
 

 

 

IKC Sint Thomas 

Jaarverslag 2020 - 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Directeur S.M. Rodenhuis-Kramer 

Adres   Averkampstraat 10 

Plaats   Leeuwarden 

Telefoon 058 2121734 

E-Mail   sandra.rodenhuis@thomasschool.nl 

Datum   21-6-2021 

 



IKC Sint Thomas jaarverslag 2020 - 2021 2 

Inhoudsopgave 

Inleiding jaarverslag IKC Sint Thomas ...................................................................................................... 4 

Vitaliseren katholieke identiteit .......................................................................................................... 5 

Guiding Principles ............................................................................................................................ 5 

Persoonlijk leiderschap, identiteit (missie visie) ......................................................................... 5 

Onderwijskwaliteit .............................................................................................................................. 6 

Opbrengstgerichte scholen ............................................................................................................. 6 

Didactisch handelen, zorgstructuur en opbrengsten .................................................................. 6 

Recht doen aan verschillen: beleid op hoogbegaafdheid ............................................................... 7 

Aanbod kinderen met ontwikkelingsvoorsprong 2-12 jaar ......................................................... 7 

Onderwijsaanbod ............................................................................................................................ 8 

21 st century skills i.c.m. Leskracht/taal/ict ................................................................................ 8 

Beleid Fries .................................................................................................................................. 9 

Beweging binnen IKC Sint Thomas ............................................................................................ 10 

Burgerschapsplan 2019-2023 .................................................................................................... 11 

Dialogisch onderwijs  2-7 jaar.................................................................................................... 12 

IKC beleid Engels ........................................................................................................................ 14 

Invoeren nieuwe rekenmethode en ontwikkelen kwaliteitskaart ............................................ 15 

Lezen/bieb op school................................................................................................................. 16 

Verbeteren technisch lezen ....................................................................................................... 17 

Volgen ontwikkeling kinderen ....................................................................................................... 18 

Rapportfolio ............................................................................................................................... 18 

Organisatie .................................................................................................................................... 19 

Groepsdoorbrekend werken ..................................................................................................... 19 

Binden en boeien medewerkers ....................................................................................................... 20 

Instroom, doorstroom & uitstroom // Stagebeleid....................................................................... 20 

Thomaslab ................................................................................................................................. 20 

Persoonlijke ontwikkeling ............................................................................................................. 21 

Protocol startende leerkracht ................................................................................................... 21 

Profilering BMS & scholen ................................................................................................................. 22 

Aanbod .......................................................................................................................................... 22 

Doorgaande lijn PO-VO.............................................................................................................. 22 

Kansen voor Kinderen naschools aanbod ................................................................................. 23 

Zorg ................................................................................................................................................ 24 



IKC Sint Thomas jaarverslag 2020 - 2021 3 

Project jeugdondersteuner in de school ................................................................................... 24 

Kwaliteit ......................................................................................................................................... 25 

Doorgaande lijn 0-7 jaar ............................................................................................................ 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IKC Sint Thomas jaarverslag 2020 - 2021 4 

 

Inleiding jaarverslag IKC Sint Thomas 

 
2020-2021 was wederom een jaar waar een groot beroep werd gedaan op ieders flexibiliteit. Het jaar 

zijn we begonnen met het Gouden Weken thema "Samen Sterk". Dit zorgde voor een goede start in 

de groepen. Ook moesten we starten met een extra cito moment, door het uitvallen van deze toets 

in juni 2020. Hier is bewust voor gekozen, om een goed beeld te krijgen van de beginsituatie na de 

Lockdown in maart/april 2020. 

 

Ondanks de maatregelen gedurende het jaar, is het team in ontwikkeling gebleven en zijn de meeste 

trajecten en scholingen gewoon doorgegaan, zowel voor opvang als onderwijs. Meestal in online 

sessies. Het team heeft zich flexibel en kundig opgesteld. In februari stonden we wederom voor de 

uitdaging om ons onderwijs en de noodopvang vorm te geven. De verbeterpunten van de eerste 

periode zijn hierin meegenomen en dit heeft zichtbaar effect gehad. De noodopvang, opvang en 

onderwijs samen, is goed opgepakt en het onderwijs online goed vorm gegeven. De kwetsbare 

doelgroep hadden we snel in beeld, waardoor deze kinderen uitgenodigd konden worden voor 

onderwijs in de noodopvang.  

 

Als IKC hebben we mooie ontwikkelingen laten zien. Zo krijgen expertgroepen steeds meer vorm. 

Mensen zijn meer betrokken en we maken als IKC gebruik van ieders talent. Volgend jaar zal dit een 

vervolg krijgen waardoor we steeds meer kunnen spreken van gespreid leiderschap op basis van 

gelijkwaardigheid in ons IKC. 

Ondanks alles hebben we een stabiel IKC team waar ruimte is voor persoonlijke ontwikkelingen. Een 

aantal collega's hebben dit jaar een opleiding afgerond. Dit neemt ook met zich mee dat deze 

personen hun ontwikkelingen achterna gaan. Soms binnen het IKC en soms daar buiten. Ondanks 

alles kunnen we spreken van een stabiel team waarbij opvang en onderwijs elkaar steeds beter 

weten te vinden. 

 

In onderstaand jaarverslag staan de trajecten omschreven volgens het PDCA. Van deze trajecten zijn 

meerdere personen eigenaar. Dit zorgt voor gedragen ontwikkelingen. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Sandra Rodenhuis  
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Verbeteren 
Vitaliseren katholieke identiteit  |  Guiding Principles  | IKC Sint Thomas 

Persoonlijk leiderschap, identiteit (missie visie) 

Aanleiding voor dit project 
Bij de BMS wordt gewerkt vanuit persoonlijk leiderschap. De afgelopen jaren zijn alle directeuren 
hierin meegenomen en hebben een mooie ontwikkeling doorgemaakt. 
In schooljaar 2018-2019 is de BMS gestart met een groep leerkrachten. Zij hebben een tweedaagse in 
het kader van persoonlijk leiderschap gevolgd. Dit is erg positief ontvangen en mensen geven aan het 
als zeer waardevol te hebben ervaren. Op dit moment ligt er op het stukje persoonlijk leiderschap en 
identiteit nog wel een uitdaging om dit goed vorm te geven binnen onderwijs en opvang. Het is nog 
geen vanzelfsprekendheid.  
 
Meetbare resultaten 
Eind schooljaar 2020-2021 ligt er voor ons IKC een nieuw visiestuk op identiteit. 
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
Afgelopen jaar hebben we i.v.m. Corona keuzes moeten maken. De nadruk heeft voornamelijk 
gelegen op de basis op orde en ontwikkeling op didactisch en pedagogisch vlak. Ook binnen de 
stichting is men zoekende hoe de katholieke identiteit in deze tijd neer te zetten. Dit jaar heeft er een 
onderzoek plaatsgevonden door de identiteitsbegeleider van onze stichting. Op dit moment worden 
de uitkomsten hiervan besproken in een BMS werkgroep om vervolgens een vertaling te kunnen 
maken naar de praktijk. Er is nog geen nieuw visiestuk op identiteit geschreven voor ons IKC. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Het bewustzijn van onze grond en het van daaruit werken aan ons persoonlijk leiderschap. Dit 
betekent voor IKC Sint Thomas: een leer- en werkklimaat scheppen van veiligheid en zelfbewustzijn. 
Alleen zo’n klimaat vormt de basis voor een krachtige persoonlijke ontwikkeling van kinderen en het 
behalen van goede leerresultaten: onze bijdrage aan een duurzame toekomst. In dit klimaat van 
veiligheid en zelfbewustzijn komen de vier BMS-idealen tot uiting: verwondering voor het mysterie 
van het leven, verdraagzaamheid naar ieders waardigheid, vertrouwen in elkaars hele mens zijn, en 
verantwoordelijkheid voor een rechtvaardige samenleving. 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
Binnen ons IKC is ruimte om je als kind te verwonderen voor de mysterie van het leven. We leggen 
niets op, maar gaan als gemeenschap middels onder andere kringgesprekken wel met elkaar in 
gesprek. De kring is een steeds belangrijker onderdeel van ons IKC. We zien een kind als een geheel. 
Dit is een belangrijk uitgangspunt voor de manier van leren en het nemen van verantwoordelijk voor 
een rechtvaardige samenleving. Binnen ons IKC werken we op basis van gelijkwaardigheid! Volgend 
schooljaar zullen vieringen weer een belangrijk onderdeel zijn van ons IKC. 
De kaders van de BMS zijn helpend om binnen ons IKC vorm te geven aan de katholieke identiteit, 
passend binnen ons IKC en de samenleving. Binnen de expertgroep pedagogische visie/ burgerschap 
en identiteit zal er nagedacht worden hoe dit met elkaar te verbinden en op een structurele manier 
vorm te geven, vastgelegd in een document. 
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Verbeteren 
Onderwijskwaliteit  |  Opbrengstgerichte scholen  | IKC Sint Thomas 

Didactisch handelen, zorgstructuur en opbrengsten 

Aanleiding voor dit project 
Het opbrengstgericht werken blijft een aandachtspunt de komende jaren. De opbrengsten kunnen 
qua leerlingpopulatie zeker meer omhoog. Ook zien we tijdens de groepsbezoeken dat het EDI model 
en de actieve leerhouding van kinderen nog niet optimaal is. De zorgstructuur staat, maar hier kan 
nog meer in diepgang komen.  
 
Meetbare resultaten 
- Alle leerkrachten krijgen in november een ontwikkelassessment uitgevoerd door het MT  
- 80% van de leerkrachten scoort minimaal basisbekwaam op het onderdeel didactisch handelen 
- In november is er een interne audit geïnitieerd door het MT. Er zal 1 externe directeur en 1 externe 
CPO worden gevraagd onze kwaliteitszorg te beoordelen.  
- Tijdens de externe audit in maart scoren we een voldoende op didactisch handelen 
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
Alle leerkrachten hebben het ontwikkelassessment gehad. We zitten op 80% op basisbekwaam met 
didactisch handelen. Een aantal leerkrachten heeft individuele coaching van CPO gehad. Didactisch 
handelen zal altijd een aandachtspunt blijven binnen ons IKC. Didactisch handelen is de basis voor 
een goede kwaliteit en zal altijd in ontwikkeling zijn. Dit kwam ook in de interne audit van november 
naar voren. Deze is in een andere opzet, door Corona, gedaan. Met de (externe) audit is er een groei 
op didactisch handelen gezien ten opzichte van de vorige audit.  
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Een goede kwaliteitsstructuur binnen ons IKC, waarbij: 
• We iedere dag, week en 10 weken de resultaten van de leerlingen plannen en evalueren. 
Planmatige uitvoering van de zorg; 
• De kwaliteit van het leren en onderwijzen borgen middels kwaliteitskaarten (leerkrachten weten 
wat er van hen gevraagd wordt); 
• We realiseren met elkaar een taakgerichte werksfeer, middels een structuur die al in groep 1 t/m3 
staat; 
• Leerkrachten binnen ons IKC duidelijk uitleggen en daarbij het EDI model hanteren; 
• Steeds bij te tijd blijven en blijven nagaan met elkaar wat de effecten van de zorg/het lesgeven zijn.  
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
Handelingsgericht werken wordt uitgevoerd volgens de kwaliteitskaart. Voor steeds meer 
vakgebieden gebruiken we de kwaliteitskaarten. De groepen 1 t/m 5 werken inmiddels met een 
taakgerichte werksfeer (o.a. eigen planborden, geen eigen werkplek, andere structuur in de dag, 
werken volgens doelen). De instructie wordt altijd vanuit de kring gegeven volgens de doorgaande 
lijn van EDI. We monitoren dit middels collegiale consultaties, groepsbezoeken van CPO en directie 
en externe audits. We blijven voortdurend reflecteren op de gemaakte keuzes en de effecten 
daarvan (formeel en informeel).  
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Verbeteren 
Onderwijskwaliteit  |  Recht doen aan verschillen: beleid op hoogbegaafdheid  | IKC Sint Thomas 

Aanbod kinderen met ontwikkelingsvoorsprong 2-12 jaar 

Aanleiding voor dit project 
Uit groepsobservaties, Sidi en gesprekken met leerkrachten, kinderen en ouders komen we er steeds 
meer achter dat de eenduidigheid in aanpak voor het kind met ontwikkelingsvoorsprong, ontbreekt. 
Bovendien willen we met elkaar dat de interne plusklas meer door de school integreert.  
 
Meetbare resultaten 
Aan het eind van schooljaar 2020-2021 ligt er een nieuw beleid op kinderen met een 
ontwikkelingsvoorsprong 
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
Het nieuwe beleid voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong is opgesteld. Dit is tot stand 
gekomen middels een samenwerking met een hoogbegaafdheidsspecialist van de stichting. Deze kon 
ingezet worden door de beschikbare subsidie vanuit het samenwerkingsverband voor kinderen met 
een ontwikkelvoorsprong.  
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Voor het kind met een ontwikkelingsvoorsprong is het van belang het onderwijsprogramma te 
compacten en daarnaast te verrijken met open opdrachten met een hoog abstractieniveau die een 
beroep doen op creativiteit, metacognitieve vaardigheden en zelfstandigheid. Dit is voor de kinderen 
van 2 -12 jaar en staat beschreven in ons beleidsplan en het team krijgt scholing op dit onderwerp. 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
Dit schooljaar is bij een heel aantal leerlingen, bij het vermoeden van een ontwikkelingsvoorsprong, 
de snelle screeningslijst van SIDI PO afgenomen. Dit heeft in alle gevallen geleid tot een aanpassing in 
het lesprogramma, door middel van compacten en verrijken. Van deze leerlingen zijn er extra vier 
ingestroomd in de interne plusklas en drie naar de externe plusklas.  
Het beleidsplan moet een levend document blijven waar voortdurend op geëvalueerd wordt. Het 
team is geschoold in dit beleid (schooljaar 2021-2022) 
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Implementeren 
Onderwijskwaliteit  |  Onderwijsaanbod  | IKC Sint Thomas 

21 st century skills i.c.m. Leskracht/taal/ict 

Aanleiding voor dit project 
Binnen onze school werd de afgelopen jaren gewerkt met afzonderlijke methodes voor de WO 
vakken. Op aardrijkskunde na waren de andere methodes sterk verouderd. Vorig jaar zijn we gestart 
met Leskracht. Door de Corona periode hebben ontwikkelingen op het gebied van wereldoriëntatie 
meer stil gestaan dan basisvakken als rekenen en taal. Dit is de reden dat we volgend jaar het traject 
Leskracht nog steeds als een implementatie traject zullen gaan opzetten.  
 
Meetbare resultaten 
- Alle nieuwe leerkrachten hebben de starttraining gevolgd. 
- Alle leerkrachten hebben de studiedag 'projectvoorbereiding en Kleuterstof' gevolgd. 
- In MijnRapportfolio zijn per Leskracht thema ten minste twee items toegevoegd. 
- In MijnRapportfolio zijn alle leerdoelen bij Taal behandeld en ingevuld. 
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
Alle nieuwe leerkrachten hebben online deelgenomen aan de starttraining en hebben deze succesvol 
afgerond. 
Ook hebben we als team deelgenomen aan de projectvoorbereiding van de Kinderboekenweek en 
heeft de onderbouw een instroductie gehad van Kleuterstof. In MijnRapportfolio worden in het 
onderdeel 'portfolio' ten minste twee items toegevoegd van ieder Leskrachtthema. Alle leerdoelen 
van taal zijn behandeld en worden bijgehouden in MijnRapportfolio. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
We willen op ons hele IKC werken aan dezelfde thema's, waarbij de leerkracht de leerlingen eerst 
helpt de vereiste vaardigheden te verwerven met afgestemde instructie. De leerlingen bewuster 
leert kijken naar hun eigen leerproces. De leerlingen gaan zelf op zoek naar belangrijke informatie en 
antwoorden op vraagstukken. Het is belangrijk dat de leerling leert de leerstrategieën te gebruiken 
die hem het beste liggen. Vervolgens geeft de leerkracht de leerlingen steeds meer vrijheid, waarbij 
hij wel de leerdoelen in het oog houdt. In hoeverre leerlingen ‘losgelaten’ kunnen worden is 
afhankelijk van de mate waarin zij de vereiste vaardigheden beheersen; leerlingen verschillen daarin. 
Dit vraagt van de leerkracht differentiërend handelen en coachen, hetgeen veel tijd vraagt van de 
leerkracht en deskundigheid. 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
Afgelopen schooljaar zijn er weer mooie stappen gezet. Binnen ons IKC werken we nu aan hetzelfe 
thema's. Waarbij de kinderen van 6 -12 jaar de Leskrachtthema's volgen, werken de kinderen van 2-6 
jaar aan een eigen thema dat aansluit bij het thema van Leskracht. Leerkrachten en pedagogisch 
medewerkers vinden in de voorbereiding naar een thema veel steun bij elkaar. Er worden samen 
lessen voorbereid en keuzes gemaakt in de lesdoelen die worden aangeboden. Dit zorgt voor een 
mooie doorgaande lijn binnen ons IKC. Door het bijhouden van de leerdoelen in MijnRapportfolio 
leren kinderen steeds beter welke vaardigheden zij al beheersen en waar nog kansen liggen in hun 
eigen leerproces. De leerkrachten begeleiden de kinderen in dit proces en coachen hen waar nodig. 
 
Dit jaar is er een kwaliteitskaart opgesteld. Deze wordt jaarlijks geëvalueerd. Voor volgend jaar staat 
er weer een teamscholing Leskracht/taal gepland. Tevens zal er gewerkt worden met een 
expertgroep Leskracht van groep 3 t/ 8 en expertgroep thema's jonge kind. Zij zullen in het jaarplan 
2021-2022 hun eigen doelen formuleren passend bij de ontwikkelingen van ons IKC. 
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Ontwikkelen 
Onderwijskwaliteit  |  Onderwijsaanbod  | IKC Sint Thomas 

Beleid Fries 

Aanleiding voor dit project 
In 2017/2018 is er een beoordeling en besluit genomen door Provincie Fryslan betreffende 
betreffende ons taalplan Frysk. Er is aangegeven dat de aangevraagde mate van ontheffing passend 
is voor onze school en voldoet aan de beleidsregel. Per 2017/2018 is er een ontheffing verleend 
overeenkomstig met profiel E. Dit profiel houdt in dat aan de leerlingen onderwijs wordt gegeven in 
attitude en luisteren. Er wordt een ontheffing verleend voor spreken, lezen, schrijven, en 
taalbeschouwing. 
In een brief van juni 2020 is aangekondigd dat alle scholen in 2030 een A profiel moeten hebben. Dit 
heeft consequenties voor ons huidige profiel.  
 
Meetbare resultaten 
- Er ligt aan het eind van schooljaar 2020-2021 een plan van aanpak voor de komende jaren  
- Iedereen heeft meegedaan aan de thematische week gekoppeld aan Fries 
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
-Er ligt een eindproduct in de vorm van een plan wat als basis voor een kwaliteitskaart gebruikt kan 
worden. Dit plan is geënt op de aanpak voor Engels en is in de basis een integraal plan voor 
meertaligheid. Specifiek voor het Frysk worden hier culturele uitstapjes en een wekelijks aanbod van 
een televisieprogramma (tijdens het brood eten) beschreven. Het concept is bekend bij de 
expertgroep Frysk en de directie. 
 
- De Fryske wike was over het algemeen een groot succes. Iedereen reageerde positief op de 
praktische haalbaarheid van de activiteiten en vooral de proeverij was een leuke verrassing. Nog niet 
alle leerkrachten voelen zich vertrouwd genoeg om Frysk voor te lezen. Voor een volgende keer kan 
het helpen om met elkaar voor te bespreken hoe dit beter ingevuld kan worden. Het is niet nodig om 
het Frysk perfect te beheersen om het te kunnen proberen. Als volgende keer het gesprek gevoerd 
wordt over wat er nodig is voor die collega's om het wel aan te durven kan er een grote stap gezet 
worden.  
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
In ons IKC willen we meer aandacht hebben voor meertaligheid. Meertaligheid geïntegreerd in ons 
verdere aanbod. We kiezen heel bewust niet voor een losse methode. 
Het Rijk en provincie Fryslan hebben het doel gesteld dat uiterlijk in 2030 alle scholen de kerndoelen 
Fries op het wettelijke gestelde niveau aanbieden. Dat betekent dat alle scholen in het Friese 
taalgebied uiterlijk in 2030 een A-profiel moeten hebben. 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
In juni 2021 is IKC Sint Thomas bezocht door een skoalstiper in het kader van Taalplan Frysk 2030. De 
skoalstiper is er voor de school, om te helpen met de plannen die er zijn rondom Friese taal en 
cultuur en om, als nodig, te helpen bij het realiseren van een A-profiel voor de school in 2030. 
Jolanda Verhoef zal deze taak ook op zich nemen voor ons IKC. Jolanda is al sinds geruime tijd 
betrokken bij ons IKC wat betreft meertaligheid vanuit de dialoog. Dit is ook de richting die we op 
willen met het Fries. Fries niet als een apart vak, maar vanuit het beleid op meertaligheid. De doelen 
rondom meertaligheid voor ons IKC zullen worden vastgelegd door de expertgroep meertaligheid. 
Vanuit het bezoek is vastgesteld dat IKC Sint Thomas een E profiel heeft met als ambitie het A profiel.  
 
  



IKC Sint Thomas jaarverslag 2020 - 2021 10 

Ontwikkelen 
Onderwijskwaliteit  |  Onderwijsaanbod  | IKC Sint Thomas 

Beweging binnen 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. 
 
Meetbare resultaten 
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) 
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
Het proces beweging binnen IKC Sint Thomas is door Corona vertraagd. Voor volgend schooljaar 
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.  
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Een IKC waarin beweging zoveel mogelijk geïntegreerd wordt in de lessen. Daarnaast willen we een 
gevarieerd aanbod aanbieden, zodat kinderen een keuze kunnen maken voor een sport in de 
naschoolse activiteit of in eigen tijd. 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
De expertgroep zal samen met BV Sport en de nieuwe leerkracht bewegingsonderwijs onderzoeken 
hoe bewegen meer in de lessen kan worden geïntegreerd. Beweging zal naast onderwijs ook worden 
aangeboden in het naschools aanbod. 
De doelen binnen het traject beweging zullen voor ons hele IKC door de expertgroep beweging 
opnieuw beschreven worden i.s.m. BV sport. 
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Ontwikkelen 
Onderwijskwaliteit  |  Onderwijsaanbod  | IKC Sint Thomas 

Burgerschapsplan 2019-2023 

Aanleiding voor dit project 
Onze nieuw geformuleerde missie zorgt ervoor dat we opnieuw inhoud willen geven aan ons 
burgerschapsplan.  
 
  
Meetbare resultaten 
- Aan het eind van het schooljaar ligt er een IKC breed burgerschapsplan 
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
Het Burgerschapsplan is opgesteld, en bijgewerkt naar aanleiding van feedback van de Auditor. Hij is 
gedeeld met het team en op 30 juni gaan we deze bespreken. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Een beleid op burgerschap die passend is bij ons IKC. 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
Het gemaakte beleid is passend bij ons IKC. Hij past bij onze visie en manier van werken, en houdt 
rekening met de nieuwe SLO doelen.  
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Ontwikkelen 
Onderwijskwaliteit  |  Onderwijsaanbod  | IKC Sint Thomas 

Dialogisch onderwijs  2-7 jaar 

Aanleiding voor dit project 
Om meer taal binnen de thema's te implementeren, zijn we op zoek naar de diepgang. Bij ons op 
school is een medewerker van het lectoraat meertaligheid van NHL Stenden bezig geweest met 
betekenisvolle hoeken voor het jonge kind (schooljaar 2018-19). Om de hoeken meer betekenis en 
diepgang te geven, is het van belang om meer diepgang met het kind te krijgen. Dialogisch onderwijs 
en filosoferen met het jonge kind is daar passend bij. 
In de midden en bovenbouw gaan we per schooljaar 2019-2020 werken met Leskracht. Ook hier is 
het dialoog aangaan met de kinderen ondersteunend in de diepgang.  
Kinderen leren meer (pedagogisch en didactisch) door met elkaar het dialoog aan te gaan. Ook is het 
dialoog aangaan, passend bij deze tijd. 
 
  
Meetbare resultaten 
- In september stellen we middels percentage de beginsituatie vast van de filosofische vraagstelling 
van leerkracht 
- Aan het eind van het schooljaar willen we de kwalitatieve vraagstelling met 25% verhoogd hebben 
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
In juli 2021 is het onderzoek afgerond van de pedagogiek studenten en zijn de doelstellingen van 
25% behaald. Deze zijn na te lezen in het onderzoeksverslag. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
'Dialoog is gezag'.  
Het dialoog met elkaar aangaan is door het hele IKC te merken, het (doel)gericht opbouwen van 
kennis waarbij men over en weer op elkaar reageert en tegelijkertijd elkaar ondersteunt.  
De leerkrachten beschikken over een pedagogische houding, die bestaat uit aandacht voor de 
leerling, oprechte belangstelling voor wat hij inbrengt, maar ook aandacht voor de leerstof en de 
wijze waarop de leerling deze via het gesprek met zijn leerkracht en medeleerlingen eigen maakt. Via 
dialogisch onderwijs slaat de leraar bruggen: een brug tussen de leerstof en de leerling, maar 
tegelijkertijd ook een brug tussen hem en de leerlingen en de leerlingen onderling. En via dat slaan 
van bruggen kan elke leerling op zijn eigen wijze verschijnen. Als dat gebeurt kunnen talenten van 
leerlingen ‘tevoorschijn komen’. 
 
In de dialoog is het ook belangrijk dat de kinderen met meer talen in aanraking komen, we gaan met 
elkaar onderzoeken hoe we Engels en Fries in de dialoog kunnen inbouwen. Ook hier is de 
medewerker van het lectoraat meertaligheid (NHL Stenden) bij betrokken. 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
Steeds meer komen we tot een gezamenlijke visie binnen ons IKC. De samenwerking tussen de 
expertgroepen meertaligheid, Leskracht en taal moeten er in 2021-2022 voor zorgen dat we meer 
gaan integreren. We komen dan tot een mooie visie: dialogische, meertalige, thematische, 
onderzoekend, geïntegreerd onderwijs. 
 
Met als kenmerken:  
Altijd dialogisch – dialoog als middel voor kennisverwerving 
Altijd in samenwerking - intercultureel werken 
Altijd thematisch – taal en kennisontwikkeling gaan hand in hand 
Altijd onderzoekend – eigen onderzoeksvragen centraal 
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Altijd meertalig – eigen taal inzetten om te leren, andere talen inzetten om van te leren 
Taal altijd geïntegreerd in WO – functioneel taalgebruik i.p.v. lesjes 
 
Voor komend jaar zullen we gaan werken met de expertgroep meertaligheid vanuit de dialoog, in 
samenwerking met het lectoraat van NHL/Stenden. Vanuit deze expertgroep zullen nieuwe doelen 
opgesteld worden.  
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Ontwikkelen 
Onderwijskwaliteit  |  Onderwijsaanbod  | IKC Sint Thomas 

IKC beleid Engels 

Aanleiding voor dit project 
Vanuit de ervaringen die we hebben opgedaan met lectoraat meertaligheid zien we hier 
mogelijkheden om dialogische onderwijs aan Engels te koppelen. 
Vanuit ouders en leerlingen komt de hulpvraag om Engels frequenter in te zetten.  
 
  
Meetbare resultaten 
Aan het einde van het schooljaar ligt er een nieuwe visie op Engels 
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
Gedurende het project heeft er een verschuiving plaatsgevonden van Engels naar Engels en Fries 
samen. We zijn nu aan het brainstormen hoe we meertaligheid kunnen koppelen met dialogisch 
onderwijs en de thema's van Leskracht. Naast de samenwerking van NHL Stenden Classroom English 
is hier ook een samenwerking ontstaan met het lectoraat meertaligheid van NHL Stenden. We willen 
vanuit dialoog meertaligheid koppelen aan de thema's van Leskracht. 
Er ligt op dit moment nog geen nieuwe visie op Engels, omdat we niet kiezen voor een aparte visie op 
Engels. We gaan voor een visie meertaligheid. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Een passend aanbod voor Engels voor 0-12 jaar binnen ons IKC vanuit het dialogische onderwijs 
meertaligheid. 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
Momenteel zijn we aan het kijken hoe we meertaligheid kunnen koppelen met dialogisch onderwijs 
en de thema's Leskracht. NHL Stenden (Classroom English en lectoraat meertaligheid) komen met 
een plan specifiek voor ons IKC. De expertgroep meertaligheid en de expert Leskracht gaan hier naar 
kijken en feedback op geven. Er wordt bij de eerste bijeenkomst gekeken of het bij onze visie past. 
Daarna wordt het plan verder ontwikkeld. Dit traject wordt verder vorm gegeven door de 
expertgroep meertaligheid vanuit de dialoog.  
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Implementeren 
Onderwijskwaliteit  |  Onderwijsaanbod  | IKC Sint Thomas 

Invoeren nieuwe rekenmethode en ontwikkelen kwaliteitskaart 

Aanleiding voor dit project 
We starten in schooljaar 2020-2021 met de nieuwe rekenmethode Pluspunt 4. Daarbij willen we een 
goed en gedegen implementatie traject volgen, zodat de methode optimaal ingezet wordt in het 
eerste jaar. 
 
Meetbare resultaten 
- Aan het eind van het schooljaar kan elke leerkracht alle onderdelen van de methode Pluspunt 
toepassen in hun lespraktijk.  
- Er is een kwaliteitskaart ontwikkeld voor rekenen met de methode Pluspunt, in samenhang met 
onze rekenvisie 
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
Dit zijn de belangrijkste aspecten van pluspunt: sterke differentiatie, het effectief indelen van de 
"vrije" weken in de jaarplanning, sterke rekendidactiek, data/observaties uit de eerste les gebruiken 
om de vervolg les vorm te geven. Er is geen helder beeld van hoe alle leerkrachten dit zich eigen 
hebben gemaakt. De observatieronde is gebruikt om een geheel beeld als school te vormen, omdat 
het jaar in het teken stond van ontwikkeling als team. Voor volgend jaar is een logische stap om op 
het niveau van individuele leerkrachten te bekijken welke aspecten van Pluspunt nog beter toegepast 
kunnen worden.  
Alle leerkrachten en ondersteunend personeel zijn geschoold in de methode Pluspunt en hebben 
samen een kwaliteitskaart ontwikkeld voor de methode Pluspunt. Bij een laatste rondvraag bleek de 
trainingen te hebben voorzien in de vragen en er is verder geen behoefte aan verdere scholing. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Alle leerkrachten en leerlingen zijn gewend aan de nieuwe methode en de onderwijs resultaten, de 
betrokkenheid van kinderen op het vak rekenen en de aansluiting van ons rekenaanbod bij de visie is 
passend. 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
Er zijn geen accurate gegevens van de betrokkenheid van de vorige methode. Nu is de betrokkenheid 
goed. Dit is ook zichtbaar bij de geobserveerde lessen.  
Er is een steekproef gekozen van 5 leerkrachten, deze zijn gevraagd naar de mate waarin ze zich 
vertrouwd voelen met Pluspunt. de collega's hebben aangegeven zich zeer vertrouwd te voelen (4.6 
op een schaal van 5).  
 
De ontwikkelingsgroei tussen de M toetsen en de E toetsen is goed, maar het is niet vast te stellen in 
hoeverre dit door het wisselen van de methode komt. 
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Verbeteren 
Onderwijskwaliteit  |  Onderwijsaanbod  | IKC Sint Thomas 

Lezen/bieb op school 

Aanleiding voor dit project 
Binnen ons IKC wordt op verschillende manieren vorm gegeven aan het lezen. Er zijn een aantal vaste 
doorgaande lijnen middels methodes. Er is een behoefte om op zoek te gaan wat kinderen motiveert 
om tot lezen te komen. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen steeds minder lezen en het algehele 
leesniveau op landelijk niveau naar beneden gaat. Dit vraagt onze aandacht. 
Lezen is het cement van de samenleving. Het lezen van verhalen en gedichten helpt ons om sociaal te 
functioneren. Door fictie te lezen, kunnen we ons beter inleven, meer begrip opbrengen voor 
anderen en gemakkelijker nieuwe contacten leggen. De interactie met taal en tekst op zich heeft ook 
een positief effect. Wie in zijn vrije tijd voor het plezier leest – en dat kan óók non-fictie zijn – ziet zijn 
woordenschat en taalvaardigheid groeien en gaat daardoor weer vaker lezen. 
 
  
Meetbare resultaten 
- In februari ligt er een kwaliteitskaart voor lezen 
- Aan het eind van het schooljaar wordt er in iedere groep gewerkt vanuit de kwaliteitskaart 
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
Kwaliteitskaart Leesmotivatie IKC Sint Thomas gedeeld in mei 2021 met het team.  
IKC ambitie:  
Binnen ons IKC wordt op verschillende manieren vormgegeven aan het lezen. Er zijn een aantal vaste 
doorgaande lijnen middels methodes. Er is een behoefte om op zoek te gaan wat kinderen motiveert 
om tot lezen te komen. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen steeds minder lezen en het algehele 
leesniveau op landelijk niveau naar beneden gaat. Dit vraagt onze aandacht.  
Lezen is het cement van de samenleving. 
We willen toe naar een IKC waar je voelt en ziet dat lezen leuk is en alle leesresultaten zich positief 
ontwikkelen. Dit alles doen we samen met DBieb op school. 
Ons IKC heeft een werkgroep leesmotivatie. Deze werkgroep bestaat uit collega's die werken met 
verschillende leeftijdsgroepen, de leesconsulente, en een leesspecialiste (vrijwillig).  
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
- Een IKC waarbij je voelt en ziet dat lezen leuk is! 
- Uit monitoring moet blijken dat kinderen gemotiveerder zijn om te lezen 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
In dit jaar hebben we als IKC mooie stappen gezet en laten zien en voelen dat lezen leuk is. Tevens 
willen we ook ouders in de toekomst meer betrekken.  
 
Jaarlijks wordt de schoolmonitor afgenomen. Deze monitor is opgesteld door DBieb en wordt 
ingevuld door alle leerkrachten en door alle kinderen van groep 5-8. Middels de resultaten van deze 
monitor kunnen we zien hoe de kinderen het voorlezen/lezen ervaren en waar de verbeterpunten 
liggen. Ook kunnen we aflezen waar de leerkrachten behoefte aan hebben en kunnen we het aanbod 
ven DBieb daarop afstemmen. De onderzoeksresultaten worden in april/mei van ieder schooljaar 
besproken met een leidinggevende van DBieb, de leesconsulente en de werkgroep leesmotivatie.  
We willen toe naar een IKC met positieve monitor resultaten die bijdragen aan een positieve 
ontwikkeling van het leesonderwijs!  
 
De doelen voor het nieuwe jaar zullen in een nieuw traject worden omschreven. 
  



IKC Sint Thomas jaarverslag 2020 - 2021 17 

Verbeteren 
Onderwijskwaliteit  |  Onderwijsaanbod  | IKC Sint Thomas 

Verbeteren technisch lezen 

Aanleiding voor dit project 
Doordat de scholen in het schooljaar 2019/2020 zo'n 2 maanden gesloten zijn geweest in het 
schooljaar 2019/2020 i.v.m. Corona, heeft het technisch-leesonderwijs een achterstand opgelopen. 
Er is een subsidie aangevraagd en ontvangen om deze achterstand weg te werken. In dit document 
zal worden omschreven hoe deze subsidie ingezet gaat worden binnen de school. 
Ook dit schooljaar (2020/2021) zijn we weer 6 weken dicht geweest. 
 
Meetbare resultaten 
Bij iedere groep wordt minstens 3x per week voorgelezen.  
De schoolbibliotheek wordt beter verzorgd door de leerlingen. 
Bij de eind resultaten van DMT zijn alle kinderen ten opzichte van zichzelf (eigen vaardigheidsscore) 
in ieder geval gegroeid. Zie bijlage, groei ingevuld a.h.v. document streefscores. leesplan-kinderen-
groep-4-en-5 
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
In de Biebmonitor valt te lezen dat er in de groepen 1 t/m 6 minstens 3x per week wordt 
voorgelezen. In de groepen 7 en 8 is dit niet het geval. Dit is ook een speerpunt van de leesconsulent 
voor volgend schooljaar.  
De schoolbibliotheek ziet er meer geordend uit. Alles is gelabeld en kinderen ruimen de kasten beter 
op.  
Alle kinderen die in het document zijn genoemd zijn ten opzichte van zichzelf in vaardigheidsscore 
gegroeid. Van de genoemde kinderen (58) hebben 30 kinderen hun einddoel gehaald. leesplan-
kinderen-groep-4-en-5-evaluatie 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Binnen de school is zichtbaar dat kinderen, leerkrachten en ouders gemotiveerd zijn om te lezen. Ze 
zien de waarde van lezen. Hierdoor gaan ze meer zelf lezen en gaat het lezen vooruit. Doordat het 
lezen beter gaat, gaan ook andere vakken beter.  
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
Binnen de school is zichtbaar dat dit zich aan het ontwikkelen is. Kinderen hebben erg enthousiast 
deel genomen aan de extra leeslessen. Ze waren gemotiveerd! Leerkrachten zien steeds meer het 
nut in van goed leesonderwijs en besteden hier in de klas meer aandacht aan. Ze hebben wel 
aangegeven hier nog meer handvatten voor nodig te hebben, om in te kunnen zetten hiervoor. Hier 
kunnen we komend schooljaar op verschillende manieren in voorzien.  
 
  

https://login.schoolmonitor.nl/project/87E37CED-4E38-4167-349D-D322F3D526F3/6473/leesplan-kinderen-groep-4-en-5.docx
https://login.schoolmonitor.nl/project/87E37CED-4E38-4167-349D-D322F3D526F3/6473/leesplan-kinderen-groep-4-en-5.docx
https://login.schoolmonitor.nl/project/87E37CED-4E38-4167-349D-D322F3D526F3/6473/leesplan-kinderen-groep-4-en-5-evaluatie.docx
https://login.schoolmonitor.nl/project/87E37CED-4E38-4167-349D-D322F3D526F3/6473/leesplan-kinderen-groep-4-en-5-evaluatie.docx
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Implementeren 
Onderwijskwaliteit  |  Volgen ontwikkeling kinderen  | IKC Sint Thomas 

Rapportfolio 

Aanleiding voor dit project 
Op dit moment zijn er vele losse documenten voor het volgen van kinderen, welke niet op elkaar 
afgestemd zijn, te hoog in de kosten (rapport Esis) en niet meer passend bij het aanbod bij ons op 
school. 
 
Meetbare resultaten 
Implementatie:  
- Tijdens het startgesprek worden, door de werkgroep en de adviseur, de onderdelen van 
MijnRapportfolio afgstemd met de visie van de school 
- MijnRapportfolio is ingericht naar de wensen van de school 
- Alle afspraken over het invullen van MijnRapportfolio zijn ingevoerd in MijnRapportfolio op de 
startpagina en zijn ingepland in het jaarschema. 
- Alle leerkrachten hebben de starttraining gevolgd 
- Leerkrachten hebben aan het eind van het jaar de zes onderdelen van MijnRapportfolio gevuld 
samen met het kind. 
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
Alle meetbare resultaten zijn behaald. Mijn Rapportfolio omgeving is volledig gevuld en ingevoerd. 
Alle leerkrachten hebben de trainingen kunnen volgen en daar waar nodig hebben aanpassingen 
plaatsgevonden. We zullen hier voortdurend op blijven reflecteren. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Ieder kind heeft een persoonlijk portfolio, welke gedeeltelijk door het kind en door de leerkracht 
wordt ingevuld. Hierdoor wordt de betrokkenheid en het eigenaarschap van het kind vergroot. 
Leerlingen kunnen, in samenspraak met de leerkracht, hun eigen doelen stellen en hierop 
reflecteren. 
Iedere leerkracht kan de ontwikkelingen van het kind volgen. Binnen de zelf samengestelde 
vragenlijsten, is het eenvoudig om gegevens in te voeren en de brede ontwikkeling van elk kind te 
volgen.  
MijnRapportfolio biedt ook aan ouders de mogelijkheid om mee te kijken met de ontwikkelingen van 
hun kind. Ouders kunnen op elk gewenst moment inloggen om de ontwikkeling van hun kind te 
volgen. Op deze manier wordt de ouderbetrokkenheid vergroot. 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
Op dit moment vullen de leerkrachten het gedeelte vaardigheden in, de kinderen nog niet. 
Verder wordt MijnRapportfolio ingevuld door kinderen, ouders en leerkrachten. Dit blijft steeds in 
ontwikkeling. 
Gedurende het jaar heeft de CPO ook samen met ouders gekeken naar de invulling van 
MijnRapportfolio en daar waar nodig zijn er aanpassingen geweest. 
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Ontwikkelen 
Onderwijskwaliteit  |  Organisatie  | IKC Sint Thomas 

Groepsdoorbrekend werken  

Aanleiding voor dit project 
De huidige maatschappij vraagt om een andere kijk op onderwijs. Kijken naar wat goed gaat, dit 
behouden en kijken waar we kunnen mee bewegen vanuit onze missie en visie en dit met alles als 
doel kinderen optimaal te laten ontwikkelen.  
 
Meetbare resultaten 
- Aan het eind van het schooljaar hebben we onze kwaliteitskaart betreffende organisatie aangevuld 
voor de groepen 1 t/m 5.  
- Er is ruimte voor ontwikkeling in organisatie geweest in de groepen 6 en 7 en waar mogelijk maken 
deze groepen ook keuzes passend bij onze visie op leren. 
- Groep 8 heeft een jaar gehad waarbij de organisatie heeft bij gedragen aan positieve 
onderwijsresultaten. Zowel cognitief als sociaal. De eindresultaten zijn voldoende en binnen Viseon 
laat het welbevinden van de kinderen een positieve ontwikkeling zien.  
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
- De manier van werken in de middenbouw laat zichtbare resultaten zien. Kinderen zijn zelfstandiger 
en gemotiveerder om te leren en ontwikkelen. Vandaar dat er voor gekozen is de lijn door te zetten, 
passend bij de leeftijd. Begin van schooljaar 2021-2022 zal de kwaliteitskaart voor groep 3 t/m 6 klaar 
zijn en zal hier ook naar gewerkt worden.  
- De groepen 7 en 8 zullen volgend schooljaar werken vanuit één groep met daarbinnen 2 
basisgroepen. 
- Door de Corona maatregelen hebben de beide groepen 8 minimaal kunnen samenwerken. Door 
een gericht plan van aanpak hebben de kinderen ondanks alles een positieve ontwikkeling laten zien. 
De eindtoets lag boven het landelijke gemiddelde en binnen de leerlingenmeting is positieve 
ontwikkeling zichtbaar. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Dat alle kinderen op IKC Sint Thomas zich optimaal kunnen ontwikkelen. We een passend aanbod 
kunnen bieden binnen een groep vanuit bewegend en spelend lerend passend bij iedere leeftijd en 
ieders talent 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
Door de gestelde doelen komen we steeds meer tot één geheel wat betreft de manier van 
organiseren van ons onderwijs. Starten vanuit de kring, waarna ook de instructie plaats vindt in de 
kring. Een kwalitatief goede instructie, waarna er snel kan worden gedifferentieerd. Werken vanuit 
structuur in de ochtend wat betreft de basisvakken en het onderzoekend leren rondom thema's in de 
middag. Zichtbaar in de groepen 3 t/m 5 is de rust en de fijne werksfeer in de groepen vanuit een 
intrinsieke motivatie. Dit heeft een positieve invloed op gedrag van kinderen. Dit is de reden om dit 
door te ontwikkelen naar de andere groepen.  
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Ontwikkelen 
Binden en boeien medewerkers  |  Instroom, doorstroom & uitstroom // Stagebeleid  | IKC Sint Thomas 

Thomaslab 

Aanleiding voor dit project 
We willen in ons IKC een integrale aanpak wat betreft stagiaires om te komen tot een eigen 
Thomaslab waar we van elkaar leren. We willen open staan voor de wereld op ons heen. 
 
  
Meetbare resultaten 
Aan het eind van het schooljaar ligt er een inhoudelijk document waar we het Thomaslab 
omschrijven en inhoud hebben gegeven.  
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
Het document is omschreven door de praktijkbegeleiders van NHL Stenden en ROC Friese Poort, 
samen met CPO. Wat mist is de koppeling met PABO studenten. Deze wordt volgend schooljaar 
samengesteld. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Een goede samenwerking met en tussen de diverse opleidingen om te komen tot een Thomaslab, die 
voor alle partijen van meerwaarde is om een verdieping te geven aan stage trajecten.  
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
Dit zal volgend schooljaar een vervolg krijgen. We gaan verder met de naam leeratelier. De naam 
Thomaslab zorgt voor verwarring.  
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Ontwikkelen 
Binden en boeien medewerkers  |  Persoonlijke ontwikkeling  | IKC Sint Thomas 

Protocol startende leerkracht 

Aanleiding voor dit project 
Vanuit school en vanuit de BMS willen we de startende leerkracht een goed start bieden in het 
basisonderwijs.  
 
  
Meetbare resultaten 
- Alle startende leerkracht hebben het aanbod van de BMS kunnen volgen. 
- Nieuwe leerkrachten zijn voor de herfstvakantie goed ingewerkt. 
- De nieuwe leerkrachten volgen de basiscursus voor Leskracht. 
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
Dit schooljaar is het aanbod van de BMS door COVID-19 niet opgestart. 
De startende leerkracht geven aan dat ze veel houvast hebben aan de kwaliteitskaarten. Door de 
kwaliteitskaarten weten ze wat er van hen wordt verwacht. Ze geven aan dat ze het als fijn ervaren 
dat de kwaliteitskaarten ook jaarlijks worden geëvalueerd. Hierbij kunnen ze ook hun eigen 
bevindingen kwijt. Het wordt als prettig ervaren dat er in groepsverband van startende leerkrachten 
planmatig wordt gewerkt. Verder hebben ze veel steun vanuit het team. 
De basiscursus is gevolgd door de startende leerkrachten 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Startende leerkracht en nieuwe leerkrachten stapsgewijs inwerken volgens het protocol startende 
leerkracht. 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
Dit is gelukt door gezamenlijke momenten te plannen. De eerste bijeenkomst stond de visie centraal. 
Bijeenkomst twee de kwaliteitskaarten. Deze hadden ze bij de start van het schooljaar allemaal 
gekregen en bestudeerd. Bijeenkomst drie hebben we benut voor casussen. Veel van de begeleiding 
is door de ''maatjes'' opgepakt. 
 
  



IKC Sint Thomas jaarverslag 2020 - 2021 22 

Ontwikkelen 
Profilering BMS & scholen  |  Aanbod  | IKC Sint Thomas 

Doorgaande lijn PO-VO 

Aanleiding voor dit project 
Als school willen we doorgaande lijn tussen PO en VO soepeler laten verlopen.  
 
  
Meetbare resultaten 
- Alle betrokken partijen zijn meegenomen in de voorbereiding van het dagarrangement 
- Alle kinderen nemen deel aan het dag arrangement 
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
Het project wordt meer gedragen door alle leerkrachten van groep 8. Gezamenlijk zijn we op zoek 
gegaan naar een passend aanbod in het ontwikkelen van vaardigheden. Hier kan volgend schooljaar 
nog meer afstemming worden gemaakt met het VO. Zij hebben ook goed zicht op welke 
vaardigheden van belang zijn om te ontwikkelen. Het meenemen van leerlingen en ouders ging 
moeizaam. De leerlingen kwamen wel met ideeën vanuit de ouders kwam er minder respons. Dit kan 
ook te maken hebben met de Corona periode.  
Alle kinderen hebben deelgenomen aan de workshops. Vaak op een enthousiaste manier. Wel zagen 
we dat kinderen moesten wennen aan nieuwe ervaringen, bijvoorbeeld schoolverlichting. Doordat 
dit een terugkerende workshop was zag je een mooie ontwikkeling bij de kinderen.  
Voor volgend schooljaar kunnen we met behulp van subsidie weer een waardevol aanbod 
neerzetten. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Een dagarrangement samenstellen in samenwerking met ouders, kinderen en VO-scholen. Hierbij 
organiseren we één dag waarbij de kinderen verschillende workshops kunnen volgen waar bij ze 
vaardigheden ontwikkelen die ze kunnen toepassen in het VO. Hierbij zullen de workshops worden 
verzorgd door deskundigen. Op deze dag willen we ook ruimte organiseren voor sport en beweging. 
Verder zal er ruimte komen waarbij ouders kunnen vertellen over hun expertise of beroep. Het 
ochtendprogramma vindt plaats op IKC Sint Thomas, het middagprogramma op voortgezet 
onderwijsscholen. 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
De inzet van ouders is beperkt gebleven. Één ouder heeft een workshop verzorgd. Door dat ouders 
i.v.m. COVID-19 niet de school in konden was het ook lastig om te organiseren. Het 
middagprogramma op het VO heeft (nog) niet plaatsgevonden. De prioriteit ligt nu eerst bij de eigen 
leerlingen en het goed verzorgen van de (online) lessen. Er zijn inmiddels weer gesprekken met Piter 
Jelles en Nordwin Collega. Er ligt ook een initiatief waar Kunstkade, de bibliotheek, Piter Jelles en IKC 
Sint Thomas op zoek gaan na een samenwerkend functie om de verbinding te maken tussen PO en 
VO. Dit zit nu nog in de oriënterende fase, maar de eerste gesprekken zijn gevoerd. We onderzoeken 
de mogelijkheid om een project(en) te draaien waarbij kinderen groep 8 en kinderen VO 
samenwerken. 
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Kansen voor Kinderen naschools aanbod 

Aanleiding voor dit project 
Voor de kinderen van IKC Sint Thomas willen we een aanbod organiseren waarbij de kinderen 
naschooltijd op basis van interesse en talent workshop kunnen volgen. 
 
  
Meetbare resultaten 
- Een document waarin we afspraken rondom ons naschools aanbod vast leggen 
- Alle workshops hebben plaatsgevonden 
- Het systeem voor inschrijving is doorontwikkeld, zodat het voor ouders nog makkelijker en 
aantrekkelijker is om in te schrijven 
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
Er wordt nu nog gewerkt vanuit het plan van de aanvraag voor kansen van kinderen. Afspraken 
worden bij elke workshopronde gecommuniceerd naar ouders. 
Niet alle workshops hebben kunnen plaatsvinden. Dit door het sluiten van de scholen en het openen 
van de scholen met beperkingen. In de laatste periode zijn wel meer workshops gedraaid dan 
gepland. De laatste periode was er aanbod op maandag, dinsdag en donderdag. Op woensdag was er 
een aanbod van sport en bewegen. De workshops zitten net als vorig schooljaar snel vol. 
Het inschrijfsysteem werkt goed. Het maken van leerlingenlijsten is een stuk gemakkelijker. Het is 
wel belangrijk om goed te blijven afstemmen wanneer de workshops online gaan. Op deze manier 
kan er tijdig naar ouders worden gecommuniceerd wanneer de workshops ''open'' gaan. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Goede lopend naschools aanbod waarbij kinderen zich digitaal kunnen inschrijven voor workshops op 
basis van talent en interesse. 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
Het aanbod loopt goed. We moeten blijven communiceren dat er op basis van talent en interesse 
wordt ingezet. We zien nog te vaak dat een kind afhaakt. Hierdoor wordt een plekje bezet gehouden, 
terwijl andere kinderen graag de workshop hadden willen volgen. 
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Project jeugdondersteuner in de school 

Aanleiding voor dit project 
Steeds meer is het wijkteam betrokken bij onze kinderen en ouders. Als IKC willen we het wijkteam 
meer en meer preventief in de school aanwezig laten zijn. Binnen Leeuwarden zijn er een aantal 
scholen die een pilot 'jeugdondersteuner in de school' draaien. Onze school valt daarbuiten. Toch 
zien we dat onze school met dit traject echt de meerwaarde kan aantonen op preventief gebied. 
 
  
Meetbare resultaten 
Realisatie van een jeugdondersteuner op de werkvloer passend bij de missie en visie van ons IKC.  
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
De jongerenwerker is betrokken geweest bij ons IKC. Helaas werd het lastiger door de Corona, door 
thuis onderwijs en later toen er geen externen in ons IKC mochten komen. Aan het eind van het 
schooljaar is de jeugdondersteuner wel weer op school aanwezig. 
Er zijn meerdere kinderen/gezinnen die preventief gebruik hebben gemaakt van de 
jeugdondersteuner. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Een jeugdondersteuner in onze school die kortdurende preventieve ambulante hulp aan leerlingen, 
ouders en de school geeft. De jeugdondersteuner analyseert de hulpvraag en schat de zorgbehoefte 
in, eventueel verwijs je door naar andere hulpverleners. | 
Uitgangspunten voor ons IKC zijn: doen wat nodig is, zorg dichtbij en rondom de leerling (thuis en op 
school), laagdrempelig, uitgaan van eigen kracht leerling en gezin, gemeenschappelijke taal en 
methodiek (volgens onze visie), vooral preventief handelen binnen de wijk en school. 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
Binnen de gemeente Leeuwarden gaat het onderzoek verder naar de jeugdondersteuner op ons IKC. 
Directie en CPO voeren steeds gesprekken over de inzet van de jeugdondersteuner op IKC Sint 
Thomas. Per het nieuwe schooljaar wordt dit binnen de gemeente Leeuwarden op een andere 
manier geregeld. 
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Doorgaande lijn 0-7 jaar 

Aanleiding voor dit project 
Omdat we als school en opvang een IKC willen vormen, is het van belang voor kinderen om een 
doorgaande lijn te krijgen voor het jonge kind. De basis moet dan gelegd worden. Dezelfde 
pedagogische en didactische visie, een eenduidige aanpak, een afgestemd aanbod en het samen 
volgen van de ontwikkeling van het jonge kind (o.a. slo doelen, kindvolgsysteem). 
 
Meetbare resultaten 
- Binnen het hele IKC komen tot een HGW cyclus 
- Werken vanuit één IKC 
- Ontwikkelen van een observatie instrument voor peuters en kleuters 
- Updaten van het visie document jonge kind 
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
- Het handelingsgericht werken staat binnen ons IKC qua cyclus. 
- De pedagogische visie staat binnen ons IKC. Wel is er behoefte om deze steeds met elkaar af te 
stemmen en levend te houden. 
- In de didactische afstemming is er veel in ontwikkeling: een observatie instrument voor peuter-
kleuter en de inrichting van een peuter-kleuterlokaal, waar de visie van het jonge kind in mee 
genomen is. 
- Tot slot is het visie document voor het jonge kind geüpdatet. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Een IKC met een vloeiende doorgaande lijn voor het jonge kind, met dezelfde pedagogische en 
didactische visie, eenduidige aanpak, afgestemd aanbod en samen volgen van de ontwikkeling van 
het jonge kind (o.a. slo doelen, afgestemd kind volgsysteem). 
 
Ook is er een gedegen onderzoek geweest omtrent peuter-kleuter groepen, de uitkomsten van dit 
onderzoek zijn te zien in de praktijk. 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
Het observatie instrument zal komend schooljaar in gebruik moeten gaan, nadat de verschillende 
besturen hier ook een goedkeuring aan hebben gegeven. Dan kunnen we ook didactisch met elkaar 
afstemmen qua niveau van de kinderen.  
Het onderzoek is afgerond door CPO en pedagogiek studenten. Komend schooljaar zal dit terug te 
zien zijn in de praktijk. 
 
In het jaar 2021-2022 zal er vanuit de expertgroep het jonge kind 0-7 gekomen worden tot een 
gezamenlijke visie op het jonge kind. In het jaar 2020-2021 is gewerkt aan een mooie basis vanuit 
één pedagogische visie. Dit zal worden weggezet in een apart traject 2021-2022 
 


