
 

Special 3 kwaliteit  

Jaarplan ‘19-‘20 

Ieder jaar werken we met een 
jaarplan waarin we onze 

doelen 
verwoorden 
voor het 
schooljaar. Aan 

deze doelen wordt b.v. de 
teamgerichte of individuele 
scholing gekoppeld. In deze 
derde uitgave van dit jaar de 
opbrengsten in dit bijzondere 
jaar. Voor meer informatie 
kunt u altijd een afspraak 
maken. 
 

Pluspunt 
In de groepen 3 t/m 6 is de 
nieuwe versie van Pluspunt 
ingevoerd. Volgend schooljaar 
wordt de methode ook in 7-8 
ingevoerd. 
 

Kwaliteitskaarten 
Met de kaarten monitoren en 
evalueren we ons onderwijs. In 
juni 2020 hebben alle 
medewerkers opnieuw de 
kwaliteit gescoord. Hiermee is 
schooljaar 2019-2020 
geëvalueerd. Op basis van de 
uitkomsten worden weer 
nieuwe verbeterpunten 
vastgesteld. In het jaarverslag 
2019-2020 komen we hier 
uitgebreid op terug. 
  

 
 

IKC raad en 

ouderraad 
Dit schooljaar zijn de 

oudercommissie (OC) van 

Zonnekinderen en de 

medezeggenschapsraad (MR) 

samengevoegd tot een IKC 

raad. Ook de ouderraad is 

uitgebreid zodat alle “partijen” 

zijn vertegenwoordigd in een 

ouderraad voor het IKC 

  

Bewegend leren  
De oriëntatie is dit schooljaar 

afgerond. We hebben besloten 

om het bewegend leren een 

gestructureerde plaats te 

geven in ons aanbod. We gaan 

hier volgend schooljaar verder 

mee aan de slag.  

   
Inspectie opvang 

en bso 
In januari heeft de GGD een 

onaangekondigde inspectie 

uitgevoerd bij het 

kinderdagverblijf en de 

buitenschoolse opvang. We 

zijn trots op het rapport en de 

resultaten. Beiden (KDV en 

BSO) zijn als goed beoordeel 

 

Muziek op 

Binnenstebuiten 
Dit schooljaar zijn we gestart 

met een oriëntatie op het 

muziek onderwijs. We hebben 

gekozen voor 123 zing in de 

groepen 1 /m 4. De groepen 5 

t/m 8 vervolgen de oriëntatie 

op deze en/of andere 

methodes. 

  

 

Koersplan IKC 
Voor de ontwikkeling van ons 

IKC stellen we een IKC 

koersplan op. Dit plan geeft 

richting aan de volgende 

schooljaren en loopt van  

2020 – 2024. Het concept is 

afgerond en wordt na de 

zomervakantie besproken in 

de IKC-raad. 

 

Opvang / bso 
Ook in de opvang is er sprake 

van diverse ontwikkelingen dit 

schooljaar. Twee voorbeelden 

hiervan zijn: de digitale 

overdracht van de dagopvang 

en de organisatie van het 

kiezen door de kinderen. Ook 

hier wordt door de 

automatisering efficiënter en 

effectiever gewerkt. 

 

IKC ontwikkeling 
Het afgelopen schooljaar heeft 

het IKC zich verder ontwikkeld 

naar één organisatie. Dit 

manifesteert zich op 

verschillende manieren: 

-IB-ers in peutergroepen; 

-Verbinding medewerkers; 

-Samenwerking in ‘t algemeen; 

-De managementstructuur; 

-Doorgaande lijn. 

Ook als u hier meer over wil 

weten kunt u een afspraak 

maken. 

 

Ouderportaal 
Via het ouderportaal kunt u 

wijzigingen doorgeven van uw 

contactgegevens. Heeft u geen 

inlogcode meldt het dan bij 
r.peter@ikc-binnenstebuiten.nl 
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