
 

  

Inspiratiebijeenkomst (Claudia uitnodigen, hoe staat UN1EK er in?) 
 
09.00 – 09.45 Presentatie businesscase herhalen, waar staan we nu -> werkgroepen in 

opnemen (Misja) 
09.45 – 10.00 Excelsheet met vragen samenvattingv(Misja) 
10.00 – 10.20 Tijdpad (draaiboek) doornemen -> terugkoppeling naar presentatie 

businesscase. Alle studiedagen ‘pas op de plaats’. Werkgroepen terug laten 
komen. (Misja) 

10.20 – 10.40 pauze 
10.40 -  11.00 Aansprekende voorbeelden van scholen die al op een andere manier werken -

> koppeling naar schoolbezoeken (Johan) 
11.00 – 11.45 Box toelichten 

Uitleg ‘slimfitapp’ en leerkrachten laten verkennen 
http://www.slimfitapp.nl/ Op de app zijn scholen en inspiratiedocumenten 
terug te vinden. (Johan) 

11.45 – 12.00 afsluiting (Misja) 
 

 
 

Pijper Doelen Leden 

365 dagen open 
Sterrenschool 
Apeldoorn 

 Vormgeven administratieve verwerking 

 Vormgeven proces (roosteren) 

 Vormgeven vakanties uitvragen 

Roland C. 

http://www.slimfitapp.nl/


 

  

  Vormgeven vakanties als ‘product’ 
1. standaardproduct 
2. flexibel product 

 Vormgeven vakanties eigen personeel (planning 
en administratie) 

 Vormgeven 5 gelijk dagenmodel en schooltijden  

Gepersonaliseerd 
leren 
Het talent (Lent)  
> gaan richting 
inclusief onderwijs 

 Vormgeven werken met Snappet 

 Advies verdere implementatie Snappet 

 Vormgeven adaptief volgen van leerlingen 
(overlap met pijler becijferen) 

 Vormgeven clusters (personeel, kinderen en 
aanbod) 

 Vormgeven flexibele doorstroom in 
‘jaargroepen’ 

 

Splitsing kern- en 
andere vakken 
De Diamand 
 

 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 i.p.v. 
becijferen 
Master (Sneek) 

 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  

Hester V. 

Binnen- en 
buitenschools 
leren 
Mondomijn 

 Vormgeven verlengde dagarrangement 
(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 
(directie) 

 Financiële onderbouwingen 

 Voltallige inzet personeel 

 

 


