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Evaluatie borgingstaken
Afgerond
Oudercontacten
aug - sep

Aanpassen website aan nieuwe schooljaar

Directie

aangepast aan schooljaar 21-22
aug - sep

Start gesprekken

Team PCBS De Skeakel

Uitgevoerd. Leuke gesprekken gehad
september

Info Skeakel naar ouders

Directie

De 'praktische info' is verstuurd.
oktober

Info Skeakel naar ouders

Directie

Ouders krijgen geregeld de nodige info
november

Info Skeakel naar ouders

Directie

Ouders worden geregeld geinformeerd over allerhande zaken
december

Info Skeakel naar ouders

Directie

Ouders worden met regelmaat geinformeerd over het reilen en zeilen op de IKC
januari

Info Skeakel naar ouders

Directie

Ouders worden wekelijks geinformeerd door de leerkracht of via de directie
februari

Info Skeakel naar ouders

Directie

Ouders worden constant geïnformeerd over allerhande zaken
februari

10 minuten gesprekken

Team PCBS De Skeakel

Uitgevoerd
maart

Info Skeakel naar ouders

Directie

april

Info Skeakel naar ouders

Directie

IKC De Skeakel Schooljaarverslag 2021 - 2022

2

mei

Info Skeakel naar ouders

Directie

Ouders en andere belanghebbenden krijgen met regelmaat info middels onze infolijnen
juni

Info Skeakel naar ouders

Directie

juli

Info Skeakel naar ouders

Directie

Belanghebbenden krijgen met regelmaat info vanuit onze IKC
Kanjertraining
aug - sep

Actief inzetten op kanjertraining tijdens de 'Gouden weken.'

Team PCBS De
Skeakel

Deze is ingepland/bestemd van schooljaar 22-23
nov - dec

Nagaan of kanjertraining wordt aangeboden volgens de beleidskaart.

Werkgroep Goed
Gedrag

Deze gaat in vanaf schooljaar 22-23
apr - mei

Nagaan of kanjertraining wordt aangeboden volgens de beleidskaart.

Werkgroep Goed
Gedrag

Deze gaat in vanaf schooljaar 22-23
jun - jul

Beleidskaart kanjertraining evalueren en eventueel aanpassen. Klaar
maken voor nieuwe schooljaar.

Directie

Is klaar; gemaakt, besproken met team en vastgesteld.
IKC-raad
september

IKC raad vergadering

IKC Raad

Gedaan. Jaarplanning besproken en de structuur van de vergaderingen
oktober

IKC raad vergadering

IKC Raad

Met de raad een jaaroverzicht gemaakt naar aanleiding van een wijzer via CNV. Op
deze manier wat meer structuur erin en weet de raad ook beter wat hun rechten en
plichten zijn
december

IKC raad vergadering

IKC Raad

Uitgesteld ivm de geldende maatregelen mbt corona
januari

IKC raad vergadering

IKC Raad

Geweest. Altijd een mooie en constructieve setting. Notulen komen op de site.
maart

IKC raad vergadering

IKC Raad

mei

IKC raad vergadering

IKC Raad

Gedaan. Formatie komt nu vooral weer op de hoek kijken. Zijn nog wat gaten. Zodra
alles rond is, wordt het bekend gemaakt. Hopelijk medio juni
jun - jul

IKC raad vergadering

IKC Raad

Professionalisering
september

POP en duo afpraken maken

Team PCBS De Skeakel

Gemaakt en ingeleverd. In oktober de gesprekken
sep - okt

start gesprekken (POP)

Team PCBS De Skeakel

Gaande in oktober
sep - okt

klassenbezoeken

Intern Begeleider

Al een hoop gedaan. Goede gesprekken uit voortgekomen.
februari

tussen evaluatiegesprekken
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Met iedereen is een lesobservatie gedaan, voortgangsgesprek gevoerd en dit is
schriftelijk vastgelegd. Verslagen zitten in personeelsdossier
feb - mar

klassenbezoeken

Directie

Klasbezoeken klaar, laatste gesprekken moeten nog
jun - jul

Eind evaluatie gesprekken

Directie

Festiviteiten
oktober

Cadeaus sinterklaas bestellen

IKC Raad

Geregeld
oktober

Kerstviering agenderen

IKC Raad

Hebben we expres een buitenactiviteit van gemaakt. Op deze manier hopen we dat
alles door kan gaan.
oktober

Directie
Sinterklaasfeest agenderen

Is georganiseerd. Kijken hoe het gaat ivm corona maatregelen
december

Kerstviering

Team PCBS De Skeakel

oorspronkelijke idee afgelast. Nu ontbijt gehad binnen de klas.
december

Sinterklaasviering

Team PCBS De Skeakel

Erg geslaagd, zeker binnen de geldende maatregelen
jan - feb

schoolreisjes agenderen

Team PCBS De Skeakel

Wordt geregeld door de betrokken leerkrachten
maart

Koningsspelen agenderen

Team PCBS De Skeakel

Geregeld. Was een groot feest!
apr - mei

Laatste schooldag organiseren

Team PCBS De Skeakel

Druk gaande
Voorleesweken
dec - jan

Voorbereidingen voorleesweken

Lees coördinator

Heeft commissie opgepakt
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Evaluatie projecten
Ontwikkelen

Zelfstandig werken en executieve functies
Ontwikkelen
Onderwijs en identiteit | Vervanging Vakgebieden/Methodieken // Lezen

Begrijpend lezen
Aanleiding voor dit project
Op IKC de Skeakel is het begrijpend lezen onder de maat qua resultaten. Zowel de M, E als de
eindtoetsen laten zien dat we, algemeen, onder het gemiddelde scoren.
Tijdsplanning
december

Inventariseren activiteiten per klas aan begrijpend lezen

Werkgroep
Begrijpend lez.

Samen met bovenschoolse IB zijn we hier druk mee bezig om te kijken waar we staan,
wat we willen/moeten en hoe we dat te belopen pad gaan inrichten
januari

Bespreken resultaten inventarisatie + eerste stap plan van aanpak.

Werkgroep
Begrijpend lez.

Bij elke klas is een 0-meting geweest en deze hebben we besproken. Vervolgens is er
een 'beleidskaart' gemaakt; En zo geven/bieden wij dit vak aan in de klas. Deze is nu
klaar en zal worden besproken in de teamvergadering.
feb - mar

Bespreken resultaten M-toetsen + opzet beleid concept begrijpend
lezen, Aafke

Werkgroep
Begrijpend lez.

Er is een beleidskaart gemaakt voor begrijpend lezen. Deze is tot stand gekomen nav
ervaringen, bespreken met elkaar en toetsresultaten.
mar - apr

Concept beleid begrijpend lezen klaar. Bespreken met team

Werkgroep
Begrijpend lez.

Vastgesteld!
mei - jun

Laatste aanpassingen begrijpend lezen beleid. Bespreken met team en
doen laatste aanpassingen. Concept wordt definitief.

Werkgroep
Begrijpend lez.

Vastgesteld
Meetbare resultaten
- Inventarisatie wat we nu al doen
- Maken beleid met de commissie
- Maken van borgingstaken
Uiteindelijk gewenste situatie
Wij willen naar een situatie waarbij we best gebruik willen blijven maken van een methode, maar dat
wel de strategieën ook in andere vakken worden gebruikt. Het moet geïntegreerd worden in
andere/alle vakken waarbij het een vanzelfsprekendheid is om het zo te doen en waarbij dus niet
meer een statisch iets is. Met als uiteindelijk doel dat leesplezier vergroot wordt en de algemene
resultaten omhoog gaan.
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Ontwikkelen
Onderwijs en identiteit | Pedagogische en Didactisch handelen

Invoering beleidskaarten
Aanleiding voor dit project
Op IKC de Skeakel zijn we bezig ons onderwijskwaliteit te verbeteren. Verschillende factoren nemen
we onder de loep en vervolgens gaan we na hoe we dit kunnen verbeteren. We pakken op
verschillende manieren op. Zo zijn er commissies samen gesteld, bespreken we de voortgang in de
bouw -en teamvergaderingen en maken we gebruik van expertisen vanuit bovenschools of extern.
Tijdsplanning
jan - mar

Ontwikkelen/maken van de beleidskaarten

Team PCBS De Skeakel

De hoofdvakken zijn klaar. Wel blijven we continue bezig met het maken van deze
kaarten om zo het beleid te maken, te blijven volgen en aan te passen waar nodig
mar apr

Bespreken, aanpassen van de beleidskaarten

Team PCBS De Skeakel

We zijn al flink op weg met het maken van deze. We pakken ze per vak/gebeurtenis op.
april

Vaststellen van de beleidskaarten

Team PCBS De Skeakel

Druk gaande
Meetbare resultaten
- De beleidskaarten van deze vakken zijn medio april klaar.
Uiteindelijk gewenste situatie
Door gebruikmaking van deze beleidskaarten garanderen we een doorgaande lijn per vak of taak,
ongeacht wie er voor of in de klas zit. Uiteraard is er ruimte voor eigenheid van de leerkracht, maar
wel staat vast hoe een instructie eruit ziet, wat er wel en niet wordt nagekeken en hoe bepaalde
dingen geborgd zijn.

Ontwikkelen
Onderwijs en identiteit | Integraal Kindcentrum

Visie en Missie IKC de Skeakel
Aanleiding voor dit project
Sinds jaar beschikken we over een neiuw, prachtig gebouw waar onderwijs, kinderopvang en
naschoolse opvang wordt geboden. En dit allemaal onder één werkgever, namelijk CBO. De teams,
echter, zijn samengekomen uit 3 verschillende teams. Daarnaast dus een nieuw gebouw, nieuwe
mensen. Op alle neuzen dezelfde kant op te hebben is een goed beschreven visie/missie van
essentieel belang.
Tijdsplanning
september

Studiedag visie/missie

Team PCBS De Skeakel

Een goede, mooie dag gehad met een goede opbrengst; alle neuzen dezelfde richting
op, enthousiasme, drive, afspraken gemaakt
sep - okt

Uitwerking visie/missie in elke ruimte

Directie

In plaats van een statische tekst komt er een muurschildering van in de centrale hal
okt - dec

Bespreken visie en missie in IKC raad

Directie

Van de statische tekst wordt een muurschilderij gemaakt in de centrale hal.
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nov - jan

Uitwerking visie en missie in zelfstandig werken/executieve
functies

Bovenbouw

We wachten eerst op het leerplein dat afgemaakt moet worden. Dan hebben we alle
randvoorwaarden op orde om aan de slag te gaan.
nov - jan

Uitwerking visie missie in peuter-kleuteronderwijs

Onderbouw

gaande
december

Bespreken uitwerking visie en missie gedragingen

Team PCBS De Skeakel

Is even blijven liggen. Pakken we in jan/febr op
februari

Bespreken uitwerking visie en missie gedragingen

Team PCBS De Skeakel

Wordt nu in elke team en bouwvergadering besproken. Gaat er hier vooral om om
bewust er mee bezig te zijn
april

Bespreken uitwerking visie en missie gedragingen

Team PCBS De Skeakel

Besproken tijdens een teamvergadering. Onbewust doen we er al veel mee, maar er
wordt aangegevevn dat de visie wel concreter mag leven. Volgende vergadering
verder over hebben.
juni

Bespreken uitwerking visie en missie gedragingen

Team PCBS De Skeakel

Tijdens teamvergadering besproken. Punten nemen we mee in herhalingsdag
missie/visie begin schooljaar 22-23
Meetbare resultaten
- het komen tot visie en missie door een studiedag
- de visie en missie zichtbaar door de hele school; in elke ruimte dit afgebeeld.
- Afspraken in gedrag, wordt ook tijdens de studiedag besproken
- uitwerking visie en missie in peuter-kleuter onderwijs.
- doorgaande lijn zelfstandig werken/ontwikkeling executieve functies.
Uiteindelijk gewenste situatie
Een erkende en gedragen visie/missie waar iedereen zich aan committeren, dus de hele IKC.

Verbeteren
Kwaliteitszorg | Kwaliteitsbeleid

Zorgbeleid
Aanleiding voor dit project
Door signalen vanuit het werkveld ontstond de indruk dat de zorgcyclus a; niet goed liep, b; niet
duidelijk was, c; we van elkaar niet goed wisten wat nu ieders taak is/was.
Tijdsplanning
sep okt

Opzet beleid 'zicht op ontwikkeling'

Intern Begeleider

Hier en daar aan geschaafd en besproken met team
sep okt

Vaststellen beleid 'zicht op ontwikkeling'

Team PCBS De Skeakel

Binnen teamvergadering besproken en vastgesteld.
sep jan

Aanloop tot verdieping en eigen maken van het nieuwe zorgbeleid

Team PCBS De Skeakel

We zijn oa bezig met de focus formulieren en groepsbesprekingen per bouw. Bij dat
laatste staat elke keer een vak centraal die we dan goed uitdiepen om zo na te gaan hoe
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het komt dat er enkele hiaten zitten in bepaalde opbrengsten en wat we daar aan kunnen
doen..
feb jul

Werken met nieuwe zorgbeleid 'zicht op ontwikkeling'

Team PCBS De Skeakel

Deze keer ook de aandacht gehad voor de presentaties. We hebben oa nu besloten dat we
met de M-toetsen leerkrachten dit bespreken met IB en directeur. E-toetsen doen we
presenteren aan elkaar
jun jul

Evaluatie zorgbeleid 'zicht op ontwikkeling'

Team PCBS De Skeakel

Besproken tijden jaarevaluatie. Aanpassingen worden gedaan.
Meetbare resultaten
1: Beleid 'zicht op ontwikkeling' is gemaakt, besproken en vastgesteld door het team.
2: vanaf september '21 beginnen met het werken hiermee. Vanaf februari '22 draait de hele
zorgcyclus.
Uiteindelijk gewenste situatie
Een heldere, efficiënte en effectieve zorgcyclus waarbij wij onze leerlingen goed kunnen volgen en de
hulp kunnen bieden waar zij recht op hebben.
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