
Actiepunten 2020-2021 
 
De kern: 
Blijvende aandacht voor de essentiële rol van de leerkracht in de relatie met de leerling(en). 
Motivatie, deskundigheid, betrokkenheid en werklust van de leerkracht zijn geweldig 
belangrijk! Ook zijn of haar instructiebekwaamheid is van niet licht te onderschatten belang. 
Weet de leerkracht vertrouwen te verwerven en hoe is de relatie met de ouders/verzorgers van 
het kind? Laten we bij alle overwegingen het bovenstaande vooral niet vergeten! Daarnaast is 
de ene groep de andere niet, ook dat aspect mogen we zeker niet vergeten.   

Doelen en acties School met de Bijbel: schooljaar 2020 – 2021 

In alfabetische volgorde noemen we de volgende zaken: 

 

C o r o n a c r i s i s  

 

Door de coronacrisis werden en worden we gedwongen om al onze 
activiteiten naast het dagelijkse lesgeven tegen het licht te houden. Over een 
aantal zaken konden we al besluiten nemen: geen informatie-avond / geen 
open morgen / geen fietspuzzeltocht. We vinden het wel onze plicht om de 
richtlijnen van de Overheid te volgen. Er zullen ongetwijfeld nog heel wat 
vragen naar voren komen: hoe moeten de gymlessen ‘vorm’ krijgen? Mogen 
we ouders in school ontvangen? Enz. enz. De antwoorden op al deze vragen 
zijn (op dit moment) nog niet zo duidelijk. We hopen u op de hoogte te 
houden. 
 

I B - w e r k  

 

Op IB-terrein zijn de volgende zaken van belang: 

 We zetten de contacten met orthopedagoge Mw. Bremmer van Eigen & 
Wijzer voort. Ook dit jaar zullen er enkele morgens met haar worden 
afgesproken. Zaken van de leerlingenzorg (ook op groeps- en 
schoolniveau) worden dan met haar besproken. Betreft het leerlingen, 
dan worden de ouders hierin gekend en betrokken. 

I C T  
 
 

 

De fa Monteba zorgt voor de hele ICT-infrastructuur. In samenspraak met de 
ICT- bestuurscommissie worden zaken in gang gezet of gecontinueerd. In het 
bijzonder noemen we de volgende concrete zaken: 

 Aanschaf 32 nieuwe chromebooks + kar voor gebruik in de groepen 7 en 8. 

 De 35 Windowstablets worden ‘ingericht’ voor gebruik in de groepen 1 tot 
en met 6… We maken hiervoor een rooster. 

De fa. Parentcom ontwikkelt voor onze school een nieuwe website. Met een 
kleine commissie zijn we hiermee bezig. 
 

I d e n t i t e i t  
 

 

Als we geen  gezamenlijke weekopening (met de leerlingen) in de 
gemeenschapsruimte kunnen / mogen houden, dan houden we wel een 
gezamenlijke opening met het personeel (maandagmorgen 8.10) en een 
gezamenlijke sluiting op vrijdagmiddag (15.40). 
Elke personeelsvergadering openen we met een stukje van Gods Woord. We 
lezen dit niet alleen met elkaar maar proberen er ook lessen voor ons 
(school)leven uit te trekken. 
 



I n s p e c t i e b e z o e k  
( 2 0 1 9 )  
 

 

De bevindingen en aanbevelingen van het laatste inspectiebezoek nemen we 
serieus. Dit schooljaar gaan we aan de slag met de volgende aanbevelingen: 

 Het vergroten (op verantwoorde wijze) van onze differentiatiecapaciteit. 
We maken daarbij zo mogelijk gebruik van digitale technieken. De 
aanschaf van Pluspunt-4 (digitale versie voor de groepen 7 en 8) is 
daarvoor een belangrijke katalysator. 

 Het leren van en met elkaar. Meer nascholingsmomenten op school zelf, 
met alle collega’s, zo mogelijk en presentaties van leerkrachten over 
(individuele) nascholingen. Dit is inmiddels een patroon in onze school 
geworden, waarop we graag verder borduren. 

 Vergroten van eigenaarschap (van personeel, bestuur en mr) op onze 
schoolontwikkeling; ook ingegeven door het feit dat de pensionering van 
de huidige directie dichterbij komt. Een zaak die de komende tijd ons zeker 
stof tot actie en nadenken zal (moeten) geven. 

 Meer structurele aandacht voor het burgerschapsonderwijs. Gerichte 
nascholing en meer lijn in ons aanbod streven we o.a. hiermee na. De 
afspraken hierover stemmen we af met Driestar-educatief. Op de 1e 
vergadermiddag hopen we dan ook met dit onderwerp bezig te zijn. 

 

F u n c t i e b o u w w e r k  De nieuwste cao voor het onderwijs vraagt om een nieuwe weging en 
toekenning van functies (met bijbehorende loonschalen) voor directie en OOP. 
We zijn er druk bezig mee geweest. In het nieuwe schooljaar zal dit zijn beslag 
moeten krijgen. Daarnaast hanteren we een functieboek (overzicht functies) 
voor onze school. 
 
 
 

H u i s v e s t i n g  
 

 

Het klimaatsysteem heeft inmiddels zijn waarde ruimschoots bewezen. We 
bekijken nog of er meer zonnepanelen bijgeplaatst moeten worden i.v.m. het 
meerdere gebruik van elektriciteit. Vorig schooljaar konden we hierover nog 
geen besluit nemen door de twee maanden durende uitval van onze 
zonnepanelen…. Aan de andere kant besparen we stroom door overal LED-
verlichting te gebruiken.  
De programmering van het systeem (op ‘lokaal niveau’) blijft nog steeds een 
punt van aandacht. 
 
De gemeenschapsruimte is opnieuw ingericht. We gaan hier niet meer met al 
onze groepen computeren. De schilder heeft ook hier zijn best gedaan. Het 
resultaat kan / mag gezien worden. 
 
Binnen en buiten is al het schilderwerk (opnieuw) nagelopen en waar nodig 
bijgewerkt. 
 
Het ventileren op onze school voldoet aan de ‘strengste eisen’, aldus de 
leverancier van ons klimaatsysteem. 
 

M e l d c o d e  
 

Op het vlak van (vermoedens m.b.t.) kindermishandeling zijn de zaken ook 
aangescherpt. Dit schooljaar passen we onze meldcode daarop aan. Met name 
gaat het om het toevoegen van een afwegingskader met betrekking tot al of 
niet melden bij ‘Veilig Thuis’ en het al of niet inzetten van ‘Hulpverlening’. 



 

We gaan ons (digitaal) nascholen in het werken met de vernieuwde en actuele 
meldcode. Door de coronacrisis is er vorig schooljaar niet van gekomen om 
hiermee aan de slag te gaan…, vandaar dat het dit jaar opnieuw op de actielijst 
hebben staan. 
 

M e t h o d e n  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Taal actief (versie voor de christelijke school)  

 Het materiaal voor de groepen 4 tot en met 6 is inmiddels in gebruik. Nu 
gaat groep 7 ‘meedraaien’ in dit gebeuren. Om dit zo goed en effectief 
mogelijk te doen, regelen we een feedbackmoment met een deskundige 
van Driestar-educatief. Dat doen we (kort) na de herfstvakantie. Vragen 
van de overige groepen kunnen dan ook meegenomen worden. 

 De leerkracht van groep 3 heeft zich al georiënteerd op Taal Oceaan. Ze zal 
ook Lijn 3 (zichtzending vragen we aan) wikken en wegen. Met de 
vervanging van de methode in groep 3 wachten we in elk geval nog wel 
twee jaar….  

 Pluspunt-versie 4. Een klein beetje versneld vervangen we onze Pluspunt-3 
versie. Ook omdat de digitale ondersteuning door Flash na december 2020 
niet meer mogelijk is. De groepen 7 en 8 gaan aan het werk met de 
digitale versie. De groepen 3 tot en met 6 gebruiken (ook op advies van de 
Malmbergbegeleider…) de papieren versie.  
 

N a s c h o l i n g  
 

 

 Taal Actief – Na acht weken reflecteren we op ons werken met Taal Actief 
in de groep 7. Een deskundige op taal- en leesgebied van Driestar 
Educatief is hiervoor uitgenodigd en begeleid ons in en bij dat traject. 

 Het vakgebied Engels vraagt (zeker voor de groepen 6 tot en met 8) 
opnieuw onze aandacht. De vakleerkracht Engels is gestopt met ingang 
van dit schooljaar. De leerkrachten van 6 tot en met 8 nemen dit (weer) 
over. Wel willen we faciliteren in (eventuele) nascholing en materialen 
(bijv. opnieuw een Holmwoods-abonnement). De opbrengsten van Engels 
monitoren we nauwgezet. Bij terugval in resultaten moeten we wel actie 
(gaan) ondernemen… 

 Burgerschap zal dit schooljaar (extra) aandacht krijgen. Dit ook als een 
gevolg van het inspectiebezoek (sept. 2019) en onze reactie daarop. 
 

P a s s e n d  
O n d e r w i j s  

 Leerteambijeenkomsten 
Onze IB’er, mw Stuivenberg hoopt deze bijeenkomsten in Veenendaal te 
(blijven) volgen. De directeur staat deze (woensdag)morgens voor groep 8 
en zal er niet heen gaan.  

 

 Teamactiviteiten 
Ook op verschillende andere vlakken (teamlezingen en cursussen) kan ons 
samenwerkingsverband veel voor ons betekenen. We houden ons 
nauwgezet op de hoogte van deze activiteiten en nemen (waar dat ons 
mogelijk is) deel aan zaken van belang voor onze school of voor onze eigen 
professionele ontwikkeling. 

 

 Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 
Aan het begin van het nieuwe schooljaar actualiseren we ons SOP. Het 
samenwerkingsverband zal daarvoor een actielijst aanleveren. Die zaken 
zullen we meenemen in ons nieuwe SOP. 

 



 

 Passend Onderwijs (1e evaluatie na 5 jaar) 
De zaken die in deze evaluatie naar voren zijn gekomen, delen we met 
elkaar als personeel.  

 

P e r s o n e e l   Duidelijkheid scheppen mbt de oudere leerkrachten / directieleden over 
hun pensionering en wat dit gaat betekenen voor de school. 

 


