
  
• Werkgroep Kanjer-

training evalueert 
anti-pestprotocol.  

• Werkgroep is vraag-
baak voor team 
m.b.t sociale 
veiligheid. 

• Schoolveiligheids-
plan geactualiseerd. 

• Aantal opvang-
plaatsen uitgebreid 
naar 80 plaatsen. 

• Extra personeel 
aangenomen. 

• Uitbreiding ruimte 
besproken met 
wethouder. 

• Compact aanbieden 
spelling, taal, lezen 
en begrijpend lezen 
is ingevoerd en 
vastgelegd in 
kwaliteitskaarten. 

• Verbetering 4e 
niveau (plusbeleid) is 
opgestart o.l.v. de 
plusleerkracht. 

• Methode ‘Blink’ 
ingevoerd voor 
wereldoriëntatie. 

• Engels in groep  1-8. 

• Workshops door 
J.P.Thijsse college. 

• Talentenklassen en 
creatieve workshops. 

• Plusklassen. 

• Lego-robotwedstrijd. 

• Muzieklessen door 
vakleerkracht. 

• Schoolband en -koor.  

• Musical groep 8. 

• 70 jaar bevrijding 
(plusklas). 

• Kerstviering in 
Pancratiuskerk. 

• 1-10-2019:  
412 leerlingen in  
15 groepen. 

• Juli 2020: uitstroom 
65 leerlingen. 

• 1-10-2020:  
418 leerlingen in  
16 groepen. 

• Vierde kleutergroep 
bij start schooljaar. 
 
 

• 49 teamleden.  

• 1 collega met 
pensioen. 

• Werkdrukgelden 
ingezet voor vrij-
roosteren collega’s. 
Dit is geëvalueerd. 

• Besluit: 5 dagen een 
extra collega op 
school en extra 
budget voor 
conciërge en onder-
steunend personeel. 

• Collegiale consul-
tatie planmatig 
ingevuld. 

• Nieuw functiehuis 
volgt in 2020-2021. 

 
• Versterking 

profilering in huis-
stijl, schoolgids en 
website. 

• PR beleid zichtbaar 
in lokale media. 

• Versterking lokale 
positie door start 
kindcentrum 
Helmgras. 

• Groei in leerling-
aantal ondanks 
grote uitstroom. 

 
 

• Gericht op Talent-
volle ontwikkeling 

• Gezamenlijke 
studiedag met 
teams onderwijs & 
opvang. 

• Nieuw kindcentrum 
logo en signing 
ontwikkeld. 

• 17-08-20: Opening 
kindcentrum. 

• Onderzoek naar 
mogelijkheid 
realisatie peuter-
opvang. 

• Grote bijdrage van 
ouders tijdens 
thuisonderwijs. 

• Bereikbaarheid via 
chat op Social 
Schools en Snappet. 

• Goede relatie met 
ouders en actieve 
MR, OR en SV. 

• Crisisteam opgezet 

• Portfolio en chat in 
Social Schools.  

• Elke dag instructie-
filmpjes online. 

• Online werk maken 
via Snappet. 

• Leerlingcontact via 
Meet en Teams. 

• Oudergesprekken 
vinden online plaats. 

• Vanaf 11 mei 2020 
halve groep halve 
dag naar school. 

• 8 juni 2020 weer 
hele dagen open. 

• Routing in de school. 

• E-toets in september 
afgenomen. 

• Pluskwaliteit ‘Muziek 
& bewegen’ voort-
zetten in 2020-2021. 

• Pluskwaliteit 
‘Buitenruimte’ start 
in 2021-2022.  

• Versterking 3e niveau 
in de groep  is 
verbeterd, maar nog 
niet afgerond. 

• Kleutergroepen 
hebben observatie-
systeem KIJK! 
ingevoerd. 

• Voorbereidingen 
nieuw rapport zijn 
gemaakt. Vervolg in 
2020-2021. 

• Katholieke identiteit: 
start met nieuwe 
methode ‘Kleur’ in 
alle groepen.  

• Burgerschap is 
opgenomen in Blink, 
methode voor 
wereldoriëntatie. 

 
 

 

 


