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Jaarplan - Jaarverslag  
Basisschool Zeilberg 
2019-2020 
 

JAARPLAN   JAARVERSLAG   

Jaar  
School  
Schoolleider  
Datum  

2019-2020 Jaar  
School  
Schoolleider  
Datum 

2019-2020 

Zeilberg Zeilberg 

Yvonne Neervens Yvonne Neervens 

September 2019 Tussenevaluatie januari 2020 
Eindevaluatie Juni 2020 

Inleiding  In ons jaarplan beschrijven we, naast de gegevens m.b.t. de 
schoolorganisatie en personeel: 
De uitslagen van de in 1819 beoordeelde 
[1] Quick Scans  
[2] Schooldiagnose(s)  
[3] Vragenlijst(en)  
[4] Zelfevaluatie 
[5] De verbeterpunten voor 1920 naar aanleiding van [1 t/m 
4]. We geven per onderdeel de verbeterpunten en onze 
keuzes. 
[6] Welke voornemens we hebben in relatie tot het 
schoolplan 
[7] Uitwerking van de belangrijkste aandachtspunten  
[8] Overige acties 
[9] Te volgen scholing 
Geplande beleidsterreinen: [10] Quickscans, [11] 
schooldiagnoses en [12] vragenlijsten 
[13] Algemene werkzaamheden 
[14] Overige activiteiten 

Inleiding  In ons jaarverslag blikken we terug op de 
ondernomen activiteiten. De uitgevoerde 
activiteiten zijn te relateren aan de gekozen 
verbeterpunten. In januari en in juni worden de 
ondernomen acties geëvalueerd met het team en 
MR. 

Thema  SCHOOL & OMGEVING  Thema  SCHOOL & OMGEVING 

Formatieve inzet  
Directie  
Zorg en begeleiding  

Er zijn 8 groepen op BS Zeilberg. We formeren twee groepen 
1/2 en de overige groepen zijn homogeen. In januari 2020 
wordt een derde kleutergroep opgestart vanwege de 

Opmerkingen 
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Leraren 
Etc.  
 

hoeveelheid instromers. In alle groepen is ondersteuning van 
een onderwijsassistente en/of op bepaalde momenten van 
een leerkracht. De extra middelen t.b.v. de werkdrukverlaging 
worden ingezet door twee leerkrachten die 0,3 FTE 
beschikbaar zijn om de groepen over te nemen zodat de 
leerkrachten tijd hebben voor andere niet-lesgebonden taken. 
De directeur is 4 dagen ambulant. 
Twee IB’ers hebben totaal 5 ambulante dagen. Dit schooljaar 
is er extra ambulante tijd voor ondersteuning en 
schoolontwikkeling. 
Daarnaast hebben diverse leerkrachten een coördinerende 
taak: taal, lezen, rekenen, verkeer, cultuur, 
vertrouwenspersoon e.d. 

leerlingaantallen instr 1 2 3 4 5 6 7 8 

6+12 30 27 27 22 29 31 27 30 

MT-structuur  
Functies 
Namen  
Taken 

Er zijn diverse stuurgroepen die ontwikkelonderwerpen 
aansturen, al dan niet met hulp van een externe adviseur. 
Stuurteam zorg: 
Marc Peters (IB bovenbouw) 
Chantal Broks (IB onderbouw)  
Yvonne Neervens (directeur) 
Stuurteam lezen: 
Hennie Fransen (taal/leescoördinator) 
Marc Peters (IB bovenbouw) 
Chantal Broks (IB onderbouw)  
Marij van Horssen (leescoördinator) 
Stuurteam rekenen: 
Marie-José Maas (rekencoördinator) 
Hannie van Bommel (rekencoördinator) 
Marc Peters (IB bovenbouw) 
Chantal Broks (IB onderbouw)  
Yvonne Neervens (directeur) 
Stuurteam Eigentijds Leren: 
Hennie Fransen (I-coach) 
Kristel Berkvens (I-coach) 
Marc Peters (IB’er) 
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sterke kanten Er heerst rust en over het algemeen een taakgerichte sfeer. Prettig 
pedagogisch klimaat 

Opmerkingen  

zwakke kanten Tussenopbrengsten. Borging. Geen gezamenlijke taal. 

kansen  Veel extra ondersteuning in alle groepen. Ruime ambulante tijd voor IB. 
Veel ruimte in school. Clustervorming: samenwerking met Prodasscholen 
in cluster Deurne-Zuid 

bedreigingen Geen gymzaal nabij school→ reistijd 

Opbrengsten 
[beleidsvoornemens] 

De basis op orde. Leren van en met elkaar. Verhogen van de 
tussenopbrengsten 

Opbrengsten  
[kengetallen] 

Zie bijlage  

Leerlingenaantallen 
Per 1 oktober 

1-10-
2017 

1-10-
2018 

1-10-
2019 

1-10-
2020 

1-10-2021 Opmerkingen Leerlingenaantal blijft stabiel 

214 220 221 221  

 

Thema  SCHOOL & OMGEVING  
KWANTITATIEVE GEGEVENS PERSONEEL  

Thema  SCHOOL & OMGEVING 
KWANTITATIEVE GEGEVENS PERSONEEL 

Aantal medewerkers OP 13 (leerkrachten/IB) Opmerkingen  

Aantal mannen OP 1 

Aantal vrouwen OP 12 

Aantal medewerkers OOP  5 (directeur, 3 onderwijsassistentes, 1 
administratief medewerkster) 
3 medewerkers huishoudelijke dienst 

Aantal mannen  
OOP 

0 

Aantal vrouwen OOP 5+3 

Aantal  
uitstromers  

1 (Marina ond ass) 

Aantal nieuwkomers 1 (Britt ond ass) 

Aantal 
BHV-ers 

7 

Aantal  
Geplande FG’s 

13+3+1 Aantal  
Uitgevoerde FG’s 

 

Aantal  
Geplande BG’s 

0 Aantal  
Uitgevoerde BG’s 

 

Aantal  
Geplande POP’s 

16 (OP en OOP OA) Aantal  
Uitgevoerde POP’s 
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Uitslagen van beoordeelde beleidsterreinen in 2018-2019 
 

[1] Beoordeelde beleidsterreinen (Quick Scan)  [december 2018] Opmerkingen 

 Beleidsterrein  Score Waardering Aandachtsveld  

1 Schoolklimaat BS Zeilberg 2017 3,27  Ruim vold  Januari 2019: De volgende gebieden hebben scoren matig/zwak: 
HGW/afstemming, OGW, vaardigheden 21e eeuw, burgerschap, wetenschap 
en techniek. 
Prioriteit ligt bij het versterken van het didactisch handelen, HGW en OGW 
zodat de tussenresultaten gaan stijgen. Daarnaast worden acties op de 
overige gebieden meegenomen in het meerjarenplan dat voortvloeit uit het 
nieuwe schoolplan (mei/juni 2019) 

2 HGW/afstemming 2,91 Matig X 

3 Opbrengstgericht werken 2,83 Matig X 

4 Vaardigheden 21e eeuw 2,76 Matig X 

5 Externe contacten 3,35  Ruim vold  

6 Aanbod actief burgerschap en 
sociale integratie 

2,84  Matig X 

7 Levensbeschouwelijke identiteit 2,76  Matig X 

8 Wetenschap en techniek 1,65 onvoldoende X 

                                                               (Quick Scan)  [juni 2019] Opmerkingen 

 Welke  Score Waardering Aandachtsveld  

1 Beroepshouding 2,93  Matig X Juni 2019:  
De Quickscan is door het team, zoals gevraagd, kritisch en streng ingevuld. 
Met name de onderdelen beroepshouding en communicatie zijn 
ontwikkelpunten. 
 

2 Communicatie 2,81  Matig X 

3 Contacten met ouders 3,22  Voldoende  

4 Taalleesonderwijs 
themaonderzoek 

3,15  Voldoende  

5 Schoolleiding 3,14  Voldoende  

6 Ondersteuning en begeleiding 3,08  voldoende  

 

[2] Beoordeelde beleidsterreinen (Schooldiagnose) [juni 2019] 
Zie meerjarenplanning WMK 

Opmerkingen 

 Welke  Score Waardering Aandachtsveld  

1 Opbrengsten 2,99 Matig/ 
voldoende 

X Juni 2019 De volgende gebieden scoren matig/zwak: 
Vaststellen kenmerken lln 
Vaststellen toetsnormen 
Vaststellen ped-did handelen (kwaliteitskaarten maken) 
Onderwijskundig leiderschap 
Verantwoording toetsuitslagen 
Publiceren toetsuitslagen 

2 Zorg en begeleiding 3,3 voldoende X Juni 2019 De volgende gebieden scoren matig/zwak: 
Beredeneerde overwegingen doorstroom binnen school (protocol 
zittenblijven/versnellen) 
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[3] Ingezette Vragenlijsten  [april 2019]  
Zie meerjarenplanning WMK 

 Vragenlijst Score Waardering Aandachtsveld  

 Veiligheid leerlingen (gr 6,7,8)    

 Veiligheidsbeleving 3,81 uitstekend  

 Het optreden van de leraar 3,52 goed  

 De opstelling vd leerling 3,20 voldoende Opkomen voor de ander 

 Welbevinden 3,53 Goed  

 Fysieke veiligheid 3,88 Uitstekend  

 Sociale veiligheid 3,79 Uitstekend  

 Psychische veiligheid 3,71 Goed  

 Materiële zaken 3,72 Goed  

 Cijfer voor veiligheid  8,9  

 Cijfer voor de school  8,5  

 Gemiddeld cijfer  8,7  

 

[4] Zelfevaluatie [november 2018]  
Zie meerjarenplanning WMK 

 Beleidsterrein Score Waardering Aandachtsveld  

OP1 Aanbod 3,00 voldoende X 

OP2 Zicht op ontwikkeling 3,00 voldoende X 

OP3 Didactisch handelen 2,62 matig XX 

OP4 (Extra) ondersteuning 3,22 voldoende X 

OP6 Samenwerking 3,55 goed  

OP8 Toetsing en afsluiting 4,00 uitstekend  

SK1 Veiligheid 3,82 goed  

SK2 Pedagogisch klimaat 3,38 Ruim voldoende  

OR1 Resultaten 3,00 voldoende XX 

OR2 Sociale en maatschappelijke 
competenties 

2,83 matig XX 

OR3 Vervolgsucces 4 uitstekend  

KA1 Kwaliteitszorg 3,70 goed  

KA2 Kwaliteitscultuur 3,27 Ruim voldoende  

KA3 Verantwoording en dialoog 3,40 Ruim voldoende  
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Verbeterpunten voor schooljaar 2019-2020 
 

[5] Verbeterpunten (globaal) naar aanleiding van de Quick Scan  [zie uitslagen WMK-rapport]  

 Beleidsterrein  Gekozen verbeterpunten  Actie evaluatie 

 HGW/OGW Optimaal proces van HGW/OGW. De ondersteuningscyclus is helder. Afspraak is 
afspraak. 

 

 Didactisch handelen Gezamenlijke instructietaal, afspraak is 
afspraak 

Zie teamscholing rekenen (7.2)  

 Vaardigheden 21e eeuw Meer aandacht voor vaardigheden 21e 
eeuw 

Stuurteam eigentijds leren (zie 7.3)  

 burgerschap Meer aandacht voor burgerschap Meer samenwerking met de omgeving (bijv 
zorgboerderij, andere scholen VO) 

 

 Wetenschap en 
techniek 

Meer techniek in school Stuurteam eigentijds leren (zie 7.3)  

 Beroepshouding Kennen vd missie/visie, reflecteren op 
eigen handelen en constructief 
samenwerken 

Missie/visie verder uitwerken tijdens 
werkoverleg, POP maken en bespreken met 
maatjes, samen voorbereiden 

 

 communicatie Feedback geven en ontvangen 
Gespreksopbouw  

Aan bod laten komen tijdens vergaderingen en 
werkoverleggen  

 

 

[5] Verbeterpunten (globaal) n.a.v. de Schooldiagnose [zie uitslagen WMK-rapport]  

 Beleidsterrein  Gekozen verbeterpunten Actie evaluatie 

1 Opbrengsten Vaststellen kenmerken lln 
Vaststellen toetsnormen 
Vaststellen ped-did handelen 
(kwaliteitskaarten maken) 
Onderwijskundig leiderschap 
Verantwoording toetsuitslagen 
Publiceren toetsuitslagen 

Structureel werkoverleg met IB en/of directie waar 
gericht aan de ontwikkelpunten gewerkt wordt. 
To-do lijst regelmatig bijwerken, inclusief termijnen. 
Acties terugkoppelen naar het team en hen waar nodig 
betrekken. 

 

2  Zorg en begeleiding Beredeneerde overwegingen 
doorstroom binnen school 
(protocol zittenblijven/versnellen) 

Structureel werkoverleg met IB en/of directie waar 
gericht aan de ontwikkelpunten gewerkt wordt. 
To-do lijst regelmatig bijwerken, inclusief termijnen. 
Acties terugkoppelen naar het team en hen waar nodig 
betrekken. 
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[5] Verbeterpunten (globaal) n.a.v. de Vragenlijsten (inclusief RI&E) [zie uitslagen WMK-rapport]  

 Beleidsterrein  Gekozen verbeterpunten Actie evaluatie 

1 Veiligheid Opkomen voor een ander Gouden, zilveren, bronzen weken 
Week tegen het pesten 
Minder vrijblijvend. Programma wordt aangestuurd door 
werkgroep SEO.  
Chantal als anti-pestcoördinator/ vertrouwenspersoon. 

 

 

[5] Verbeterpunten (globaal) naar aanleiding van de zelfevaluatie  [zie uitslagen WMK-rapport]  

 Beleidsterrein  Gekozen verbeterpunten  Actie evaluatie 

OP1 Aanbod -Onderbouw: thematisch werken volgens de 
SLO leerlijnen.  
-Kennismaken met verschillende 
achtergronden en culturen van 
leeftijdsgenoten 

Bijeenkomsten met Jenneken vd Mark,  
 
Extra aandacht bij bijv Nieuwsbegrip, de dag 
van vandaag 

 

OP2 Zicht op 
ontwikkeling 

-onderwijs afstemmen op onderwijsbehoeften 
van groep en indiv lln 

Komt bij Handelingsgericht werken aan de 
orde 

 

OP3 Didactisch handelen Afstemming van instructie, spelbegeleiding, 
opdrachten, onderwijstijd op behoeften van 
leerlingen 

Zie teamscholing rekenen (7.2)  

OR1 Resultaten Zowel eind- als tussenresultaten moeten 
voldoen aan gestelde norm op grond van lln 
kenmerken 

HGW, OGW, zorg en begeleiding  

OR2 Sociale en 
maatschappelijke 
competenties 

We willen uit de leerlingen halen wat erin zit, 
zowel op sociaal-emotioneel als op cognitief 
gebied 

Zie “basis op orde”, doorlopende leerlijnen en 
gezamenlijke taal (7.1). Zie teamscholing 
rekenen (7.2) 

 

 

[6] Voornemens (globaal) naar aanleiding van het Schoolplan  

 Beleidsterrein  Gekozen verbeterpunten Actie evaluatie 

1 Kwaliteitszorg Inhaalslag: Maken en herijken Kwaliteitskaarten uit het 
competentieboekje 

Momenten plannen met 
IB-dir en op agenda 
teamvergadering zetten 

 

2 Missie/visie Kernwaarden en visie verder vorm en betekenis geven op agenda 
teamvergadering zetten 
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[7.1] Uitwerking van de belangrijkste verbeterpunten: Evaluatie 

Beleidsterrein Basis op Orde: vervolg van 2017-2018 Tussenevaluatie januari 2020 
 Verbeterpunt (wat)  Alle 9 kenmerken met de focus op “Instructiepraktijken gedeeld” en 

“Doorgaande lijn”. Samen met het team is in schooljaar 2017-2018 
een analyse gemaakt waar de school staat op de 9 kenmerken. Er zijn 
aanbevelingen gedaan die zijn omgezet in concrete doelen en 
bijbehorende acties op 3 niveaus: team, leiderschap en individueel. Er 
wordt gewerkt aan een gezamenlijke instructietaal. 

Gewenste situatie 
(doel) 

Het begrip “de basis op orde” is voor iedereen duidelijk en iedereen 
weet welke acties er nodig zijn. Aan het eind van schooljaar is de basis 
op orde (meetmoment met team) 

Activiteiten (hoe) Tijdens teambijeenkomsten wordt gereflecteerd op de huidige 
situatie. Door middel van dialoog worden aanbevelingen gedaan. 
Binnen het zorgteam worden de aanbevelingen omgezet in concrete 
doelen en acties. Vervolgens moeten de acties uitgezet worden.  

Betrokkenen (wie) - 

Periode (wanneer) Schooljaar 2019-2020 
 

Eigenaar (wie) Yvonne en IB 

Kosten (hoeveel)  

Evaluatie (wanneer) 
(hoe) 

Terugkomend tijdens studiemomenten en vergaderingen. Ook 
afname Quickscan WMK 

Borging (hoe) Door het terug te laten komen, verweven met nieuwe 
visie/schoolplan 

Afgerond JA NEE Naar volgend jaar  Niet meer van 
toepassing 
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[7.2] Uitwerking van de belangrijkste verbeterpunten Evaluatie 

Beleidsterrein Rekenen: doorgaande lijn en effectieve instructie Januari 2019: 
Er is één stuurteam bijeenkomst geweest. Iedereen is in afwachting 
van de eerste studiemiddag van 4 februari. Intussen zijn er 
interventies geweest: Bareka als diagnostisch instrument en aan de 
hand daarvan zijn concrete acties verbonden.  
 
Juni 2019: 
Concrete afspraken: 
In de laatste periode hebben de leerkrachten de doelen per blok 
centraal gesteld en daar de lessen op aangepast (en naar 
onderwijsbehoeften). Ook zijn er concrete afspraken mbt het werken 
volgens het handelingsmodel en drieslagmodel. (zie format). Voor 
Bareka is inmiddels ook een aanpak volgens afspraak. 
 
In 1920 wordt het traject voortgezet. 
De data met Jenneken staan al vast. Ontwikkelen van een 
professionele cultuur en thematisch werken in de onderbouw worden 
daarin meegenomen. 
 
Tussenevaluatie januari 2020 
 

Verbeterpunt (wat)  De tussenopbrengsten zijn over de hele lijn onvoldoende. Na de 
schoolbrede aanpak op het gebied van technisch lezen komt het 
rekenonderwijs aan bod 

Gewenste situatie 
(doel) 

• De leerkrachten vergroten de kennis en vaardigheden op het 
gebied van de leerlijnen van rekenen. 

• De leerkrachten maken rekenanalyses en vertalen deze naar 
leerdoelen van kinderen. 

• De leerkrachten weten de lesdoelen en specifieke rekendoelen te 
vertalen naar termen van concreet gedrag en effectieve 
rekeninstructies. 

• De leerkrachten hebben hun eigen vaardigheid en leerdoel(en) in 
beeld t.a.v. het rekenonderwijs in hun eigen groep en zetten 
verbeteracties voor zichzelf uit. 

• Er is een breed gedragen voorstel voor het inrichten van de 
doorgaande lijn van het rekenaanbod op basisschool Zeilberg en de 
benodigde acties voor concretisering van dit aanbod worden 
uitgezet. 

• De taakverdeling tussen de IB’ers en de rekencoördinator is 
duidelijk en vastgelegd. 

• Het team heeft zicht op de tijd die nodig is voor effectief 
rekenonderwijs en maakt voor schooljaar 2019-2020 doordachte 
keuzes met het oog op de weekplanning en jaarrooster. 

• In de onderbouw is een effectief aanbod op het gebied van 
getalbegrip en cijferend bewustzijn.  

Activiteiten (hoe) 16 sept  2019: studiebijeenkomst 
14 nov 2019: studiebijeenkomst 
6 dec 2019: studiebijeenkomst 
Voorafgaand steeds bijeenkomsten met het stuurteam en Jenneken 

Betrokkenen (wie) Jenneken vd Mark (onderwijs Maak je Samen) 

Periode (wanneer) Schooljaar 2019-2020 
 

Eigenaar (wie) Stuurteam rekenen (Marc, Chantal, Marie-José, Hannie, Yvonne) 

Kosten (hoeveel)  
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Evaluatie (wanneer) 
(hoe) 

Terugkomend tijdens studiemomenten en vergaderingen. Ook afname 
Quickscan WMK 

Borging (hoe) Het stuurteam blijft bestaan na het traject Afgerond JA NEE Naar volgend jaar  Niet meer van 
toepassing 

 
 

[7.3] Uitwerking van de belangrijkste verbeterpunten Evaluatie 

Beleidsterrein Eigentijds leren, lesgeven in de 21e eeuw Tussenevaluatie januari 2020 
 Verbeterpunt (wat)  Er wordt aandacht besteed aan de vaardigheden van de 21e eeuw 

Gewenste situatie 
(doel) 

Er wordt structureel aandacht besteed aan de vaardigheden van de 21e 
 eeuw. Mogelijk wordt hier ook wetenschap en techniek bij betrokken 

Activiteiten (hoe) Het stuurteam zet acties uit, te beginnen met Mad Science en Grey of 
the day (weekendweetje) 

Betrokkenen (wie) - 

Periode (wanneer) Schooljaar 2019-2020 

Eigenaar (wie) Stuurteam eigentijds leren (Hennie, Kristel, Marc) 

Kosten (hoeveel)  

Evaluatie (wanneer) 
(hoe) 

Terugkomend tijdens studiemomenten en vergaderingen. Ook afname 
Quickscan WMK 

Borging (hoe) Gebeurt door het stuurteam Afgerond JA NEE Naar volgend jaar  Niet meer van 
toepassing 

 

[8] Overige ACTIES  Evaluatie 

  Wanneer  Wie  Kosten  

1 Speelplaats /schooltuin/banken Gedurende het 
jaar 

werkgroep   

2 Borgen doorgaande lijn technisch 
lezen 

Gedurende het 
jaar 

Stuurteam/team   

3 Verkeer: nieuwe methode en borgen 
BVL 

Gedurende het 
jaar 

werkgroep   
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[9] Te volgen scholing Gevolgde scholing  

 Wat Wie Wanneer  Kosten De meeste scholing gaat via de Prodasacademie. Overige instanties: Kempel, 
ECLG leerlingenzorg, AVS, Saassen 

      

1 Rekenen doorgaande lijn TEAM 16-09, 14-11, 
6-12 

  

2 Rekenspecialist  Hannie  Sept-mei €1995 

4 Positief bouwen aan je groep  
 

Kristel, 
Monique L 

02-09 en 23-09 €150 

5 Boeiende Breintjes Lkr 1/2/3 18-11, 15-01 €125 

6 Talentontwikkeling Marc 23-10, 20-11, 
08-01, 12-02 

€549 

7 Anti-pestcoördinator Chantal Feb-apr 2019 €445 

8 Coöperatief leren Ine 11-02, 3 en 24-
03 

€350 

9 BHV herhaling BHV’ers  €112 pp 

10 Diverse netwerken: lezen, ICT, 
rekenen, cultuur 

coördinatoren Gedurende het 
jaar 

á €25 pp 
per keer 

11 Gespreid Leiderschap Yvonne Sept-feb €2350  

12 Werkvormen die werken Yvonne 12-09 €125  

 
 

[10] Geplande Quick Scans in mei 2020, zie meerjarenplanning WMKPO Opmerkingen 

 Welke  Wie Wanneer Evaluatie  

1 Pedagogisch handelen Team Mei 2020  Leerkrachten vullen in, IB en directie zetten klaar 

2 Didactisch handelen idem Idem  

3 Klassenmanagement idem Idem  

4 Leertijd idem Idem  

5 ICT idem Idem  

6 Ononderbroken ontwikkeling idem idem   

7 Wet en regelgeving idem idem   
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[11] Geplande Schooldiagnoses in 2018-2019, zie meerjarenplanning WMKPO   Opmerkingen 

 Welke  Wie Wanneer Evaluatie  

1 Kwaliteitszorg IB &directie Maart 
2020 

  

 

[12] Geplande Vragenlijsten (inclusief RI&E), zie meerjarenplanning WMKPO Opmerkingen 

 Welke  Wie Wanneer Evaluatie  

1 Veiligheid leerlingen Leerlingen 
Gr 6,7,8 

April 2020   

 

[13] Algemene werkzaamheden Opmerkingen 

 Welke  Wie Wanneer Kosten  

1 Opstellen Schoolgids  Yvonne/stuurteams/ 
Esther 

Mei/Juni/ 
juli 2020 

  

2 Opstellen Jaarverslag Yvonne/team 
 

Mei 2020  

4 Evalueren/bijstellen 
meerjarenplan  

Yvonne/team Mei/juni 
2020 

 

5 Opstellen Jaarplan 2021 
 

Yvonne juni 2020  

 

[14] Overige zaken Overige zaken evaluatie 

Huisvesting  
Beheer 
 
 

Kostenbesparing op energiekosten. 
Onderhoud volgens meerjarenonderhoudsplan. 

 

PSZ 
 
 

Verder vormgeven aan de doorgaande lijn van het 
peuterwerk en groep 1-2. 

 

MR 
 
 
 

Bespreken alle gemaakte beleidsstukken 
Formatie 
Begroting 
Schoolplan, meerjarenplan, Jaarplan bespreken. 

 

Overig 
 

Ouderbetrokkenheid  
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