
In 2022 is ieder kind gelukkig, positief, 
sociaal en bewust van zichzelf en de 
omgeving. Het kind beheerst de 
gewenste kennis en gebruikt deze om 
nieuwe kennis en vaardigheden op te 
doen.



Programma van de avond

• Algemene presentatie
• Samenvatting

• Formatie

• Huisvesting

• VSD/vakanties

• BSO

• Uiteen in de clusters
• 5 verschillende ruimtes

• Details specifieke clusters

• Ruimte voor vragen aan teamleden of directie





https://youtu.be/FYgTxcFlT9A


Samenvatting vorige bijeenkomsten

• Gepersonaliseerd leren

• Klas overstijgend werken

• 5 gelijke dagenmodel met verlengde schooldag

• Flexibele vakanties

• Verruiming BSO aanbod



Formatie

• Normale bezetting per groep/cluster

• 15 dagen boventallig voor interne vervanging
• Na kerst extra kleutergroep, dan nog 10 dagen boventallig

• Kindercoach

• Hoogbegaafdheid specialist

• Orthopedagoog

• 3 LIO stagiaires



Huisvesting

• Plaatsing groepen

• Werkzaamheden Paterstraat

• Maximale kindaantallen en leerlingstop

• Flexlokalen

• BSO groepen



Kindaantallen verlengde schooldag

Cluster Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

½ 25 26 15 26 22

3 33 37 23 37 29

4/5 57 57 35 56 50

6/7 59 59 23 57 42

8 22 28 12 27 22

Totaal 196 207 108 203 165



Verlengde schooldag 14.15 – 15.00 uur

• Personeelsbezettingen met onderwijzend personeel, bso-medewerker 
en vrijwilligers 

• Organisatie per cluster

• 3 zwemgroepen kleuters/groep 3

• Wijksport koppeling zoals nu op de donderdagen

• Gym één groep 4/5, 6/7 en 8 tussen 14.15 en 15.00



Kindaantallen flexibele vakanties
Week Aantal flexibel Vaste vakantie

38 2

39 4

40 5

41 10

42 7

43 315

44 15

45 11

46 1



Personeelsbezetting tijdens herfstvakantie
Cluster Aantal aanwezige 

kinderen
Personeelslid

½ 7, dit kunnen er nog 

meer worden door nieuwe 
instroom

Leontien

3 3 Koppeling met 
cluster 4/5

4/5 19 Saskia

6/7 14 Els/Ingeborg

8 12 Mylene

+ directie



BSO en verruiming aanbod

• Toezegging handbal

• Bijna toezegging scouting Marnix

• Wijksport koppeling zoals nu op de donderdagen

• Vervolg aanbod Kade40

• Korte cursussen van 4 tot 6 weken

• Pinautomaat op locatie



Digitaal rapportfolio



De urgentie,

• Snappet
• Oudertevredenheidsonderzoek (betere communicatie over leerresultaten)



De bedoeling,



Resultaat,

• Digitaal en altijd online
• Doelen continu bijgewerkt door docenten.
• 3 keer per jaar (november, februari en juni) geheel ingevuld en 

bijgewerkt met laatste ontwikkelingen.
• Rapportfolio wordt bijgehouden door kinderen en door 

docenten.



Altijd ruimte voor opmerkingen 
geschreven door docenten en 
kinderen.

Kleuters werken nog niet met alle 
tegels in het rapportfolio. 





Communicatie over ontwikkeling

• Inlogcodes worden verstrekt tijdens de kennismakingsgesprekken, start 
schooljaar.

• In november, februari en juni zijn de 10 minuten gesprekken voor de 
groepen 3 t/m 8. Kinderen en ouders zijn hierbij aanwezig.

• Cluster 1/2, 3 maal per jaar voor ouders, op uitnodiging gebaseerd op 
leeftijd van de leerling. 

• Kinderen groepen 4 t/m 8 hebben wekelijks een ontwikkelingsgesprek met 
hun mentor.



Verdere communicatie

• Vrije dagen en contactmomenten voor zomervakantie
• Studiedag 16 januari

• Informatiegids voor zomervakantie

• Kalender na zomervakantie

• Aanpassingen app/site



Wat hebben wij van ouders nodig

• Vertrouwen

• Feedback naar de IKC-raad en directie

• Ruimte voor het personeel



Uiteen in de clusters
Cluster Ruimte binnen de Stadsgehoorzaal

½ Kleine zaal

3 Huiskamer

4/5 Beneden foyer

6/7 Theatercafé

8 Glazen foyer


