
 

 

Resultaatgebieden Organisatiegebieden 

Verbeteren en vernieuwen 

 
De Brink  brengt je verder  

Op de Brink mag je gelukkig zijn zoals je bent. 

We denken er in kansen en met beren op de 

weg zullen we knuffelen en dansen! 

 

Op onze school werken ouders en leerkrachten 

op een stimulerende wijze met elkaar samen 

met als doel het kind in ontwikkeling te laten 

zijn vanuit de kernwaarden: Samenwerken, 

Authenticiteit, Vertrouwen, Plezier, Veiligheid 

 

 

 Als ons ONDERWIJS vanuit betekenisvolle spel-speel-leersituaties vormgegeven wordt en de 

nieuwsgierigheid blijft prikkelen 

 Als onze MEDEWERKERS de regie pakken en zich vanuit eigen leervragen blijven ontwikkelen 

 Als onze ORGANISATIE intern steeds meer afstemming gaat vinden 

 Als onze OMGEVING zich welkom voelt en zich met ons gaat verbinden 

1. Overtuigingen blijven doorgeven: 

*   Gedrag is een keuze 

*   Doorzetten en relativeren: geluk is te 

leren! 

*   Spel en spelen is basis voor leren 

*   Winnen doe je op je sterke punten 

*   Onderweg is ook ergens 

*   De kaart is niet het gebied 

*   Ik ben oké, jij bent oké 

*   Fouten maken is het bewijs dat je het 

probeert 

2. Voorbeeldgedrag vertonen/model 

staan voor een open, reflecterende, 

lerende houding 

3. In gesprek blijven vanuit een 

coachende, vragende houding en eigen 

probleemoplossend vermogen vergroten 

4. Eigenaarschap en regie bij alle collega’s 

stimuleren door veelal vanuit de geest te 

werken (en niet zo vanuit de letter) 

5. Met het KT werken aan gespreid 

leiderschap. Blijven koersen op 

gezamenlijk verantwoordelijk en 

individueel aansprakelijk 

6. Mezelf blijven voeden met steeds weer 

nieuwe onderwijsontwikkelingen, 

passend in de SOOOOL lijn van denken 

 

Welke acties zijn nodig: 

1. opzet gesprekkencyclus ahv 

portfolio 

2. planningen intervisie en 

groepsbezoeken 

3. verwachtingen en taken KT 

bespreken 

 

Welke acties zijn nodig: 

4. planningen teamoverleg, ob/bb 

studiemomenten, kt-overleg 

5. bespreking jaarplan vanuit ICT 

6. Taal-Lezen en Rekenen koppelen 

aan coordinatoren>KT leden en 

leergroep team. Hierbij ook KOV-

mindset meenemen 

 

 

Welke acties zijn nodig: 

7. Faciliteren KT leden in tijd 

8. Scholing team  >> 

9. en scholing KT leden op verdieping 

eigen onderdeel en coaching 

Welke acties zijn nodig om de gestelde 

resultaten te behalen?  

De vier belangrijkste processen zijn: 

*gepersonaliseerd werken met Snappet 

uitbouwen (met effectieve instructies) 

*goede kindgesprekken leren voeren: 

goede vragen leren stellen en doorvragen 

(En van daaruit komen we op termijn naar 

een nieuw  rapport-portfolio) 

*spelend leren, bewegend leren 

uitbouwen 

*Thematisch SOOOL leren  in 1-2-3 en in 

groep 4-8 vanuit basisontwikkeling en top-

ondernemers verder vormgeven 

------------------------------------------------------- 

Scholing teambreed: 

-het voeren van kindgesprekken 

-onderzoekend leren in topondernemers 

en basisontwikkeling 

-ICT 

Scholing individueel: 

-ICT 

-coaching – mindset – exe. functies 

-taalcoordinatie 

1. leerkrachtportfolio/inspiratieboek/map 

met leervragen en reflecties: eigen 

ontwikkeling zichtbaar gemaakt 

2. eigenaarschap in collegiaal leren: 

groeps- en flits-bezoeken door KT leden 

plus onderling door team en daarnaast 

intervisies zijn ingebed 

3. van werkdruk naar werkgeluk werken 

1. we werken met de cirkels van basis-

ontwikkeling en de 21e eeuwse vaardig-

heden naar een doorgaande lijn toe 

2. eigenaarschap in groeps-doorbrekend 

en thematische aanpak 

3. we zetten in op het voeren van 

gesprekken met kinderen om nieuwsierig-

heid te kweken en info op te halen als 

middel voor eigenaarschap te stimuleren 

1. we gaan samen met de medewerkers 

van de naschoolse opvang, die vanaf 

begin dit jaar een groep 8+ bij ons krijgen, 

kijken naar samenwerkingsmogelijkheden 

2. we halen bij elk thema een 

bedrijf/maatschappelijke org-persoon 

naar binnen en gaan er zelf op uit. 

3. samenwerking met dichterbij 

intensiveren 

Hoe meten we of we het goed doen en 

welke resultaten willen we komend jaar 

behalen ? 

1. Financieel op lijn met begroting 

blijven houden 

2. Organisatie in units 1-2-3 en 4-8 

Met ruimte voor gesprekken met 

kinderen en ouders 

 

< Resultaten CITO volgens eigen 

normenoverzicht 

< Resultaten Scol volgens eigen 

normenoverzicht 

< Route 8 scores die aansluiten bij 

de adviezen en norm 

< KIJK! Normering laat groei zien 

< WMK tevredenheid minimaal 

7.5 bij ouders en team, bij 

kinderen 8.0 

 

 


