
 

Special 2 kwaliteit  

Jaarplan 

Ieder jaar werken we met een 
jaarplan waarin we onze 

doelen 
verwoorden 
voor het 
schooljaar. Aan 

deze doelen wordt de 
teamgerichte of individuele 
scholing gekoppeld. Indien u 
geïnteresseerd bent, kunt u dit 
jaarplan, na het maken van 
een afspraak, altijd inzien. 
Enkele doelen voor dit jaar zijn 
o.a.: 
- Invoeren registratiesysteem  
  (HOREB) 
- Onderzoek muziekonderwijs 
- Oriëntatie Bewegend leren 
- Kwaliteitskaarten ogo 
- Invoering rekenmethode in  
   groep 3 t/m 6 
- Ontwikkeling IKC 
- Koersplan 2020 – 2024 
- Onderzoek informatieavond 
 
In deze special zoomen we in 
op enkele ontwikkelingen. 

 

Kwaliteitskaarten 
Met de kaarten monitoren en 
evalueren we ons onderwijs. In 
mei 2019 hebben alle 
medewerkers de kwaliteit 
gescoord. Hiermee is 
schooljaar 2018-2019 
geëvalueerd. Op basis van de 
uitkomsten zijn weer nieuwe 
verbeterpunten vastgesteld. 
Deze krijgen een plaats in het 
jaarplan 2019-2020. Na het 
maken vn een afspraak kunt u 
dit jaarplan inzien. 
  

 

IKC raad en 

ouderraad 
Dit schooljaar worden de 

oudercommissie (OC) van 

Zonnekinderen en de 

Medezeggenschapsraad (MR) 

samengevoegd tot een IKC 

raad. Ook de ouderraad is 

uitgebreid zodat alle “partijen” 

zijn vertegenwoordigd. 

  

Bewegend leren  
De laatste jaren is er steeds 

meer aandacht voor 

bewegend leren. Op 

Binnenstebuiten vindt er 

momenteel een oriëntering 

plaats naar de voordelen en 

mogelijkheden. Wordt 

vervolgd! 

   

Ouderportaal 
Via het ouderportaal kunt u 

wijzigingen doorgeven van uw 

contactgegevens. Voor ons is 

het erg belangrijk dat deze 

gegevens actueel zijn om bij 

calamiteiten u of de 

noodadressen snel te kunnen 

bereiken. Heeft u geen 

inlogcode meldt het dan bij 

r.peter@ikc-

binnenstebuiten.nl 

 

Inspectie opvang 
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 goed beoordeeld. 

KDV rapport 

BSO rapport 

 

Muziek 
Dit schooljaar zijn we gestart 

met een oriëntatie op het 

muziek onderwijs. Op dit 

moment wordt er op het IKC 

geëxperimenteerd met de 

methode 123 zing voor de 

peuters t/m groep 8  

 

 

Koersplan IKC 
Om de vier jaar wordt er door 

de scholen een schoolplan 

opgesteld. Door de 

ontwikkeling van ons IKC 

stellen we een IKC koersplan 

op. Dit plan geeft richting aan 

de volgende schooljaren en 

loopt van 2020 – 2024. 

 

Vragenlijsten 
Jaarlijks worden er 

vragenlijsten afgenomen bij de 

kinderen van de bovenbouw 

om onderzoek te doen naar 

hun welbevinden. De uitslagen 

van groep 7-8 moeten 

gecommuniceerd worden met 

de inspectie. De rapporten zijn 

inmiddels ook besproken met 

de kinderraad. De eindcijfers 

varieerden van 8,3 t/m 8,9. 

TOP! 
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