
Jaarplan 2022 
 

We zijn een voorbeeld voor elkaar 
Doelen 

- Burgerschap krijgt structureel aandacht en is in beleid en aanbod 
verbonden met Kanjer, digitale geletterdheid en seksuele voorlichting. 

- Vanuit samenwerking met ouders heeft het aanbod seksuele voorlichting 
een vaste vorm waar iedereen zich in kan vinden. 

- In het aanbod voor groep 8 wordt de samenwerking met partners en 
scholen gezocht binnen Tilburg West. 

- Vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt een passend aanbod en 
omgang geboden aan groep 8. 

- Er is een nauwe samenwerking met alle partners om samen een kansrijke 
schoolomgeving te creëren met een rijke schooldag. 

- Wij zorgen met alle betrokken voor een verrijking in het aanbod binnen 
onze school. 
 
 
 

We bieden een optimale basis met passende ondersteuning 
Doelen 

- Doorgaande lijn VVE vanuit samenwerking met kinderopvang. 
- In alle groepen wordt verrijking in het basisaanbod geboden; de begaafde leerlingen worden 

gesignaleerd. 
- Binnen de procedure van het dyslexieprotocol is duidelijk wie verantwoordelijk is en wordt 

een goede begeleiding geboden. 
- De basis van het rekenen is stevig en er is in alle groepen aandacht voor de leerlingen op 

1S niveau. 
- Het team basiskwaliteit, bestaande uit experts, geeft mede leiding aan onderwijskwaliteit; de 

schoolnorm wordt geïmplementeerd. 
- Vanuit de samenwerking in Tilburg West worden arrangementen effectief ingevuld en is er 

samenwerking in de ondersteuning en expertise. 
- Het ondersteuningsteam is versterkt waarbij IB een stevige positie inneemt voor een langere 

termijn. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Wij dagen uit om de wereld en je talent te leren kennen 
Doelen 

- Vanuit een ontwikkelgroep is onderzoek naar een geïntegreerde methode 
voor thema’s en taal afgerond als vervolg op de projecten. 

- In alle groepen krijgen thema’s vorm in projectonderwijs met oog voor 
talentontwikkeling. 

- Cultuur, digitale geletterdheid, techniek, verrijking, duurzaamheid en 
naschoolse activiteiten zijn structureel opgenomen in het aanbod en worden 
uitgebreid voor zover mogelijk. Wij zorgen voor een rijke schooldag. 

- De kartrekkers van de verrijking binnen Tilburg West werken structureel 
samen om zichzelf en de school te versterken. 

 
 
 
 
 
Wij zijn samen met ouders en kind verantwoordelijk voor ontwikkeling 
Doelen 

- Bij de ontwikkelingen binnen de school: verrijkend basisaanbod, burgerschap, rekenen, 
thema’s, en bij onderwijsondersteunende activiteiten zijn ouders structureel betrokken vanuit 
onze visie op “ouderbetrokkenheid 3.0” 

- In de ouderkamer is de verbinding met ontwikkelingen in de school en de wijk versterkt door 
middel van gesprekken en voorlichting; ouders zijn betrokken bij opening en afsluiting van 
thema’s. 

- Ouders worden betrokken bij het creëren van een goede basis voor rekenen. 
- BOUW! Tutorlezen is opgezet met ouders. 

 

Uitvoering: 
De expert begaafdheid geeft leiding aan de ontwikkelingen rondom begaafdheid door het begeleiden van verrijkingsgroepjes, het begeleiden van leerkrachten, het leiden van 
teambijeenkomsten, verbinding met de ouderkamer. 
De rekenexpert geeft mede leiding aan de ontwikkelingen rondom rekenen: het leiden van teambijeenkomsten om de basis te verstevigen, verbinding met de ouderkamer, ondersteunen van 
leerkrachten en leerlingen, versterken van het aanbod. 
De intern begeleider geeft leiding aan procedure en ondersteuning binnen het dyslexieprotocol en is verantwoordelijk voor de structuur. 
De begeleider van de ouderkamer heeft een sterke verbinding met de coördinatoren, directie en intern begeleider binnen de school om ontwikkelingen te verbinden met ouderbetrokkenheid.  
De ontwikkelgroep doet onderzoek naar een geïntegreerde methode taal/thema’s in samenwerking met team basiskwaliteit. 
Directie en intern begeleider werken nauw samen om de focus en kwaliteit van de doorgaande lijn te bewaken. 
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