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Verbeteren 
Onderwijs  

| 
 Alle kansen voor ieder kind // 
Onderwijsontwikkeling 

 
| 

De Bloeikas (Zandhope & St. 
Jozefbasisschool)  

Bewegend leren 

Aanleiding voor dit project 
De Zandhope is een school in beweging. Onze wens voor onze leerlingen is dat zij in deze 
veranderlijke wereld sturing kunnen geven aan hun eigen leven én bijdragen aan het grotere geheel. 
Dat kan alleen als ze nu al leren om letterlijk en figuurlijk in beweging te zijn. We willen graag het 
bewegend leren op de Zandhope verder ontwikkelen. 
 
Tijdsplanning 

sep - okt Active Floor verplaatsen Bewegingsonderwijs 

 Verplaatsing is gelukt. 
Aansluitingen worden september geregeld. 

  
sep - okt Beweeg team opzetten Bewegingsonderwijs 

 Niet mogelijk ivm Corona richtlijnen 
  
november TO bewegend leren Team Zandhope 

 Zie agenda TO 
  
nov - dec Nieuwe collega's begeleiden  Bewegingsonderwijs 

 Nog niet mogelijk ivm Corona 
  
dec - jan Kids team begeleiden  Bewegingsonderwijs 

 Nog niet ivm Corona richtlijnen 
  
april TO bewegend leren Team Zandhope 

 Dagelijks wordt bewegend leren in iedere groep ingezet. 
  
Meetbare resultaten 
De Active Floor wordt dagelijks gebruikt. 
Dagelijks wordt bewegend leren in iedere groep ingezet. 
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
Niet in iedere groep 
De Active Floor wordt dagelijks gebruikt, door bepaalde groepen. 
Vooral de groepen 3/4 maken dagelijks gebruik van de active floor. Voor de overige groepen is het 
lastiger omdat zij er verder vanaf zitten. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Dat bewegend leren is juni 2022 een vast onderdeel is van ons programma, schoolbreed. Het 
bewegend leren komt verweven door alle lessen terug. We willen de leerpleinen en techniek lokaal 
optimaal inzetten, de Active Floor heeft een groot aandeel bij onze beweegspellen en onderwijs. 
Leerkrachten en het kids team is actief betrokken bij het onderwijs van de Active Floor. 
 
Er is juni 2022 stichting breed een beweegteam waar ideeen over bewegend leren worden 
uitgewisseld. 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
Er zijn twee leerkrachten die de cursus msv hebben gedaan 
Er is sprake van co-teaching. 
 
MSV meenemen tijdens studiedagen 
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Nieuw rapport ontwikkelen 
Blijven bewegend leren!! 
 
Marlies en Marco hebben afgelopen jaar de cursus gevolgd. In deze groepen wordt het (bijna) 
dagelijks ingezet. Evelien heeft de cursus ook gevolgd, op maandag en dinsdag zet zij msv in tijdens 
de rekeninstructie. Hoe zit dit in groep 1/2? In groep 1/2 werken wij ook met MSV, we doen dit 
tijdens kringmomenten of in kleine groepjes. We proberen het 3x per week te doen.  
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Implementeren 
Onderwijs  

| 
 Alle kansen voor ieder kind // 
Onderwijsontwikkeling 

 
| 

De Bloeikas (Zandhope & St. 
Jozefbasisschool)  

Cultuurprogramma CMK3 

Aanleiding voor dit project 
Op De Zandhope willen we cultuureducatie naar een hoger level brengen en structureel 
implementeren en borgen. Ons insziens kan dat het beste m.b.v. het CMK (CMK = Cultuureducatie 
met kwaliteit). Dit is een 4-jarenplan van de overheid om de kwaliteit van cultuureducatie te 
verbeteren en te verankeren. 
Waarom cultuureducatie?  
o Kunst stimuleert kinderen om hun creatieve vermogen te ontwikkelen.  
o Creativiteit is belangrijk voor onze kenniseconomie, maar belangrijker is dat de kinderen leren te 
vertrouwen op hun inventiviteit, leren experimenteren, leren wie ze zelf zijn.  
o Kunst kan een bijdrage leveren aan het het flexibel, kritisch en oplossingsgericht denken van 
kinderen.  
o Kinderen vinden kunst leuk! 
 
Tijdsplanning 

sep - 
nov 

Theaterlessen + teamworkshop cultuurprogramma CMK 3 Team Zandhope 

 Aan het begin van het schooljaar is de workshop gegeven waarbij vrijwel het hele team 
aanwezig was. De theaterlessen zijn ingepland en zullen in oktober en november worden 
gegeven. Is inmiddels gebeurd. 

  
feb - 
jun 

Kunstvakdocent 5 lessen + workshop CMK3 Team Zandhope 

 In oktober en november zijn schoolbreed de theaterlessen van Judith de Klerk gegeven. Per 
groep zijn 5 lessen gegeven.  

  
Meetbare resultaten 
Van voorgaande doelen voor het komend schooljaar ('21/'22) zijn meetbaar:  
• Er 5 lessen van kunstvakdocent per groep worden gegeven. 
• Een inspirerende teamworkshop in de discipline van dat jaar wordt gevolgd. 
• Er een visie op cultuuronderwijs door 2 teambijeenkomsten wordt gevormd. 
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
Uit de evaluatie met de collega's blijkt dat de lessen goed zijn ontvangen en zijn leerkrachten 
geïnspireerd om zelf theaterlessen in hun onderwijs voort te zetten. 
 
De EVI-lijst (een nulmeting van de huidige visie v.w.b. cultuuronderwijs en in hoeverre 
cultuuronderwijs al is geïmplementeerd) is gezamenlijk met de collega's ingevuld en doorgegeven.  
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
De uiteindelijk gewenste situatie na 4 jaar is dat:  
• Leerlingen hebben kennis gemaakt met een diversiteit aan cultuuruitingen (lessen gegeven door 
vakdocenten en de leerkracht).  
• Leerkrachten hebben eigen deskundigheid vergroot in de kunstdisciplines (via kunstvakdocenten, 
teambijeenkomsten, individuele gesprekken met de kunstdocent).  
• De school heeft een heeft meerjaren-cultuurplan gebaseerd op de schoolvisie en de wensen en 
mogelijkheden van de school (3 stappen DeCultuurLoper). 
• Bovenstaande conform deCMK3 DOELEN:  
 



De Bloeikas (Zandhope & St. Jozefbasisschool)  Schooljaarverslag 2021 - 2022 6 

A. Visie, beleid en verankering cultuuronderwijs school.  
B. Kansengelijkheid  
C. Deskundigheidbevordering (scholing/co-teaching) van onderwijs professionals & 
cultuuraanbieders  
D. Verankering samenwerking scholen & culturele partners.  
 
▪ Samenwerking met kunstdocent + culturele omgeving 
• Meer samenwerken met kunstenaars (samen tot inhoud van bv. thema’s komen):co-teaching  
• Scholing leerkrachten om zelf kunstlessen te kunnen geven  
• Deskundigheidsbevordering 
• Inspiratielessen voor leerkrachten door vakdocenten.  
• Leerlijnen.  
• Weten wat we met cultuuronderwijs willen.  
• Werken met cultuurcoaches 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
19-01-2022 
Beginmoment van de 4 jaar is begin schooljaar 2021-2022. Het loopt nu een half jaar. Door de 
coronaperiode zijn er na de theaterlessen geen externe culturele activiteiten meer ondernomen. 
Komend schooljaar komt een andere discipline aan bod. 
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Implementeren 
Onderwijs  

| 
 Alle kansen voor ieder kind // 
Onderwijsontwikkeling 

 
| 

De Bloeikas (Zandhope & St. 
Jozefbasisschool)  

LIST - technisch lezen 

Aanleiding voor dit project 
Schoolbreed is aanvankelijk- en technisch lezen een aandachtspunt. We merken schoolbreed dat de 
leesmotivatie laag is . We zijn daarom toe aan een nieuwe impuls wat betreft onze werkwijze voor 
het leesonderwijs. 
 
Tijdsplanning 

sep - jun Klassenconsultaties binnen de Bloeikas Team Zandhope 

 Uitgesteld, staan in jan - maart gepland 
In maart-april coaching on the job geweest (5-8), les voorbereiden met Eveline, leerkracht 
geeft de les en Eveline observeert of de les wordt samen gegeven 

  
okt - nov Teamtraining van leesspecialist  Team Zandhope 

 Team online scholing van E. Wouters 
  
nov - dec Teamscholing o.b.v. Eveline Wouters Team Zandhope 

 Team deelgenomen aan scholing E. Wouters 
  
januari Afname DMT/AVI Team Zandhope 

 De Cito DMT en AVI zijn afgenomen. De resultaten zijn geëvalueerd tijdens de 
Trendanalyse. De IB-er en directie hebben per groep met de leerkracht de bevorderende 
en belemmerende factoren besproken.  

  
juni Afname DMT/AVI Team Zandhope 

 We hebben voldaan aan de verwachtingen van de eindopbrengsten. 
  
Meetbare resultaten 
DMT en AVI afnemen 
Leesmotivatie leerlingen verhogen dmv leesgesprekjes en observatie 
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
Er worden leesgesprekjes gevoerd, ook het denkend leesschrift wordt ingezet. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Het aanvankelijk- en technisch lezen is verweven binnen ons onderwijs en sluit aan bij de werkwijze 
van de Zandhope, door aan te sluiten bij een betekenisvolle context. 
De leerlingen krijgen plezier in het (stil)lezen van voor hen bestemde verhalen, gedichten en 
informatieve teksten.  
Voor leerlingen Nederlands als tweede taal ligt nadruk op woordenschatuitbreiding. 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
Alle leerlingen lezen wanneer zij de school binnenkomen. Dit geeft rust en regelmaat. 
Leerlingen zijn betrokken en ervaren leesplezier. 
Er is een ruime keuzen aan boeken en de collectie wordt komend schooljaar 22-23 verder uitgebreid. 
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Verbeteren 
Onderwijs  

| 
 Alle kansen voor ieder kind // 
Onderwijsontwikkeling 

 
| 

De Bloeikas (Zandhope & St. 
Jozefbasisschool)  

Thematisch werken 

Aanleiding voor dit project 
Tijdens het volgen van de POST HBO opleiding Toekomstgericht Onderwijs (2017 - 2018) hebben we 
op basisschool Zandhope gekozen zonder methodes op het gebied van wereldoriëntatie te werken. 
Motivatie destijds was dat er gebrek was aan betrokkenheid bij de kinderen en leerkrachten, er was 
geen sprake van een betekenisvolle context, er was weinig uitdaging en mogelijkheid om zich verder 
in onderwerpen te verdiepen. We willen de thema's op de OOL (ontdekkend en onderzoekend leren) 
manier gaan vormgeven. En we willen ons als school verder ontwikkelen op het gebied van het 
thematisch werken en inspelen op de onderwijsontwikkelingen. 
 
Tijdsplanning 

augustus e-learning Leskracht 
 

Begroot Gerealiseerd 
Uren 4 0 

 

Team Zandhope 

 Gehele team heeft de e-learning gevolgd 
  
augustus Scholing leskisten leskracht 

 
Begroot Gerealiseerd 

Uren 4 0 
 

Team Zandhope 

 Gehele team heeft scholing ontvangen over het gebruik van de leskisten van Leskracht. 
  
aug - jul Studiemiddagen themavoorbereiding  Team Zandhope 

 Fijn als er tijd is gefaciliteerd voor het evalueren en voorbereiden van de thema's. 
  
september Schoolbrede thema's communiceren met teams Stuurgroep 

 Schoolbrede thema's gepland 
  
mei - jul Tweejarig cyclus schoolbrede thema's ontwerpen Stuurgroep 

 Schoolbrede thema's gepland 
  
juli Eindevaluatie Directie 

 Schoolbreed wordt er thematisch gewerkt. 
De thema's zijn schoolbreed bekend per schooljaar. Deze kunnen al vooruit gepland 
worden. 
De biebbox wordt te weinig ingezet in de groepen 1/2. De kleuterleerkrachten hebben 
voldoende aan hun eigen informatiebronnen. Ze hebben ook te weinig informatie over 
de biebbox gekregen om er fijn mee te werken. Sommige kleuterleerkrachten weten 
niet hoe ze in de biebbox moeten komen. 
De groepen 3 en 4 hebben de regenboog Wereldkist geïmplementeerd in hun 
werkwijze, de groepen blijven nog wel in de beginfase hangen.(het is de bedoeling dat 
de kinderen in groep ¾ de beginfase goed onder de knie krijgen, dit gebeurt vooral 
klassikaal met een gezamenlijk onderzoek) Werken nog weinig zelfstandig met de 
kaarten en het onderzoek (doen ze wel in kleinere groepjes als het onderzoek daarvoor 
geschikt is). Het is van belang dat er een goede opbouw komt in de regenboog 
wereldkist. Welke groep doet wat, zodat ze eind groep 5 zelfstandig een onderzoek 
kunnen starten. Groep ¾ werken ook met de thema´s van Tessel vd Linde, vooral het 
spel en het circuit worden ingezet. Dit bevalt goed en we merken een hoge 
betrokkenheid bij de kinderen. Dit zetten we voort icm de Regenboog wereldkist. 
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Er is wel een mogelijkheid voor persoonlijke begeleiding vanuit leskracht. Ook hebben 
we gezamenlijk een thema voorbereid of tips/tops gekregen om dit nog beter uit te 
werken.  
Er is een aanzet gedaan tot het starten met Meloo maar is niet bij iedereen helemaal 
gelukt. 
Technieklessen van meester Per waren in het begin erg aantrekkelijk en uitdagend voor 
de kinderen, nu lijkt het in groep 8 minder te worden, kinderen geven aan te lang met 
hetzelfde bezig te zijn. 
 
Meenemen voor 2022-2023 
1) een schoolbreed schoolplan, zo werken wij op de Bloeikas met thematisch onderwijs. 
2) de subthema's (subtitel per bouw) vooraf ook bespreken en vaststellen ivm 
voorbereiding. 
3) de Biebbox zit bij het pakket in, mogelijkheid om deze te gebruiken in het 
achterhoofd houden 
4) Richting portfolio werken, zodat thematisch werken meer tot zijn recht komt dan hoe 
het nu in het rapport beschreven wordt. Kan dan ook werk van kinderen in. 
5) thema evaluatie en voorbereidingen graag op studiedagen vaste vergaderdata 
behouden. 
6) implementatie met Meloo is nog niet voldoende, komend schooljaar op in zetten 
7) groep ⅚ werkt 3x per week groepsdoorbrekend met groep 6. Dit ook in andere 
groepen doorvoeren. 

  
Meetbare resultaten 
-De lessen zijn kerndoel dekkend 
-In de drive zijn de kerndoelenregistraties en themavoorbereidingsformulieren terug te vinden.  
-Er is een start gemaakt met het integreren van DENK binnen het thematisch onderwijs. 
-De leerkrachten hebben een scholing gehad m.b.t. OOL (o.a. Leskracht) en weten hoe ze alle 
materialen kunnen gebruiken 
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
De lessen zijn kerndoel dekkend 
Niet nodig ivm het werken met Leskracht 
Thema lezen is gekoppeld aan de schoolthema's 
Er is scholing geweest, er is ook een leerkracht van de Brug geweest om met het team te sparren hoe 
hij al een aantal jaar met Leskracht werkt. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
De kinderen en leerkrachten werken met een grote betrokkenheid, motivatie en interesse om de 
thema's invulling kunnen geven op de OOL manier. De lessen worden met een betekenisvolle context 
aangeboden, zodat de kinderen nieuwsgierig blijven en meer gaan leren. 
De 21e eeuwse vaardigheden worden benut bij een thema / onderwerp. Het leerplein wordt gebruikt 
binnen het aanbod van OOL en er wordt gebruik gemaakt van partners uit de omgeving 
(ouders/bedrijven etc.).  
De wereldoriënterende vakken / thema's op de OOL manier hebben een vaste plek in ons onderwijs. 
Begrijpend lezen is via de methode DENK geintergreerd binnen het thematisch onderwijs. 
De kerndoelen worden per jaargroep aangevuld, ten einde alle kerndoelen bij schoolverlaters aan 
bod zijn geweest. 
Jaarlijks worden de leerkrachten bijgeschoold door een externe organisatie, met het oog op nieuwe 
collega'a. Er zijn gezamenlijke momenten met het gehele team ingepland, waarop de thema's 
worden voorbereid en geëvalueerd. 
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We maken gebruikt van de leskisten van Leskracht en de Biebbox waarin we handvatten & inhoud 
aangereikt krijgen. 
We werken kerndoel dekkend. 
We hebben een twee jarig cyclus waarin de schoolbrede thema's per onderwerp terug komen. 
 
Oktober 2021 
Het is wenselijk dat we dezelfde formulieren gebruiken om de thema's voor te bereiden en te 
evalueren. Hier zijn we nog zoekende in. Ook moeten er duidelijk afspraken gemaakt worden over de 
kerndoelenregistratie. Doen we dit op de wijze zoals wij gewend waren?  
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
Juni 2022 
De biebbox wordt weinig ingezet in de groepen 1/2.  
De groepen 3/4 hebben de regenboog Wereldkist geïmplementeerd in hun werkwijze, de groepen 
blijven nog wel in de beginfase hangen. Het is van belang dat er een goede opbouw komt in de 
regenboog wereldkist. Welke groep doet wat, zodat ze eind groep 5 zelfstandig een onderzoek 
kunnen starten.  
Groep ¾ werken ook met de thema´s van Tessel vd Linde, vooral het spel en het circuit worden 
ingezet. Dit bevalt goed en we merken een hoge betrokkenheid bij de kinderen. Dit zetten we voort 
icm de Regenboog wereldkist. 
Groepen 5 t/m 8 werken steeds gemakkelijker met de leskisten. 
Groep 5/6 werkt in circuitvorm met groep 6 samen. Dit verder doorzetten. 
Technieklessen van meester Per zijn aantrekkelijk en uitdagend geweest voor de kinderen 
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Implementeren 
Onderwijs  |  Alle kansen vanuit een stevige basis  | De Bloeikas (Zandhope & St. Jozefbasisschool)  

Themalezen 

Aanleiding voor dit project 
Schoolbreed is begrijpend lezen een aandachtspunt. Uit de trendanalyse van meerdere jaren komt 
naar voren dat er wisselend wordt gescoord op de M en E cito's, zowel leerjaar als individueel. Ook 
op de methodetoetsen wordt wisselend gescoord. We merken dat de methode Leeslink onvoldoende 
bijdraagt aan de leesmotivatie en opbrengsten voor onze leerlingen. We zijn daarom toe aan een 
nieuwe impuls wat betreft het begrijpend leesonderwijs. 
 
Tijdsplanning 

november Scholing DENK!  
 

Begroot Gerealiseerd 
Uren 4 0 

 

Team Zandhope 

 Team heeft deelgenomen aan studiedag scholing DENK met E. Wouters 
  
december Regiegroep DENK! 

 
Begroot Gerealiseerd 

Uren 4 0 
 

Team Zandhope 

 Regiegroep: 
Marianne, Marlies, Annika, Judith 

  
januari Scholing Denk! 

 
Begroot Gerealiseerd 

Uren 4 0 
 

Team Zandhope 

 Studiedag o.b.v. Eveline Wouters  
Aandacht voor het leren selecteren van geschikte teksten 

  
april Scholing DENK! 

 
Begroot Gerealiseerd 

Uren 4 0 
 

Team Zandhope 

 Eind maart en begin april zijn er klassenbezoeken geweest van E. Wouters. Vervolgens is 
er een individuele nabespreking en een studiemiddag geweest. Coaching on the job (5-
8), les voorbereiden met Eveline, leerkracht geeft de les en Eveline observeert of de les 
wordt samen gegeven 

  
juni Regiegroep DENK!  

 
Begroot Gerealiseerd 

Uren 4 0 
 

Team Zandhope 

 De groep volgt het proces van de implementatie DENK. 
Geeft input aan collega's en bewaakt werkwijze. 

  
juli Eindevaluatie Directie 

 Evaluatie op Succescriteria:  
 
Leerkrachten zijn bekend met de theoretische achtergronden over effectief begrijpend 
luister- en leesonderwijs. 
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De huidige kennis en vaardigheden zijn verdiept voor zowel de KM als TEKST lessen 
Leerkrachten kunnen betekenisvolle schrijfopdrachten inzetten om begrip te stimuleren, 
dit gebeurt met regelmaat. Ook het denkend leesschrift wordt door de leerlingen goed 
gebruikt. (niet in alle groepen) 
Heeft iedereen een themamuur? Bij groep 5,5/6 en 6 wel. Misschien extra draden 
spannen voor de ramen, zodat je meer kan ophangen. Is vaak geen ruimte voor een 
themamuur.  
niet elke klas heeft een themamuur. Wat is de bedoeling van de themamuur? Een idee 
dat de layout van de themamuur in elke klas dezelfde opzet heeft? Eline: niet mee eens, 
de themamuur maak je samen met de kinderen. Moet dit in iedere klas hetzelfde zijn? 

  
Meetbare resultaten 

• Een stijgende lijn in de cito opbrengsten 

• Betrokken en gemotiveerde leerlingen 
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
19-01-22. 
De leerlingen zijn gemotiveerd en betrokken.  
Ze reageren enthousiast op de teksten en ze doen allemaal mee met de gesprekken tijdens de 
leesles. 
Leerlingen die al iets weten over het onderwerp, willen dit heel graag delen met de groep. 
Bijna alle leerlingen willen ook voorlezen. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Het begrijpend lezen is verweven binnen ons onderwijs en sluit aan bij het thematisch werken.  
Stijgende cito opbrengsten 
Gemotiveerde leerlingen 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
Begrijpend lezen heet nu Themalezen. De teksten die worden gelezen passen bij het thematisch 
werken. 
De cito opbrengsten zijn over de gehele behaald. 
De leerlingen laten in de groep zien dat zij betrokken zijn bij de teksten. 
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Verbeteren 
Samenwerking  

| 
 Alle kansen van de wereld // Integrale 
Kindcentra 

 
| 

De Bloeikas (Zandhope & St. 
Jozefbasisschool)  

Samenwerking Bloeikas 

Aanleiding voor dit project 
Wanneer we er vanuit gaan dat alle kinderen bij dezelfde kinderopvang zitten en ook weer naar de 
zelfde VO school gaan is het in onze ogen vanzelfsprekend dat we de verschillen in het PO tussen de 
scholen zo klein mogelijk houden. Dit is op dit moment nog niet het geval en handelen de scholen 
vanuit een concurrentiepositie. 
 
Tijdsplanning 

augustus Start samenwerking Team Zandhope 

 Gezamenlijke start, jaarplanning en studiedagen afgestemd 
  
augustus Visiesessie 1 olv Irene Team Zandhope 

 Traject Irene afgerond 
  
september Leerlingen en ouders meenemen in proces Team Zandhope 

 DMV filmpjes/foto's en nieuwsbrieven ouders meegenomen (ouderportaal GNAP) 
Koffie op school momenten 

  
sep - jul Aanspreekpunt voor proces Stuurgroep 

 Annika en Teske zijn aanspreekpunt en tijdens studiedagen worden de grote lijnen met 
het team doorgenomen.  

  
oktober Visiesessie 2 olv Irene Team Zandhope 

 Online overleg over stavaza 
  
december Visiesessie 3 olv Irene Team Zandhope 

 Traject Irene is afgerond 
  
februari Visiesessie 4 olv Irene Team Zandhope 

 Traject is afgerond. 
  
juni Visiesessie 5 olv Irene Team Zandhope 

 Traject is afgerond. 
  
juli Eindevaluatie Directie 

 Er liggen kansen om de samenwerking te versterken door het Co-teaching beter te gaan 
organiseren. 
E-wise cursus volgen team : wat is co-teaching (di en do groep) e-wise in tweetallen, 
wat zijn onze doelen, waar wil ik me in bekwamen → meenemen in POP en bij welke 
collega kan ik dit volgen, halen / brengen. Linda erbij om rooster te maken wanneer wie 
bij wie kijkt. 
→ einde schooljaar evalueren op deze doelen en T&A in gesprekken laten terugkomen. 
Ook op de vergaderstructuur valt winst te behalen. Dit plan aan de collega's 
gepresenteerd en uitwerking volgt komend schooljaar. 

  
Meetbare resultaten 
Aan het einde van dit schooljaar is er een bijeenkomst met de stuurgroep waarin de samenwerking 
wordt geëvalueerd.  
Per bouw worden de thema's gezamenlijk geëvalueerd.  
 
Evaluatie Meetbare resultaten 
Dit proces krijgt een vervolg in de nieuwe visiegroep Samen 
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Uiteindelijk gewenste situatie 
Er is een structurele inhoudelijke en organisatorische samenwerking tussen de scholen in het dorp 't 
Zand, in 1 gebouw. Er bestaat geen rivaliteit of concurrentie, maar de focus wordt gelegd op 
onderwijsontwikkeling. Leerkrachten en kinderen kunnen gebruik maken van elkaars expertise. 
Krachten gericht op bijvoorbeeld toekomstgericht onderwijs, ondersteuningsstructuur en 
meerkunners worden gedeeld. Vieringen worden gezamenlijk georganiseerd. Er is een jaarrooster, 
studiedagen worden samen ingepland. 
Ook met de kinderopvang organisaties is er nauw contact. 
Het gebouw in 't Zand fungeert als IKC. 
 
Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
Dit proces krijgt een vervolg in de nieuwe visiegroep Samen 
 


