom de school, deze worden in maart gerealiseerd 
5. In iedere klas leesmandjes voor de zwakke(re) lezers, vanaf januari  
6. Leestassen voor de groepen 4 en 5, kijken hoe dit bevalt en of dit iets is voor alle groepen. Vanaf 
september 
7. Breed aanbod boeken meertaligheid, vanaf september 
8. Opzetten expertgroep voor nieuwe methode voor technisch- en begrijpend lezen, op de studiedag 
woensdag 16 maart 
9. We willen dit jaar bereiken dat iedereen met evenveel enthousiasme het lezen stimuleert en ook 
het nut ziet van het blijven (voor)lezen. Het gehele jaar, dit laten we terug komen op studiedag en 
teamsessies 
10. Meedoen aan campagnes zoals de Kinderboekenweek, Nationale voorleesdagen en Nationale 
voorleeswedstrijd. In oktober, en januari 
11. Werkvormen verzamelen zodat die snel ingezet kunnen worden. Aan het einde van het jaar moet 
er een document zijn met werkvormen die zo gebruikt kunnen worden door leerkrachten. 
12. De kwaliteitskaart met oneliners aantrekkelijker en motiverender maken voor leerkrachten om in 
te zetten in de praktijk. Dit wordt in november opgepakt 
13. Lezen leuk maken het gehele jaar. 
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
punt 1: doel behaald 
punt 2: nog niet volledig geborgd, komt volgend jaar terug 
punt 3: behaald 
punt 4: doel behaald 
punt 5: manden uitgedeeld, maar nog niet voldoende geborgd. Komt volgend jaar terug 
punt 6: in groep 4 zijn er leestassen, dit moet nog geëvalueerd worden. Volgend jaar ook tassen voor 
groep 5 en 6 
punt 7: doel behaald, collecties worden steeds verwisseld 
punt 8: expertgroep compleet, nog geen nieuwe methode 
punt 9: doel blijft staan, met name in de BB moet het lezen beter op de kaart worden gezet 
punt 10: doel behaald, dit wordt gecontinueerd 
punt 11: concreet werkvormen boekje moet nog worden gemaakt/ samengesteld 
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punt 12: doel behaald 
punt 13: doel behaald en wordt gecontinueerd 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Binnen ons IKC willen we een leesomgeving maken met een rijk, gevarieerd en toegankelijk 
leesaanbod; door een breed palet aan motiverende werkvormen te gebruiken (autonomie); door 
leerlingen ook handelingsbekwaam te maken (competentie) in het zoeken en vinden van teksten en 
genres die ze graag willen en kunnen lezen enz. Vooral belangrijk is ook dat de leraar/pedagogisch 
medewerker zelf model staat, favoriete leestips deelt, voorleest, samen met de leerlingen leest, enz. 
Samen met alle betrokkenen op ons IKC kan sterk en motiverend leesonderwijs er dan mee voor 
zorgen dat leerlingen vaardige, gemotiveerde en betrokken lezers worden én vooral ook blijven. 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
We zijn als IKC een heel eind op weg om het lezen weer op de kaart te krijgen. Kinderen worden 
geënthousiasmeerd om te gaan lezen. Er is een breed en gevarieerd aanbod van boeken die 3x per 
jaar wordt verwisseld met nieuwe boeken. De doorgaande lijn met Sinne van 0- 6 is steeds meer 
zichtbaar, in de oudere groepen moet dit nog meer. 
 

  



IKC Sint Thomas Schooljaarverslag 2021 - 2022 19 

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. 
 
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 
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
In het begin van het schooljaar was het nog lastig om allemaal aanwezig te zijn. Daarna zijn de dagen 
geblokt en kon iedereen aanwezig zijn. Doordat leden uit de expertgroepen positief testen op Corona 
kon de bijeenkomst van januari niet doorgaan. Door de baanverandering van een collega van de 
dagopvang moesten we op zoek naar iemand die vanuit de speelleergroep aansluit bij de 
bijeenkomsten. 
 
Vanuit de BSO sluit er ook een collega aan. Het is de vraag of de hele opleiding taalcoördinator 
passend is voor de BSO. We zoeken volgend jaar verder naar haar rol binnen de expertgroep. 
Klarinske en Jolanda hadden de insteek van meertaligheid in Leskracht meegekregen. Leskracht 
wordt alleen gebruikt door het onderwijs in groep 3-8. Het lijkt een goed idee om de insteek te 
veranderen in meertaligheid vanuit de dialoog. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Een IKC waar meertaligheid gedurende hele dag zichtbaar en voelbaar is. 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
In de groepen wordt geëxperimenteerd met meertalig werken. Bij de IKC avond heeft het lectoraat 
meertaligheid het team meegenomen in meertalig werken. Tijdens de ouderavond zijn aanwezig 
ouders meegenomen in deze werkwijze. 
 
Meertaligheid is niet gedurende de hele dag, maar wel zichtbaar en op een aantal momenten.  
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Verbeteren 
Onderwijskwaliteit  |  IKC kwaliteit  | IKC Sint Thomas 

Rekenen op IKC Sint Thomas 

Aanleiding voor dit project 
We zijn in het jaar 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 jaar starten met 
Rekenplein en zullen hierbij ook een implementatie traject volgen. De doorgaande lijn van de 
groepen 1 t/m 8 zijn hierbij belangrijk. 
 
Meetbare resultaten 

• Aan het einde van het jaar werken de (meer) begaafde leerlingen met de compact route 
zoals afgestemd met de specialist hoogbegaafdheid van de BMS 

• De groepen 3-8 hangen de rekendoelen zichtbaar op in de klas en bespreken het leerproces 
met de kinderen 

• Aan het einde van het jaar worden de lessen vanuit de rekenkaternen (Rekenplein) 
aangeboden in de kleutergroepen, deze worden weggezet in de themaplanningen 

• In de periode maart t/m einde jaar worden de activiteiten vanuit de spelkaternen 
(Rekenplein) planmatig aangeboden en weggezet op de themaplanningen 

• Up-to-date kwaliteitskaart rekenen 
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
Met behulp van een aantal intervisie momenten met de specialist hoogbegaafdheid is er besproken 
wat de mogelijkheden zijn voor het digitaal compacten van (meer)begaafde leerlingen. Dit is weer 
besproken binnen het team en de gemaakte afspraken en werkwijze hiervoor zijn weggezet in de 
kwaliteitskaart rekenen. In de groepen 4 t/m 8 hangen de doelenkaarten in de groepen op het 
doelenbord. Vanaf de groepen 5 worden bij de rekendoelen ook aangegeven of de kinderen zelf 
vinden of de doelen worden behaald. In de groep 3 hangen alleen de doelen van het rekenen van die 
dag op het planbord.  
De rekenkaternen worden door de groepen 1/2 planmatig gevolgd en worden weggezet op de 
themaplanning. In de spelkaternen komen voornamelijk de doelen meetkunde aan bod. Deze 
activiteiten worden benoemd op de themaplanning, maar deze worden niet planmatig uitgevoerd. 
De rekencoördinator heeft , met behulp van een praktijkonderzoek, onderzocht in hoeverre deze 
activiteiten via spel worden aangeboden. Een van de conclusie die hieruit voort zijn gekomen is dat 
er een handelingsverlegenheid lijkt te zijn bij de uitvoer door de leerkrachten. Er worden geen 
dagelijkse observaties uitgevoerd. Deze spelobservaties zijn juist belangrijk omdat ze veel 
aanknopingspunten bieden voor de leerkrachten om te komen tot de juiste interventies om het spel 
te kunnen begeleiden.  
De kwaliteitskaart rekenen is besproken binnen het team en up-to-date gemaakt. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Doorgaande lijn met peuters-> in de loop van het jaar is er gezocht naar een doorgaande lijn met 
peuters -> kleuters. 
Alle kleutergroepen kunnen aan het eind van het jaar de doelen binnen rekenplein integreren in de 
themaplanning, hoeken en rekenkast. 
De groepen 1-8 hebben ervaring opgedaan met verschillende manieren van bewegend leren op het 
gebied van rekenen. 
De groepen 6-8 hebben pluspunt gekoppeld aan rapportfolio door na elke toets de doelen te laten 
evalueren, waardoor het eigenaarschap wordt vergroot. 
De meer begaafde leerlingen uit de groepen 4-8 werken volgens de compact route zoals afgestemd is 
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met de begaafdheidsspecialist van de BMS. 
Doorgaande lijn uitzetten met betrekking tot automatisering groepen 3-8 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
Er is nog geen begin gemaakt met de doorgaande lijn peuters-kleuters. 
De rekendoelen van rekenplein (groepen 1/2) worden vanuit de rekenkaternen in de 
themaplanningen meegenomen. Voor het spelend en thematisch aanbieden van de rekendoelen 
vanuit de spelkaternen is het nodig dat de leerkrachten gerichte spelobservaties gaan doen. De 
leerkrachten hebben handvaten nodig bij de vragen wat, hoe en wanneer observeer je? Omdat 
spelend leren niet om het vakgebied rekenen gaat, maar om meerde ontwikkelgebieden kan de CPO-
jonge kind, het jonge kind specialist en de rekencoördinator hier een gezamenlijke rol in spelen.  
Binnen de groepen 1-8 is een start gemaakt met het bewegend leren. Het lukt nog niet iedere groep 
om wekelijks voor het vak rekenen een bewegend leren les buiten te organiseren.  
De groepen 6-8 evalueren de rekendoelen via rapportfolio naar afloop van iedere toets.  
De groepen 5-8 werken volgens de compactenroute, zoals besproken en afgestemd met de 
begaafdheidsspecialist van de BMS. Dit kan komend jaar uitgebouwd worden naar de groepen 3 en 4. 
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. 
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Verbeteren 
Onderwijskwaliteit  |  IKC kwaliteit  | IKC Sint Thomas 

Thematisch  aanbod jonge kind 0-7  

Aanleiding voor dit project 
IKC breed kiezen we voor gezamenlijke thema's. Binnen deze thema's is er voldoende ruimte om 
keuzes te maken betreffende subthema's. Waar we voor de groepen 3 t/m 8 gebruik maken van 
Leskracht, werken we in de groepen 12 vanuit de SLO doelen. Deze worden weggezet in de 
themavoorbereiding. Er zijn diverse inspiratiebronnen. Binnen de opvang en slg wordt gebruik 
gemaakt van UK en PUK. Rondom de thema's willen we nog meer afstemming en doorgaande lijnen 
creëren.  
 
Meetbare resultaten 
We stellen thema`s vast in de onderbouw adhv de leskracht thema`s 
* We zetten de Uk en Puk thema`s naast de thema`s in de onderbouw 
* We kijken naar overlappingen in de thema`s: we sluiten aan waar dat kan bij onderbouw 
* Er wordt vanuit opvang aangesloten bij een themavoorbereiding van de onderbouw 
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
Dit jaar is gestart met de afstemming. Dit jaar stemmen we onderling de thema`s af voor de 
zomervakantie i.p.v. na de zomervakantie. Er is besloten komen jaar aan te sluiten bij de expertgroep 
het jonge kind, omdat er veel overlappingen zijn in beide groepen. Het is aan te bevelen om te 
intensiveren. Samen leren in het opzetten van hoe je een thema kunt opzetten, betrokkenheid 
vergroten door een aantal thema-openingen samen te doen en om iets te bedenken, bijvoorbeeld 
een tentoonstelling waar ouders bij worden uitgenodigd. Ook kunnen kinderen dan elkaars werk 
bewonderen. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Afstemming rondom de inhoud van de thema's moet gaan zorgen voor doorgaande lijnen in het 
belang van de ontwikkeling van kinderen. 
 

  



IKC Sint Thomas Schooljaarverslag 2021 - 2022 23 

Implementeren 
Onderwijskwaliteit  |  Passend opvang/onderwijs  | IKC Sint Thomas 

Pedagogisch ontwikkel coach en HGW IKC Sint Thomas 

Aanleiding voor dit project 
De inhoudelijke ontwikkelingen binnen IKC Sint Thomas vragen op een natuurlijke manier om een 
andere invullingen van functies, passend bij het IKC. Hiermee werken we ook steeds meer toe naar 
het werken vanuit één HGW.  
 
Meetbare resultaten 
- Aan het eind van het jaar vindt er een evaluatie plaats op de taak van een Pedagogisch 
ontwikkelcoach binnen IKC Sint Thomas 
- Aan het eind van het jaar zijn er stappen gezet in de doorgaande lijn binnen het IKC wat betreft 
HGW. De stappen van de huidige situatie worden omschreven.  
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Pedagogisch ontwikkelings coach/ coördinator (POC)  
Binnen IKC Sint Thomas kiezen we voor een POC 0-7 en een POC 7-12. Waarbij er een overlap is voor 
de kinderen die in groep 3 zitten. De POC-ers maken deel uit van Team Kwaliteit en Management en 
zijn samen met de directeur verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing. De IKC directeur blijft 
altijd eindverantwoordelijk. 
De POC 0-7 jaar komt in dienst van Sinne en de POC 7-12 jaar in dienst bij de BMS. Zowel de POC 0-7 
jaar als de POC 7-12 jaar zijn verantwoordelijk voor de coaching van de pedagogisch medewerkers, 
hiermee voldoen we aan de wetgeving (Wet IKK). 
 
Binnen IKC Sint Thomas werken we vanuit één HGW cyclus. 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
Het afgelopen jaar zijn de POC 0-7 en de POC 7-12 gestart op IKC Sint Thomas. Tussen beide POC-ers 
is sprake van een intensieve samenwerking. Door de inzet van de POC is de doorgaande lijn wat 
betreft de missie/visie van het IKC beter tot uiting gekomen. De kwaliteit van onderwijs en opvang 
kan door middel van één doorgaande lijn in handelingsgericht werken (HGW) beter worden 
gewaarborgd. Er is sprake van een regelmatig overleg tussen POC en directeur en POC en 
medewerkers/leerkrachten.  
De manier van werken wordt op de voet gevolgd door verschillende externe partijen. Zo is er een 

artikel verschenen in Zosja over deze nieuwe taak. 

'Binnen een IKC is de jonge-kindontwikkeling echt het belangrijkste' - Zosja  

https://www.zosja.nl/binnen-een-ikc-is-de-jonge-kindontwikkeling-echt-het-belangrijkste/
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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 elkaar leren. We willen open staan voor de wereld op ons heen. 
 
Meetbare resultaten 
- Gedurende het jaar zijn op verschillende gebieden samenwerkingen ontstaan tussen de diverse 
opleidingen en de studenten.  
- Aan het eind van het jaar kunnen we deze benoemen. Tevens zullen we bepalen wat de 
succesfactoren waren en waar we mee verder gaan.  
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
Het afgelopen jaar is er wederom een mooie samenwerking ontstaan tussen de studenten van ROC 
Friese Poort en de studenten van NHL Stenden. Deze samenwerking begon al binnen eenzelfde groep 
kinderen, waaraan de studenten waren gekoppeld. In december is er een gezamenlijke bijeenkomst 
georganiseerd op de NHL. Hierbij waren alle studenten en stagebegeleiders van de Friese Poort en 
NHL Stenden aanwezig samen met de POC 0-7 en POC 7-12 van het IKC. Tijdens deze bijeenkomst 
stonden intervisie omtrent de pedagogische aanpak op het IKC en elkaar nog beter leren kennen 
centraal. Ook hebben we gekeken naar overlap in studieopdrachten, waarbij de studenten konden 
samenwerken. Mede hierdoor leren we met elkaar en van elkaar. Er zijn verschillende MBO 
studenten geïnspireerd geraakt door de pedagogiek studenten, om verder te studeren in de richting 
pedagogiek of Pabo. 
De studenten van beide opleidingen en de studenten van de Pabo, ondersteunen gezamenlijk de 
kinderen tijdens vieringen en groepsuitjes en maken volledig deel uit van het IKC team.  
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
De diversiteit aan verschillende opleidingen moet ten gunste komen aan de diverse projecten binnen 
ons IKC. Het samen werken en samen leren van en met elkaar staat hierbij centraal. 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
IKC jaar 2022-2023 zal weer een doorontwikkeling zijn van voorgaande jaren. IKC Sint Thomas zal 
samen met IKC Franciscus een IST locatie zijn voor de Friese Poort. Voor de pedagogiek opleiding van 
NHL/Stenden zal er een leeratelier zijn binnen IKC Sint Thomas en IKC Franciscus. Daarbij komt dat 
IKC Sint Thomas en IKC Franciscus volgend jaar een officiële opleiding locatie zullen zijn. De diverse 
partijen zijn ook voornemens meer met elkaar samen te werken. In juli 2022 vindt er nog een 
bijeenkomst plaats waarbij de PABO/ Friese Poort/IKC Franciscus en IKC Sint Thomas bij zullen 
aanschuiven.  
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Ontwikkelen 
Bedrijfsvoering en ICT  |  ICT  | IKC Sint Thomas 

ICT en communicatie op IKC Sint Thomas 

Aanleiding voor dit project 
Binnen ons IKC hebben we te maken met verschillende communicatie systemen en afspraken 
rondom ICT gebruik en inzet. We zijn toe om op IKC niveau hier stappen in te maken binnen de 
mogelijkheden die er zijn, rekening houdend met het feit dat we nog steeds twee organisaties zijn op 
bestuursniveau. Ook de wet op AVG zal een uitdaging zijn nu er steeds meer sprake is van het zijn 
van één IKC. 
 
Meetbare resultaten 
1. 1 communicatieplatvorm dit weggezet in een kwaliteitskaart 
2. 1 communicatieplatvorm dit weggezet in een kwaliteitskaart 
3. Doorgaande lijn mbt ICT-aanbod dit weggezet in een kwaliteitskaart 
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
1 communicatieplatvorm voor zowel de BMS als voor Sinne is nog niet haalbaar. Hier wordt op 
stichtingsniveau aan gewerkt en er is ons geadviseerd dit niet als individueel IKC te gaan aanpakken. 
Daarvoor in de plaats hebben we de communicatie binnen het IKC gestroomlijnd en afspraken 
weggezet in de kwaliteitskaart (nu nog concept) "communicatie". Deze is te vinden in de map van de 
expertgroep. 
2. De communicatie (digitaal en met welke applicaties) is in een kwaliteitskaart beschreven. 
3. Er is een inventarisatie gedaan en een nulmeting binnen het team. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
IKC breed willen we een beleid op ICT gebruik bij kinderen, maar ook beleid op het gebruik door 
professionals. Daarnaast willen we middels één systeem communiceren binnen het IKC, met ouders 
en externen.  
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
De kwaliteitskaart "communicatie" ligt nu als concept bij de collega's. Na de feedback die vanuit de 
collega's komt zal deze als definitieve versie worden aangepast indien nodig. 
We hebben ons dit jaar bezig gehouden met een nulmeting en inventarisatie binnen het team mbt 
de digitale vaardigheden. Volgend schooljaar '22-'23 gaan we hier inhoudelijk vorm aan geven en 
afspraken over maken. Dit zetten we dan weg in een kwaliteitskaart "digitale vaardigheden" 
 
  



IKC Sint Thomas Schooljaarverslag 2021 - 2022 26 

Ontwikkelen 
Profilering BMS & scholen  |  IKC ontwikkeling  | IKC Sint Thomas 

Dag arrangementen voor de toekomst 

Aanleiding voor dit project 
In Nederland zijn er al een aantal IKC's die werken met dag arrangementen voor alle kinderen. Dit 
betekent dat er binnen het kader van welzijn, sport en cultuur activiteiten plaatsvinden die erop zijn 
gericht de sociale cohesie en de kwaliteit van leven in de wijk en daarmee voor de kinderen te 
verhogen. Dit aanbod is voor alle kinderen en hiermee creëer je als IKC meer kansengelijkheid.  
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Een gelijk aanbod voor alle kinderen van IKC Sint Thomas, passend bij de populatie van ons IKC en 
passend bij de ontwikkelingen.  
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
Binnen de gemeente Leeuwarden ontstaan er steeds meer ontwikkelingen op het gebied van dag 
arrangementen ook wel rijke schooldag genoemd. Als IKC Sint Thomas zouden we graag in dit project 
meedraaien. Echter is er door de gemeente Leeuwarden voor gekozen de pilot eerst te starten in de 
wijken met de grootste problematieken. Hier staan de Plus IKC's. We zullen de ontwikkelingen nauw 
blijven volgen. 
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Ontwikkelen 
Profilering BMS & scholen  |  IKC ontwikkeling  | IKC Sint Thomas 

Jonge kind atelier 2-7 

Aanleiding voor dit project 
Vanuit een droom is het idee ontstaan een jonge kind atelier te realiseren. Een atelier waar jonge 
kinderen binnen komen en vol verwondering kunnen ontdekken en samen kunnen spelen. Hoeken 
die niet standaard zijn en net even anders dan anders.  
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Een uniek en uitdagend jonge kind atelier waar kinderen van 0-7 al spelend en lerend de wereld 
kunnen ontdekken  
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
Het jonge kind atelier is gevestigd aan de Bachstraat. Inmiddels is er het nodige neergezet, maar 
moet er nog een laatste hand aan gelegd worden om het af te maken. 
Het inrichtingsproces liep moeizamer dan verwacht. Dit had een aantal oorzaken: 
- De kosten van de materialen lagen ver boven budget 
- Voor timmerbedrijven waren we niet interessant aangezien de opdracht vaak te klein was. 
- De planvorming was niet voor iedereen even helder 
- Niet alle betrokkenen waren eigenaar van het volledige proces. 
Volgend jaar gaan we met een kleine groep de puntjes op de i zetten.  
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Ontwikkelen 
Profilering BMS & scholen  |  IKC ontwikkeling  | IKC Sint Thomas 

Werken vanuit één IKC 

Aanleiding voor dit project 
De afgelopen 3 jaar is hard gewerkt om te werken vanuit één IKC team. De missie en de visie van het 
IKC zijn helder. In 2020-2021 zijn er op inhoud steeds meer samenwerkingen tot stand gekomen. Een 
onderdeel hiervan is het werken met expertgroepen, waarbij een beroep wordt gedaan op ieders 
kennis en verantwoordelijkheid. Vanuit de behoefte vraagt dit proces om een doorontwikkeling in 
goede afstemming met de bestuurders van de BMS en Sinne. In januari 2021 is er een visie op 
integrale samenwerking en IKC ontwikkeling geschreven. Deze is door beide bestuurders 
ondertekend. Het jaarplan zal dit jaar ook voor het IKC worden geschreven waarbij de trajecten 
vanuit dit plan weg gezet zullen worden.  
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
- 1 IKC directeur 
- 2 POC 
- Werken vanuit één beleid  
- Werken in expertgroepen ten gunste van de kwaliteit 
- Reflectie gesprekken op IKC Sint Thomas 
- Een passend scholingsbeleid 
- Geledingen passend binnen het IKC (MR/Ouderraad, partnerschapsteam/IKC adviescommissie, 
Ouderraad) 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
Op IKC Sint Thomas wordt altijd gewerkt vanuit de IKC gedachte, wij zijn één team, een krachtige 
gemeenschap waar kinderen al spelend en lerend de wereld ontdekken. Het IKC is op inhoud altijd 
bezig met het leggen van verbindingen en het werken aan gezamenlijke doelen/ontwikkelingen. Op 
IKC Sint Thomas kan dit bijna niet meer anders. Dit jaar is er voor het eerst gewerkt met de taak POC. 
Hier wordt specifiek op geëvalueerd binnen de projecttaak Pedagogisch ontwikkel coach en HGW op 
IKC Sint Thomas.  
Het werken in expertgroepen krijgt steeds meer vorm. Sommige expertgroepen zijn nog wat 
zoekende in de samenwerking, maar de meeste expertgroepen werken op basis van 
gelijkwaardigheid aan gezamenlijke doelen. Zo zijn we op IKC Sint Thomas voortdurend bezig om te 
sturen op onze kwaliteit. Er is een gezamenlijk scholingsplan. Deze is afgestemd met de manager van 
de kinderopvang. De scholing sluit aan bij de IKC doelen. Eind van 2022-2023 is er een eerste 
bijeenkomst geweest met de MR en oudercommissie van de kinderopvang. Besloten is om verder te 
gaan in deze samenstelling (IKC raad) ieder vanuit zijn eigen rol. Daarnaast is de SAC samen gegaan 
met het partnerschapsteam. Hierin zijn ouders, teamleden vertegenwoordigd. Er wordt nog 
nagedacht over een nieuwe naam.  
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Ontwikkelen 
Profilering BMS & scholen  |  Verbinding met de wereld om ons heen  | IKC Sint Thomas 

Samenwerking met bedrijfsleven 

Aanleiding voor dit project 
Vanuit onze missie "Een krachtige gemeenschap waar kinderen al spelend en lerend de wereld 
ontdekken" willen we "echte" wereld meer bij ons IKC betrekken met de vraag wat we voor elkaar 
kunnen betekenen. Ons uitgangspunt zal zijn: "Onze kinderen zijn de toekomst" 
 
Meetbare resultaten 
- Oriëntatie op de mogelijkheden 
- Contacten leggen met het bedrijfsleven 
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
Samen met ouders vanuit het partnerschapsteam zijn er contacten gelegd met externe partijen. Zo is 
contact gelegd met Ekwadraat Leeuwarden, Aerus en Omrin. Alle drie partijen hebben een bijdrage 
geleverd binnen het thema weer en klimaat. Een duurzame toekomst is één van de speerpunten van 
IKC Sint Thomas. Daar passen deze partijen heel goed bij. Voor de komende jaren willen we dan ook 
gaan onderzoeken hoe we nog meer richting een duurzame samenwerking kunnen groeien.  
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Een IKC die gericht is op de wereld om het IKC heen. Een wereld die hard veranderd en waar thema's 
als duurzaamheid, gezond leven, techniek voortdurend naar voren komen. Samen met het 
bedrijfsleven willen we het verschil maken voor alle kinderen van ons IKC.  
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
Volgend jaar start er vanuit het team de expertgroep 'Duurzaam en toekomst gericht'. Op ons IKC is 
dit één van de 3 speerpunten die ons bijzonder maken. 
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