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Inleiding en analyse beginsituatie

In het strategisch beleidsplan van ons bestuur, Openbaar onderwijs aan de Amstel, staan
twee onderwerpen centraal: Eigentijds onderwijs en aantrekkelijk werkgeverschap. Dit is ook
overgenomen in ons eigen schoolplan 2019-2023.

Ieder jaar maken we een jaarplan, waarin met name de ontwikkelteams zich presenteren.
Ieder teamlid zit in een of twee ontwikkelteams. We hebben op school tien ontwikkelteams,
die allemaal jaarlijks in meer of mindere mate de schoolontwikkelings-agenda bepalen.
Studiedagen worden benut om te analyseren, te studeren, te informeren en te evalueren. Dit
gebeurt meestal doordat een ontwikkelteam een studiedag voorbereidt, soms kiezen we
voor een externe partij.

Wij zullen ons in dit schooljaar bezighouden met een aantal onderwijsontwikkelingen, deels al
ingezet, deels nieuw. De drie belangrijkste speerpunten voor dit schooljaar zijn:

● De basis op orde
● Fantasiefabriek
● Diversiteit

De basis op orde
Voor een basisschool is dit de kern van haar taak, de basisvakken: taal en rekenen moeten
op orde zijn.
Voor rekenen betekent het dit schooljaar dat we de nieuwe rekenmethode goed gaan
borgen en onze werkwijze voor rekenen aanpassen aan de nieuwe rekenmethode. Voor de
bovenbouw (6 t/m 8) hebben we besloten om het rekenen verder te digitaliseren, waardoor
het nog beter afgestemd kan worden op ieder individueel kind. Ook wordt er door het
ontwikkelteam gekeken in hoeverre het rekenen ook geïntegreerd kan worden met de
projecten.

Voor taal/spelling zijn we in de middenbouw gestart met de nieuwe methode STaal. Deze
methode zal zo langzaam de school ‘ingroeien’. Ook wordt er onderzoek gedaan naar
woordenschattoetsen (via IB-netwerk en andere scholen).

FantasieFabriek
De FantasieFabriek bestaat uit het Denklab en het Doelab. Dit jaar heeft de Fantasiefabriek
een eigen lokaal, waarin de activiteiten gedaan kunnen worden.
Al sinds enkele jaren draait het Denklab. Dit is een aanbod voor kinderen die in kleine
groepjes eenmaal per week een uitdagend aanbod krijgen, omdat een deel van het
aanbod in de klas te makkelijk is. Dit jaar wordt gefocust op leerstrategieën en executieve
functies. Er is ook een aanbod voor de oudste kleuters.

Vorig schooljaar zijn  we gestart met het Doelab. In het Doelab krijgen leerlingen praktisch
onderwijs met het doel dat zij op een betekenisvolle manier tot leren komen. De
projecten/activiteiten zijn herkenbaar en nuttig in de wereld en buiten de school. De context
staat centraal, rekenen, taal en spelling staan in dienst van de opdrachten. Er is aandacht,
tijd en ruimte om aan te sluiten bij de kunde en de vaardigheden van de leerlingen. Er wordt
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ingezet op de zelfstandigheid van de kinderen. Ook deze lessen worden in kleine groepjes
gegeven.

Diversiteit
Samen met onderzoekers en studenten van Werkplaats Onderzoek Amsterdam (WOA), een
samenwerking tussen universiteit, universitaire PABO en primair onderwijsbesturen, zijn we
afgelopen jaar bezig geweest in het ontwikkelteam met het thema: ‘diversiteit in de klas
benutten’.
De Olympiaschool is een school met een heel internationaal, divers publiek. Gerekend naar
eerste nationaliteit, hebben we op school 39 nationaliteiten. Dit betekent dat we een groot
deel van de wereld hier in school hebben. Dus om kinderen te laten kennismaken met
andere culturen, willen we ons meer verdiepen in de mogelijkheden die dit met zich
meebrengt. Daarnaast zijn we ook op andere manieren ‘divers’. Ook als het gaat om
opleidingsniveau van ouders, gezinssamenstelling, gender en achtergrond zijn we op school
heel divers. Hoe is onze eigen attitude en omgang met ‘superdiversiteit’ binnen de school?
Hoe geven we les vanuit meerdere perspectieven, welke actieve rol spelen de kinderen
daarin? We zijn daar met het ontwikkelteam mee bezig en in dit schooljaar willen we het
team mee gaan nemen in de terminologie en de achterliggende wereld, zodat ieder
teamlid zich meer bewust wordt. Doel is om diversiteit te gaan benutten in ons curriculum. Dit
jaar zijn we dan nog vooral voorwaardelijk bezig. Het bijzondere  gezelschap hier op school
vraagt erom én biedt een prachtige mogelijkheid.

Educatief partnerschap
Er is al een tijd geleden een beleidsstuk over educatief partnerschap opgesteld met
voornemens, waaruit acties voortkomen, die we bespreken in de MR-vergaderingen en door
het jaar inzetten op school. Denk hierbij aan: thema-avond, kijklessen voor ouders,
Olympia-café. Ook vanuit de internationals is er een behoefte om ook separaat
bijeenkomsten te organiseren in de vorm van een ‘coffee morning’, waarin vragen
beantwoord worden en thema’s besproken worden.
In november wordt er altijd een extra avond georganiseerd voor ouders van de groepen 8,
om ze te informeren over de kernprocedure (de transfer naar de middelbare school).

Ontwikkelpunten schooljaar 2021-2022 per ontwikkelteam

Hieronder is er van elk ontwikkelteam het één-paginaplan voor dit schooljaar waarin de
onderwerpen die aan bod komen beschreven staan. Tijdens de lesvrije week tegen het
einde van het schooljaar in juni zullen alle ontwikkelteams geëvalueerd worden.
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Ontwikkelteam
rekenen

Startdatum: augustus 2021 Einddatum: juni 2022
Deelnemers:

● Lex
● Ilona
● Rian
1. Hoe?
- Uitgebreid rekenplan in de map ontwikkelteam rekenen om tot dit 1 pagina plan te komen
- RECO wekelijkse ondersteuning,
- Regelmatig met leerkrachten digitale methode bespreken in de klas en na schooltijd
- Ontwikkelteam komt regelmatig bijeen en bespreekt het plan en ventileert dat bij het team
- Ontwikkelteam brengt reken attitude op gang bij projectvoorbereiding
2. Wat?

Schoolniveau
● Uitrollen van de digitale rekenmethode en begeleiden van leerkrachten in dit proces
● Motoren en analyseren van de datagegevens van de leerlingen met betrekking tot de

behaalde rekendoelen -> bovenbouw digitaal (test je)
-> analyse invulmodel (test je)

● Onderzoeken en volgen hoe de digitale adaptiviteit werkt
● Streven naar het doel dat alle leerlingen op het FS/S/S+ van het bijbehorende leerjaar blijven,

dus geen eigen leerlijn meer.
● Rekenaanbod aansluiten bij Cito vraagstelling (leerjaar 6)
● Het rekenonderwijs ‘laten leven’ bij het team -> vakliteratuur en actuele artikelen
● Rijke/actuele rekenopdrachten ontwikkelen en delen met het team
● integreren van het rekenonderwijs bij de projecten

Leerlingniveau
● Blok monitoring van leerlingen op het behalen van de rekendoelen
● Diagnostisch begeleiden van leerlingen. clusters vormen en individueel
● basisvaardigheden versterken met programa BAREKA
● uitwerken van uitdagende rekenstof voor rekensterke leerlingen

- Uitzetten in de bouwvergaderingen op welke manier gewerkt wordt in de groep. De resultaten
daarvan verzamelen en in Leeruniek aanpassen.

Organisatie rekendag: Uiteenzetting tijdspad en plan
Bijwonen van Nationale Rekencoördinatoren dag; bevindingen delen met het team

Gaan we door met de kangoeroewedstrijd?

i. Verslag
● De bevindingen van bovengestelde doelen worden vastgelegd in een document en is te

vinden in de map van het ontwikkelteam
● Ontwikkelteam informeert het team over hun bevindingen
● Er vindt tijdens de bouwvergaderingen en teamgesprekken kort overleg plaats.

3. Tijd en geld
- de RECO-tijd wordt ingezet voor het behalen van bovengestelde doelen
- het ontwikkelteam vergadert en reflecteert op de voortgang van de uiteengezette doelen
- budget voor Bareka en extra (ondersteunend) rekenmateriaal

4. Evaluatie
● zowel op school als leerlingniveau worden de doelen geëvalueerd en bijgestuurd
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Ontwikkelteam
Taal/spelling

Startdatum: augustus 2021 Einddatum: juni 2022
Deelnemers

● Yvon ( voorzitter)
● Josephine
● Emma
● Jacquelien
● Ilona
1. Hoe?
- Planning maken
- 1ste bijeenkomst opstellen plan  van aanpak + tijdspad opstellen
- Welke concrete activiteiten/stappen worden genomen om de doelen te halen met rol en

taakverdeling
- Uitvoeren plan van aanpak
2. Wat?
1. werkwijzers 3, 4 en 5 opstellen (Einde schooljaar)
2. einde schooljaar lkr groep 6 inpraten (Josephine)
3. onderzoek naar Woordenschattoetsen (Josephine)
4. ervaring met WS toetsen in IB netwerk (Yvon)
5. Taalontwikkeling/woordenschat per bouw op de agenda zetten (Ilona)
6. STaal monitoren (Josephine en Ilona)

1. Verslag
● IB en directie worden geïnformeerd over de voortgang.
● Plan van aanpak en afsprakenlijst wordt opgesteld en opgeslagen.
● Een evaluatieverslag en aanbeveling(en) opstellen  (Woordenschat).

2. Tijd en geld
● 1 september
● 3 november
● 12 januari
● 11 maart
● 1 jun

3. Evaluatie

● Eindejaarsevaluatie met team juni 2022
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Ontwikkelteam
Begrijpend lezen/luisteren/lezen

Startdatum: augustus 2021 Einddatum: juni 2022
Deelnemers

● Sandra
● Josephine
● Saskia
● Michelle
1. Hoe?
- 1ste bijeenkomst opstellen plan van aanpak + tijdpad opstellen
- Bijeenkomsten plannen
- Na de herfstvakantie 2e bijeenkomst

Welke concrete activiteiten/stappen worden genomen om de doelen te halen met rol en
taakverdeling

- Uitvoeren plan van aanpak
2. Wat?
- Werken op papier of alles op de computer. Inventariseren hoe collega’s de lessen

aanpakken.
- In de bouwvergaderingen inventariseren waar collega’s tegenaan lopen. Zowel bij

Nieuwsbegrip als Estafette, op basis hiervan afstemmen leerstofaanbod.
- Ontwikkelteam breder trekken naar alle leesvormen; leesplezier, boekpromotie, technisch

lezen, voorlezen, boekbespreking
- Onderbouw afstemmen begrijpend luisteren.
- Storytel introduceren in de bouwen. Er zijn 3 codes beschikbaar.
- Verdiepen in Close reading en les voorbereiden voor bij de OOL-projecten.
- Ideeën bedenken om het leesplezier te bevorderen. Excursie naar Den Helder!
- https://www.google.nl/amp/s/amp.nos.nl/artikel/2247853-bibliotheek-den-helder-is-beste-va

n-de-wereld.html
- Uitgeverijen bellen/mailen voor promotiemateriaal.
- Lijst met suggesties voor nieuwe bibliotheekboeken.
3. Verslag
● IB en directie worden geïnformeerd over de voortgang tijdens bijeenkomst voorzitters

ontwikkelteams.
● Plan van aanpak en afsprakenlijst wordt opgesteld en opgeslagen in map op de server
● Een evaluatieverslag en aanbeveling(en) opstellen
4. Tijd en geld

Het ontwikkelteam begrijpend lezen/luisteren krijgt  1 uur op een studiedag
Verder tijd in bouwvergaderingen opnemen en terugkoppelen aan het ontwikkelteam

5. Evaluatie

● Eindejaarsevaluatie met presentatie aan het team
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Ontwikkelteam
Jonge kind

Startdatum: september 2021 Einddatum: juli 2022
Deelnemers:

● Eva (voorzitter)
● Marloes
● Annemieke
● Jessica
● Susanne

1. Hoe?
- We komen bij elkaar op de volgende data: 07-09-2021, 25-10-2021, 15-11-2021, 10-01-2022

,18-02-2022, 09-05-2022, 18-06-2022 Mocht het niet lukken om tijdens studiedagen tijd vrij te
maken voor ons ontwikkelteam, plannen we in dezelfde week een ander moment.

- Uitvoeren en implementeren van onze doelen
2. Wat?
- We passen de werkwijze voor taal en rekenen aan en zetten dit in Parnassys.
- Afstemming met OT begrijpend lezen over begrijpend luisteren in de onderbouw
- Susanne en Annemieke verdiepen zich in Logo3000 in en buiten de klas
- We zetten leerzame apps op de Ipad
- Cursus meertaligheid in de klas voor groep 1 tot en met 3.
- We gaan door met het werken met de nieuwe leerlijnen/rapporten en blijven dit evalueren
- We gaan verder met de thema’s van de Kleuteruniversiteit
- We werken met nieuwe diverse dagritmekaarten en verdiepen ons in een nieuw arbeid naar

keuze bord (bij Rolf uit het assortiment)
- We werken dit schooljaar met een nieuwe methode sociaal-emotionele ontwikkeling  “Kwink”
3. Verslag
- IB en directie worden geïnformeerd over de voortgang tijdens bijeenkomsten van de

voorzitters van de ontwikkelteams.
- Plan van aanpak en afsprakenlijst worden opgesteld en opgeslagen in map op de server

4. Tijd en geld
- We zitten regelmatig bij elkaar om de voortgang en ervaringen te bespreken.
- We kopen nieuwe thema’s van de Kleuter Universiteit en de bijbehorende boeken.

5. Evaluatie

● Eindejaarsevaluatie met presentatie aan het team
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Ontwikkelteam
Eigentijds leren

Startdatum: augustus 2021 Einddatum: juni 2022
Deelnemers:

● Marloes (voorzitter)
● Jorien
● Lex
● Tibor
● Ilona
1. Hoe?

1ste bijeenkomst opstellen plan  van aanpak + tijdspad opstellen
Welke concrete activiteiten/stappen worden genomen om de doelen te halen met rol en
taakverdeling?

● Maken plan van aanpak groep 3/4 in eerste schoolweken (Jorien).
● Hoe samenwerking te stimuleren en evalueren tijdens bijeenkomst voor studiedag (allen).
● OOL-vergaderingen benutten voor finetunen projecten en opstellen rubrics (allen).
2. Wat?

Schooljaar 2021-2022
● Directe start in groep 3/4 met projecten en activiteiten, waarin diverse doelen uit de leerlijnen

Digitale Geletterdheid en Onderzoeksvaardigheden & Informatievaardigheden aan bod
komen.

● Plan van aanpak maken om de samenwerkingsvaardigheden en het coöperatief werken bij
de kinderen te versterken en stimuleren. Studiemoment hiervoor benutten.

● Rubric per project maken voor groep 7/8.
Groep 5/6 houdt voor nu de algemene rubric aan bij beoordelingen.

● Tijdens OOL-bouwvergaderingen:
- De projecten en presentaties finetunen: kritisch kijken naar de aangeboden
subonderwerpen/doelen.
- Vakintegratie stimuleren. Denk aan betoog schrijven over het thema, rekenactiviteiten
koppelen, etc.
- 1 à 2 ontwerpvaardigheden kiezen om centraal te stellen tijdens het betreffende project en
werkvormen implementeren om deze vaardigheden formatief te evalueren.

● Boekenkast met thematische boekenkisten inrichten in denk-/doelab lokaal.

Studiedag
● In ieder geval 1 dagdeel voor OOL, het liefst de eerste studiedag.
● Update van waar we mee bezig zijn (zie hierboven)
● Workshop ‘Samenwerking en coöperatief werken’ met als leervraag: Hoe kunnen we de

kinderen beter laten samenwerken tijdens projecten en hoe kunnen de kinderen het
groepsproces en eigen inbreng evalueren?
Ideeën voor workshop: drama-activiteit over leiden en volgen, groepsrollen Belbin in het
team, ideeën voor evaluatie van het groepsproces met de kinderen, etc.

3. Verslag
● IB en directie en andere leerkrachten worden geïnformeerd over de voortgang tijdens het

‘voorzitters ontwikkelteams overleg’.
● Plan van aanpak en afsprakenlijst wordt opgesteld en opgeslagen in map op de server/drive.
4. Tijd en geld

In het plan van aanpak + tijdsplanning  opnemen
Wat heeft de ontwikkelgroep nodig om de doelen te halen?

● tijd tijdens bouwvergaderingen, tijd tijdens teamvergaderingen, overleg met IB, overleg met
andere ontwikkelgroep , overleg met directie.

● Aanschaffen middelen/ materialen
● Aanschaf  literatuur
● Kennis van andere scholen
● Workshop volgen
● Inhuren expertise

5. Evaluatie

● Eindejaarsevaluatie met presentatie aan het team
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Ontwikkelteam
Nieuwkomers

Startdatum: september 2021 Einddatum: juli 2022
Deelnemers

● Arjanne (voorzitter)
● Sara
● Gea
● Ruth
● Marjan
● Geneviève
1. Hoe?
- Planning maken
- 1ste bijeenkomst opstellen plan  van aanpak + tijdpad opstellen

Welke concrete activiteiten/stappen worden genomen om de doelen te halen met rol en
taakverdeling

- Uitvoeren plan van aanpak
2. Wat?

- Schoolbeleidsplan NKK Olympiaschool afmaken.
- Het werken in parnassys monitoren en borgen
- Aannamebeleid borgen (als onderdeel van beleidsplan)
- deelnemen aan bovenschoolse netwerk OADA/ontwikkelteams/verzorgen workshops.
- Little Olympia?  (ism bovenschools beleidsmedewerker)
-meer samenwerken met de beide klassen.
-bezoeken van congres Ede
-cursus taalronde

Verslag
● IB, directie en collega’s worden geïnformeerd over de voortgang tijdens  bijeenkomst

voorzitters ontwikkelteams.
● Plan van aanpak en afsprakenlijst wordt opgesteld en opgeslagen in map op de server
● Een evaluatieverslag en aanbeveling(en) opstellen

Tijd en geld

bijeenkomsten:
zie agenda.

Omdat we niet allemaal tegelijk werken zullen we de taken verdelen en niet elke bijeenkomst
allemaal (fysiek) aanwezig zijn.

1. Evaluatie

● Eindejaarsevaluatie
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Ontwikkelteam
Fantasie Fabriek

Startdatum: augustus 2021 Einddatum: juni 2022
Deelnemers:

● Gea
● Marloes
● Marjan
1. Denklab

- Denklab
- Dit schooljaar komt er in het Denklab meer aandacht voor de leerstijl en de executieve

functies van de leerlingen. Een aantal leerlingen komt niet tot kwalitatief werk omdat zij eerst
stappen moet zetten in het leren leren.

- We gaan inzetten op lessen over de growth en fixed mindset en nodigen kinderen uit om
hierbij stil te staan tijdens opdrachten.

- Er zal meer tijd en aandacht komen voor het invullen en evalueren van het portfolio.
Daarnaast gaan wij door met onderwerpen als:

- Wetenschappelijke doorbraken de klas in (Radboud Universiteit)/ winterschool
- Techniek
- Ontwerpend en onderzoekend leren
- Daarbij komen de 3 denkstijlen uit de taxonomie van Bloom (creëren, evalueren en

analyseren) aan bod.
- Marloes en Gea gaan zich oriënteren op een workshop/ scholing MB/HB

2. Denklab kleuters

- Denklab kleuters
- Dit schooljaar is er voor het eerst elke week ruimte in het rooster voor het Denklab kleuters
- We gaan door met filosoferen en experimenten daarnaast gaan we op zoek naar andere

activiteiten om de leerlingen uit te dagen.

- Daarnaast gaan we scherper kijken welke leerlingen we willen laten meedoen met de
leerkrachten van groep 1/ 2, zodat we criteria kunnen gaan bepalen waarmee de selectie
eenduidiger kan worden.

-
- Het Denklab heeft een eigen lokaal dat een grotere verscheidenheid aan activiteiten

faciliteert.

3. Doelab

● Doelab
● Dit schooljaar willen we het aanbod van het Doelab meer richten op zelfstandigheid van de

leerlingen.
● Daarbij zal, net als bij het Denklab, meer aandacht zijn op het leren leren door Growie and

Fixy een centrale plek te geven in het Doelab lokaal en in het denken van de kinderen.

4. Tijd en geld

- Denklab bovenbouw op dinsdag in het FantasieFabriek lokaal
- Doelab op woensdag in het FantasieFabriek lokaal
- Denklab onderbouw op vrijdag in het FantasieFabriek lokaal

5. Evaluatie

● Eindejaarsevaluatie
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Ontwikkelteam
Sociaal emotioneel en burgerschap

Startdatum: augustus 2021 Einddatum: juni 2022
Deelnemers:

● Marloes N. (voorzitter)
● Marjan
● Marloes O.
● Tibor
● Lien
● Annemieke
1. Hoe?
- Bijeenkomsten ontwikkelteam worden gepland door Marloes
- Delen team: studiedag(en) 25 oktober 2021 / 28 maart 2022 / juniweek
- Schoolproject / schoolfeest (1 juli 2022) laatste 5 weken
- Uitvoeren plan van aanpak
2. Wat?

Focus ontwikkelteam komende jaar op ‘diversiteit in de klas leren benutten’. Professionalisering op het
gebied van diversiteit in de klas benutten. Via olievlek methode, via ontwikkelteam naar team.

Studiemoment 1 (25 oktober 2021)
Zelfde taal creëren rondom ‘diversiteit’:
- samen met het team stukken lezen / luisteren / kijken
- team is  bekend met de begrippen ‘superdiversiteit’ en ‘diversiteit sensitieve leerkracht’ etc
- aan de hand van stellingen discussiëren over normen/waarden (o.a. feestdagen)
Doen:
- Je eigen diversiteit in woord en beeld brengen en presenteren
Huiswerk:
- Iedereen krijgt een wereldkaart met de opdracht verzin er iets mee in je klas rondom het thema
diversiteit.

Studiemoment 2 (28 maart 2022)
Zelfde taal creëren rondom ‘diversiteit’:
-s amen met het team stukken lezen / luisteren / kijken
- aan de hand van stellingen discussiëren over normen/waarden
- team reflecteert op zichzelf aan de hand van vragenlijsten in de diversiteitswijzer
Ervaren:
- input vanuit andere culturen
- inspirerend persoon uitnodigen met kennis/ervaring diversiteit

Studiemoment 3 (juni week)
Invulling nog bedenken.

Boeken:
- voor de kerstvakantie krijgen collega’s leerzame boeken rondom de thematiek ‘diversiteit’.

Schoolproject / schoolfeest: laatste 5 weken schooljaar / 1 juli 2022: Keti Koti
3. Verslag
● IB en directie en andere leerkrachten worden geïnformeerd over de voortgang tijdens het

‘voorzitters ontwikkelteams overleg’.
● Plan van aanpak en afsprakenlijst wordt opgesteld en opgeslagen in map op de server/drive.

4. Tijd en geld
- Aanschaf  literatuur (boeken kerstvakantie)
- Workshop volgen (studiedag spreker)
- Inhuren expertise  schoolproject (NPO gelden)

5. Evaluatie

● Eindejaarsevaluatie met presentatie aan het team
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Ontwikkelteam
Kunst en Cultuur

Startdatum: september 2021 Einddatum: juni 2022
Deelnemers: Marloes, Lien, Jorien

1. Hoe?
In 4 bijeenkomsten dit jaar zullen we de onderstaande actiepunten uitvoeren.

- sept 2021: opzet maken
- okt 2021: tekenopdracht 1
- jan 2022: tekenopdracht 2 & beleidsplan bespreken
- april 2022: tekenopdracht 3

2. Wat?

4x schoolbrede tekenopdracht met (bijvoorbeeld) als thema
1: november 2021  - Herfst: Teken een uitvinding die nog niet bestaat waarmee je droog op school kan
komen. (Jorien)
2: januari 2022 - Wat zie jij hierin? (tekening vanuit format, groepsdoorbrekend). (Marloes)
3. Mei 2022 - Teken een stripverhaal waarin jij de baas bent op school. (Lien).
(4: juni 2022             - gekoppeld aan laatste project?)

- Herschreven beleidsplan bekijken.
- Schoolproject
- Show in februari. Onderbouw, middenbouw, bovenbouw verdeeld. 3 optredentjes per klas.

Talentmoment
- Promotie voorstellingen. Iedere maand wordt er in het Olympiajournaal een voorstelling

gepromoot. (Jorien)
- Invulling studiedag-deel ergens dit jaar?
- Inplannen kinderboerderij / musea / etc :

Lien:
- overzicht maken van alle uitstapjes voor leerkrachten
- communicatie met theaters
- cultuur bussen  voor groepen 7 + 8 inboeken
- contact Noortje
- overzicht voor vervoer/OV voor ons en OR maken
- bezoeken Kabouterpad (groep ½) Artis (groep 3) Kinderboerderij (groep 4) plannen incl.

communicatie met OR ivm eigen busvervoer
Marloes: subsidies / inspiratie / BEVO & OOL
Jorien:

- cultuur bussen voor groep 5 + 6 inboeken.
- Promotie voorstellingen in Olympiajournaal.
- Keuzemenu maken voor voorstellingen.

3. Verslag tot-nu-toe
- Beleidsplan is herschreven, in okt 2021 bespreken

4. Tijd en geld
- Financieel loopt alles via Voucherbeheer of via de Lumpsum-financiering
- Mocca-subsidies lopen via Marloes
- Overzicht via Lien of Marjan

5. Evaluatie

- Tijdens juni-week met het hele team
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Ontwikkelteam
Engels

Startdatum: augustus 2021 Einddatum: juli 2022
Deelnemers:

● Klaas
● Bas

1. Hoe?
- Lesgeven Take it Easy en Newswise in midden en bovenbouw
- Proeflessen met Tweens in de bovenbouw en komen tot een besluit.
2. Wat?
- Lesgeven met Take it Easy (middenbouw) en Newswise
- Tweens uitproberen in periode tot half november in bovenbouw
- In Teamvergadering besluiten over vervanging Take it Easy.
3. Verslag
● Uitproberen Tweens in periode oktober- november
● inventarisatie ervaringen in midden- en bovenbouw met Take it Easy en Newswise
● In Teamvergadering besluit nemen over: uitbreiden proefperiode Tweens naar middenbouw

en bredere bovenbouw.
● Besluit 9 december. Eventueel besluiten om dan de proefperiode te verlengen voor de

middenbouw.

4. Tijd en geld
- Na besluit aanschaf licentie en werkboeken voor Tweens
- proefperiode Tweens oktober november. Evaluatie in ontwikkelteam en besluit in teamgesprek

in december.

5. Evaluatie

● Definitief besluit op studiedag 28 maart
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