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Vanuit de 2-daagse

Expeditie 1
Technologie en ‘leerlingen aan het stuur’

• Visible learning

• Inrichting lokaal

• Gebruik kennis en vaardigheden ouders en de 
omgeving

Expeditie 2
‘Ik’ en ‘Wittering.nl’

• Taal: ‘les’ of aanbod? ‘kinderen of leerlingen’? 
‘begrepen of goed uitgelegd’?

• Professionaliteit bij geven ruimte

• ‘Huiswerk als verlenging van je lesstof is een 
tekortkoming van je eigen onderwijs’.

• Verstilling

• Flexibiliteit en toezicht tijdens buiten spelen 
en eten

• Citotoetsen als een kind er aan toe is



Augustus /
September 2017

21-8
19-9

Studiedag 1; inspiratieochtend (ook delegatie opvang!!)
Ouderbijeenkomst 1; visie

Oktober 2017
November 2017 14 Studiedag 2; 
December 2017
Januari 2018 16

24
Ouderbijeenkomst 2; tussentijdse evaluatie
Studiedag IKC; Pedagogisch handelen

Februari 2018 23 Studiedag 3; schoolbezoeken inspiratiescholen
Maart 2018 Medio Opleveren eindproduct pijler 365 dagen per jaar open
April 2018 Medio

Eind
Eind

Communicatie aanpassingen schooltijden
Opleveren eindproduct ‘binnen- buitenschools leren’
Opleveren eindproduct ‘splitsing kern- en andere vakken’ 

Mei 2018 Medio
Medio

Opleveren eindproduct ‘becijferen’
Opleveren eindproduct gepersonaliseerd leren

Juni 2018 7
12

Studiedag 4;
Ouderbijeenkomst 3; eindproduct presentatie

Juli 2018



365 dagen open

• Administratieve verwerking in Parnassys

• Vormgeven proces (roosteren)

• Vormgeven vakanties uitvragen

• Vormgeven vakanties als ‘product’
• 1. standaardproduct

• 2. flexibel product

• Vormgeven vakanties eigen personeel (planning en administratie)

• Vormgeven 5 gelijk dagenmodel en schooltijden 



Gepersonaliseerd leren 
(klankbordgroep)

• Beleid werken met Snappet

• Vormgeven adaptief volgen van leerlingen (overlap met pijler 
becijferen)

• Vormgeven clusters

• Vormgeven flexibele doorstroom in ‘jaargroepen’



Splitsing vakken (klankbordgroep)

• Vormgeven dag- en weekrooster

• Vormgeven inzet tussen 12.15 uur en 14.15 uur (personeel en vakken)

• Advies over partijen die vast of flexibel verbonden moeten worden 
aan het IKC binnen de onderschoolse tijd



Volgen kinderen

• Advies tussen- en eindtoetsen. Cito? Nio?

• Ontwikkelen/keuze voor ontwikkelingsvolgsysteem

• Vormgeven gesprekkencyclussen ouder/kind

• Vormgeven rol ‘mentor’ 

• Advies of contacten op avonden nog nodig zijn 



Binnen en buitenschools leren
(klankbordgroep)

• Vormgeven verlengde dagarrangement 14.15 – 15.00 uur 
(huiswerkbegeleiding, (hoog)begaafdheid, pre-teaching, ontspanning) 
op inhoud en personeel

• Vormgeven BSO activiteiten op en buiten de locatie

• Advies over partijen die vast of flexibel verbonden moeten worden 
aan het IKC binnen de naschoolse tijd 



Overkoepelend

• Financiële onderbouwingen

• Voltallige inzet personeel

• Publieke monitor


