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School Cunera School Cunera

Datum 01-08-2020 Datum 31-07-2021

Inleiding Dit is het jaarplan van Basisschool Cunera, opgesteld in
mijnschoolplan.nl. Het jaarplan is opgesteld vanuit het
schoolplan 2019-2023 en de ambities (streefbeelden
genoemd in deze stukken) zoals die daarin zijn genoemd.
Het jaarplan is besproken met het team en de MR. In het
jaarplan is de evaluatie van het vorige jaarplan (jaarverslag)
meegenomen.

Inleiding In dit jaarverslag een evaluatie op hoofdlijnen per onderdeel
van het jaarplan. Er staat aangegeven of een doelstelling
gehaald is of meegenomen wordt naar komend schooljaar,
waar deze in het nieuwe jaarplan zal worden opgenomen.
Opmerking: in het afgelopen schooljaar hadden we te
maken met Corona en (derhalve) een schoolsluiting. Dit
heeft de ontwikkeling van de speerpunten enigszins
beïnvloed.
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Streefbeelden Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1. Ontdekken en nieuwsgierig Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en willen leren. Het
is belangrijk dat kinderen ontdekken wat voor hun de beste manier is om te leren. Is dat
door te lezen/luisteren of door te maken/te ervaren/te doen? En hoe kunnen we daar op
school op aansluiten. Volgens ons leer je je hele leven. Door te leren ontdekken en
nieuwsgierig te blijven, leer je vanuit een intrinsieke motivatie.

De streefbeelden die genoemd zijn gelden voor 4 jaar en worden ook jaarlijks in het
jaarplan geëvalueerd. Zie voor de evaluatie van deze streefbeelden de evaluatie van de
plannen hieronder.

2. Vaardig en talent Op de Cunera werken we aan de ontwikkeling van cognitieve en
sociale vaardigheden, creativiteit, samenwerken, communiceren, probleemoplossend en
creatief denken.

3. Waardering en erkenning Je mag als kind zijn en worden wie je bent. Je hebt respect
voor jezelf, maar ook voor de ander. Groeien als volwaardig persoon gaat van binnenuit
maar ook door de erkenning en waardering van buitenaf. Wij zien dit samengevat in de
volgende thema’s: acceptatie, gezien worden, gehoord worden (een stem hebben), een
plek als individu in de groep, autonomie ontwikkelen en verantwoordelijkheid krijgen,
leerlingen niet met elkaar vergelijken maar als uniek individu in hun ontwikkeling zien,
trots kunnen zijn op jezelf.

4. Nieuw schoolgebouw Een nieuw schoolgebouw is een aparte ambitie van de Cunera
die we ook graag de komende 4 jaar gerealiseerd zien. Op dit moment worden we
geconfronteerd met een groeiend aantal leerlingen en een voorzienbaar ruimte te kort.
Daarnaast zijn beide gebouwen die we op dit moment gebruiken, niet echt meer
toegerust voor het eigentijdse onderwijs en opvang die we willen gaan bieden de
komende jaren.

5. Kind centrum Rondom alle ambities past het vormgeven van een kind centrum perfect.
Door middel van een kind centrum kunnen we als school niet alleen leren van de
leeftijdscategorie 0 tot 4 jaar, we kunnen ook beter inspelen op de ontwikkeling van
leerlingen door ze in een vroegtijdig stadium goed te kunnen begeleiden en volgen. Voor
ouders is er 1 organisatie waarbij ze hun kind in vertrouwen kunnen onderbrengen.
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Leerlingenaantallen per 1 oktober Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal

0

Opmerkingen en consequenties n.a.v. de leerlingenaantallen:
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Gekozen aandachtspunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Aandachtspunt Omvang

GD1 Streefbeeld Ontdekken en nieuwsgierig Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en willen leren. Het is belangrijk dat kinderen
ontdekken wat voor hun de beste manier is om te leren. Is dat door te lezen/luisteren of door te maken/te
ervaren/te doen? En hoe kunnen we daar op school op aansluiten. Volgens ons leer je je hele leven. Door te
leren ontdekken en nieuwsgierig te blijven, leer je vanuit een intrinsieke motivatie.

groot

GD2 Beleidsplan 2019
t/m 2022: Brede
ontwikkeling van
kinderen

De school geeft digitaal burgerschap een plaats in het curriculum. groot

GD3 Beleidsplan 2019
t/m 2022:
Toekomstbestendige
organisatie

De school benut de kansen om zich te ontwikkelen tot een Kindcentrum, in lijn met het stappenplan groot

GD4 Streefbeeld Vaardig en talent Op de Cunera werken we aan de ontwikkeling van cognitieve en sociale vaardigheden,
creativiteit, samenwerken, communiceren, probleemoplossend en creatief denken.

groot

GD5 Streefbeeld Waardering en erkenning Je mag als kind zijn en worden wie je bent. Je hebt respect voor jezelf, maar ook voor
de ander. Groeien als volwaardig persoon gaat van binnenuit maar ook door de erkenning en waardering van
buitenaf. Wij zien dit samengevat in de volgende thema’s: acceptatie, gezien worden, gehoord worden (een stem
hebben), een plek als individu in de groep, autonomie ontwikkelen en verantwoordelijkheid krijgen, leerlingen
niet met elkaar vergelijken maar als uniek individu in hun ontwikkeling zien, trots kunnen zijn op jezelf.

groot

GD6 Streefbeeld Nieuw schoolgebouw Een nieuw schoolgebouw is een aparte ambitie van de Cunera die we ook graag de
komende 4 jaar gerealiseerd zien. Op dit moment worden we geconfronteerd met een groeiend aantal leerlingen
en een voorzienbaar ruimte te kort. Daarnaast zijn beide gebouwen die we op dit moment gebruiken, niet echt
meer toegerust voor het eigentijdse onderwijs en opvang die we willen gaan bieden de komende jaren.

groot

GD7 Streefbeeld Kind centrum Rondom alle ambities past het vormgeven van een kind centrum perfect. Door middel van een kind
centrum kunnen we als school niet alleen leren van de leeftijdscategorie 0 tot 4 jaar, we kunnen ook beter
inspelen op de ontwikkeling van leerlingen door ze in een vroegtijdig stadium goed te kunnen begeleiden en
volgen. Voor ouders is er 1 organisatie waarbij ze hun kind in vertrouwen kunnen onderbrengen.

groot

KD1 Beleidsplan 2019
t/m 2022:
Werkplezier van
personeel

De school geeft invulling en uitvoering aan systematische collegiale consultatie klein
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KD2 Beleidsplan 2019
t/m 2022:
Toekomstbestendige
organisatie

De school geeft invulling aan de KwaliteitsPLUS van Tabijn voor wat betreft muziek, dans en beweging. klein

KD3 Beleidsplan 2019
t/m 2022:
Toekomstbestendige
organisatie

De school geeft invulling aan de KwaliteitsPLUS van Tabijn voor wat betreft de buitenruimtes. klein

KD4 PCA
Onderwijskundig
beleid

Vervangen methode rekenen/wiskunde (2021) klein

Cunera
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Uitwerking GD1: Ontdekken en nieuwsgierig Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en willen leren. Het is belangrijk dat kinderen ontdekken wat voor hun de beste
manier is om te leren. Is dat door te lezen/luisteren of door te maken/te ervaren/te doen? En hoe kunnen we daar op school op aansluiten. Volgens ons leer je je hele
leven. Door te leren ontdekken en nieuwsgierig te blijven, leer je vanuit een intrinsieke motivatie.

Hoofdstuk / paragraaf Streefbeeld

Gerelateerde verbeterpunten Vervangen methode natuuronderwijs (2020)

Resultaatgebied Natuuronderwijs

Huidige situatie + aanleiding In de onderbouw komt ontdekken en nieuwsgierig zijn veel aan bod. Het onderwijs bij de groepen 1 en 2 is compleet
thematisch. Binnen het systeem dat we nu op de Cunera hanteren volgen we methodes voor de verschillende
vakgebieden. Sinds het schooljaar 2018/2019 experimenteren een aantal leerkrachten in de midden en bovenbouw met
het anders vormgeven van de zaakvakken. Waar het voorheen tekst lezen en vragen beantwoorden was, gaan
leerkrachten nu coachen zodat leerlingen zelf onderzoeksvragen opstellen gebaseerd op de doelen die in de methode
per jaar aan bod komt. Ook kiezen leerlingen zelf de vorm waarin ze het resultaat vastleggen (toneel, muurkrant,
werkstuk, liedje of iets dergelijks).

Gewenste situatie (doel) Kinderen in alle groepen leren door zelf te ervaren met alle zintuigen en daardoor te ontdekken. Kinderen krijgen de
mogelijkheid om leerdoelen te formuleren en na te denken over wat ze nodig hebben om het leerdoel te bereiken. We
willen opzoek naar hoe we doelgericht kunnen werken op basis van kinderen nieuwsgierig maken en te laten ontdekken.
Methodes kunnen hierbij de leidraad zijn, maar we willen als team ontdekken op welke manier we anders met de
methodes om kunnen gaan zodat kinderen de doelen behalen door op ontdekking te gaan. De leerlijnen zoals door de
SLO zijn uitgezet vormen hierbij natuurlijk het uitgangspunt. Kinderen werken zelfstandig waardoor er ruimte voor de
leerkracht komt om leerlingen op maat te bedienen.

Activiteiten (hoe) Werken met thema's (groep 1 tot en met 3/4) en zaakvakken (groep 4/5 tot en met 8) d.m.v. werken met
onderzoeksvragen passend bij het thema. Uitwerking passend bij waar de leerlingen mee komen aangevuld met doelen
vanuit de methode. Delen van het geleerde met de klas. Bouw breed de doorgaande lijn voor de zaakvakken helder
krijgen. Ter voorbereiding op bouw doorbrekend werken. Inrichten van een ontdeklokaal met activiteiten voor alle
jaargroepen. Werken met ontdekhoeken in de groepen.

Consequenties organisatie Werkgroep onderzoekt methodes en stelt voor. Team probeert uit en deelt ervaringen in bouw- en teamvergadering.
Werkgroep neemt beslissing en zorgt voor de bestelling. In bouwvergaderingen: overleg/plannen gedeelde en klas
ontdekhoeken, passend bij de thema's uit de methode.

Consequenties scholing Geen, eventueel collegiale consultaties door collega's die de methode kennen. Mocht het noodzakelijk zijn (en de wens
er is) kan er een teamscholing gevolgd worden. De inschatting is nu dat deze niet nodig is.

Betrokkenen (wie) werkgroep zaakvakken methode, directie, bouwen en team.

Plan periode
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Eigenaar (wie) Voorzitter werkgroep en directie

Omschrijving kosten Afhankelijk van de methode keuze en de aanvullingen hierop.

Meetbaar resultaat Aan het einde van schooljaar 2020-2021 wordt de methode door alle groepen gebruikt zoals hij bedoeld is en zijn er
passende ontdekhoeken in elke groep.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Einde schooljaar 2020-2021 mondelinge evaluatie tijdens teamvergadering. Eventueel aanpassingen doen voor volgend
schooljaar.

Borging (hoe) In onderwijskaart vastleggen hoe gewerkt wordt met de zaakvakken methode en de ontdekhoeken. Lessen zaakvakken
meenemen in de klassenbezoeken door directie en IB

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

In het schooljaar 20-21 is de Methode Blink aangeschaft en in gebruik genomen. Het team heeft deelgenomen aan een webinar over het gebruik van Blink en een aantal lessen
uitgeprobeerd. In de groepen 3 t/m 8 wordt hier volledig en naar grote tevredenheid mee gewerkt. In alle groepen worden op verschillende manieren presentaties gehouden en zijn
er presentatieborden en ontdekhoeken te vinden. Vanaf het schooljaar 21-22 wordt een schoolplanning gemaakt, hierin wordt afgesproken welke thema's dat jaar in welke groep
aan bod komen en welk thema gekozen wordt als schoolbreed thema.
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Uitwerking GD2: De school geeft digitaal burgerschap een plaats in het curriculum.

Hoofdstuk / paragraaf Beleidsplan 2019 t/m 2022: Brede ontwikkeling van kinderen

Resultaatgebied Digitaal burgerschap

Huidige situatie + aanleiding Op dit moment wordt binnen incidentele lessen kanjertraining en Nieuwsbegrip aandacht besteed aan onderwerpen rond
digitaal burgerschap. Hier is nu geen duidelijke planning of doorgaande lijn voor. Vanuit de overheid is de vraag richting
scholen om structureel aandacht te besteden aan burgerschap.

Gewenste situatie (doel) Digitaal burgerschap betekent dat leerlingen bewust en verantwoord met sociale media leren omgaan. Ook bij het gebruik
van internet, mobiele telefoon en andere media dienen zij een goede, verantwoordelijke burger te zijn. Wij willen hier als
school structureel aandacht aan besteden. Een doel is dat leerlingen belangrijke communicatieve vaardigheden leren,
zoals duidelijk communiceren, goed luisteren, het zich verplaatsen in het gezichtspunt van de ander en verschil van
mening kunnen overbruggen. Het digitale doel hiervan is dat leerlingen leren om deze vaardigheden ook online toe te
passen: digitaal burgerschap.’

Activiteiten (hoe) Binnen de nieuwe zaakvakken methode en kanjertraining zoeken naar de mogelijkheden om dit onderwerp aan te
snijden. Uitvoerig aandacht besteden aan deze lessen

Consequenties organisatie Ruimte creëren tijdens de zaakvak lessen, Nieuwsbegrip en Kanjertraining om specifiek over dit onderwerpen met de
leerlingen in gesprek te gaan.

Consequenties scholing Tot nog toe geen.

Betrokkenen (wie) team en directie

Plan periode sep 2020, okt 2020 en nov 2020

Eigenaar (wie) Directie

Omschrijving kosten Alleen de aanschaf van de zaakvakken methode (nog niet bekend)

Meetbaar resultaat Er is een onderwijskaart vor (digitale) burgerschapskunde en deze wordt uitgevoerd in de groepen.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Juni 2021 hele team tijdens teamvergadering.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Na het onderzoek burgerschapskunde, waarbij het burgerschap op de Cunera als goed aangemerkt werd. Is burgerschap vastgelegd in de methode Blink en de methode
Kanjertraining.
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Uitwerking GD3: De school benut de kansen om zich te ontwikkelen tot een Kindcentrum, in lijn met het stappenplan

Hoofdstuk / paragraaf Beleidsplan 2019 t/m 2022: Toekomstbestendige organisatie

Resultaatgebied Organisatie kindcentrum

Huidige situatie + aanleiding Rondom alle ambities past het vormgeven van een kind centrum perfect. Door middel van een kindcentrum kunnen we
als school niet alleen leren van de leeftijdscategorie 0 tot 4 jaar, we kunnen ook beter inspelen op de ontwikkeling van
leerlingen door ze in een vroegtijdig stadium goed te kunnen begeleiden en volgen. We kunnen beter gebruik maken van
specialisten binnen een groter team en het breder inzetten van ondersteunend personeel zoals bijvoorbeeld pedagogisch
medewerkers ook als onderwijsassistenten in te zetten. Voor ouders is er 1 organisatie waarbij ze hun kind in vertrouwen
kunnen onderbrengen. Op dit moment hebben we de opvang van 2 t/m 13 jaar vormgegeven, zij het met een externe
partner.

Gewenste situatie (doel) We willen een kind centrum voor kinderen van 0 tot 13 jaar van 7:30 uur t/m 18:30 uur.

We willen onderzoeken of daarbij de opvang van 0 t/m 2-jarige een optie is. Daarnaast willen we de naschoolse opvang
zoveel mogelijk in het gebouw halen. Dit is op dit moment alleen voor groep 1/2 het geval. Ook willen we meer
naschoolse activiteiten bieden voor kinderen die juist geen gebruik maken van de naschoolse opvang, om op dit manier
ook deze kinderen binnen Bakkum op een speelse manier met een aantal belangrijke zaken zoals beweging, cultuur en
techniek in aanraking te laten komen.

Activiteiten (hoe) Onderzoeken of de opvang van 0 tot 2 jaar zinvol is en gerealiseerd kan worden.
Onderzoeken of wij de BSO in de huidige gebouwen zouden kunnen vormgeven. Onderzoek doen naar de wens onder
ouders (wordt nu eve niet gedaan ivm belangen van Forte). Overleggen met Forte over een wisseling houder. (Carla)
Meerdere lokalen vrijmaken' en inrichten voor opvang. Wij willen in eerste instantie een peutergroep (ochtend) en BSO gr
1 t/m 8. Hoeveel kinderen kunnen we kwijt? (in overleg met Wil) Businesscase opstellen, dat naar Tabijn (in gesprek met
Ed) Overleggen met Carla, wat te communiceren (richting ouders en Forte) Nadenken over (met team) waarom opvang,
wat is de meerwaarde voor ons als school en voor de kinderen. Opstellen pedagogisch beleid.

Consequenties organisatie Nadenken over (met team) waarom opvang, wat is de meerwaarde voor ons als school en voor de kinderen. Eerste opzet
maken over de verdeling van de ruimtes en inrichten ruimtes

Consequenties scholing Mogelijk voor personeelsleden die een rol gaan spelen in de opvang.

Betrokkenen (wie) directie, tabijn (wil, ed, sophie), team, carla/hans en forte

Plan periode jul 2020, aug 2020, sep 2020, okt 2020, nov 2020, dec 2020, jan 2021, feb 2021, mar 2021, apr 2021, mei 2021, jun 2021
en jul 2021

Eigenaar (wie) Directie

Omschrijving kosten Nog onbekend, overleggen met Ed en Wil.
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Meetbaar resultaat We starten schooljaar 21 22 met een BSO en een peuteropvang, beide in eigen beheer.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Halverwege schooljaar 2021/2022 evalueren en eventueel bijstellen van de organisatie. Directie, team en Tabijn

Borging (hoe) Het gehele opvangbeleid uitwerken in een opvangprotocol. Deze 2x per jaar bijstellen waar nodig.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Hoewel gepland voor dit schooljaar, heeft tabijn besloten om het in eigen beheer nemen van de opvang uit te stellen naar 1 september 2022. Hoewel er al een aantal zaken gereed
waren, gaat dit plan mee naar komend schooljaar.
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Uitwerking GD4: Vaardig en talent Op de Cunera werken we aan de ontwikkeling van cognitieve en sociale vaardigheden, creativiteit, samenwerken, communiceren,
probleemoplossend en creatief denken.

Hoofdstuk / paragraaf Streefbeeld

Huidige situatie + aanleiding Op de Cunera werken we aan de ontwikkeling van cognitieve en sociale vaardigheden van kinderen waarbij creativiteit,
samenwerken, communiceren, probleemoplossend en creatief denken van belang zijn. Deze vaardigheden moeten dan
ook in het onderwijs centraal staan. Wat zien we hier nu van binnen de Cunera

Creatieve workshops
Acadin
Planclub Plusklas extern en intern Instructiebalie
Schoolproject
Thema projecten onderbouw
Tutoren inzetten
Creatief omgaan met zaakvakken.
Podiumtijd
Lessen sociaal-emotionele ontwikkeling aan de hand van de Kanjertraining

Gewenste situatie (doel) Kinderen kennen hun vaardigheden en talenten en kunnen en willen die ook voor elkaar inzetten. Standaard
ingeroosterde talenturen, waarbij niet alleen ingezet wordt op cognitieve vaardigheden. Hierbij wordt gebruik gemaakt
van de diverse talenten van de leerkrachten en eventueel ouders. Voor de zaakvakken meer excursies en gastsprekers
inzetten voor betekenisvol onderwijs. Eigen plus- en klusgroep op school (talentgroepen).

Activiteiten (hoe) Werkgroep 'vaardig en talent' opzetten. Opzetten interne plusklas 1x per week in het rooster: talenturen (klasdoorbrekend
en inzetten op diverse talenten kinderen en leerkrachten)
Fondsen werven Plus- en klusklas

Consequenties organisatie Leerlingen met regelmaat de groep uit voor plusklas en instructiebalie en talenturen. Ruimte in de organisatie en roosters
maken en houden voor deze activiteiten.

Consequenties scholing geen

Betrokkenen (wie) leerkrachten plusklas en instructiebalie en team

Plan periode

Eigenaar (wie) IB en werkgroep vaardig en talent

Omschrijving kosten geen

Meetbaar resultaat Er is aan het einde van dit schooljaar een plusklas en een instructiebalie. Er is en idee over de opzet van een klusklas.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Januari 2021, evaluatie plusklas en instructiebalie. Daarna tweejaarlijks evalueren.
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Borging (hoe) Beleid vastgelegd in ons plusbeleid (onderwijskaart plusbeleid).

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

De werkgroep is opgezet. De interne plusklas is opgezet. De talenturen hebben door Corona nog geen vorm gekregen en gaan we komend jaar naar kijken. Er zijn niet actief
fondsen geworven, maar er is komend jaar wel geld beschikbaar voor een klusklas.

Cunera
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Uitwerking GD5: Waardering en erkenning Je mag als kind zijn en worden wie je bent. Je hebt respect voor jezelf, maar ook voor de ander. Groeien als volwaardig
persoon gaat van binnenuit maar ook door de erkenning en waardering van buitenaf. Wij zien dit samengevat in de volgende thema’s: acceptatie, gezien worden,
gehoord worden (een stem hebben), een plek als individu in de groep, autonomie ontwikkelen en verantwoordelijkheid krijgen, leerlingen niet met elkaar vergelijken
maar als uniek individu in hun ontwikkeling zien, trots kunnen zijn op jezelf.

Hoofdstuk / paragraaf Streefbeeld

Huidige situatie + aanleiding Er is persoonlijke aandacht voor elke leerling. We kijken naar de mogelijkheden van kinderen.

D.m.v. de leerlingenraad hebben leerlingen een stem in de school en worden ze gehoord.

De eerste stap naar meer autonomie en verantwoordelijkheid is gezet (pilot leerplein bovenbouw).

Door het voeren van driehoeksgesprekken (leerling, ouder, leerkracht) hebben we een basis gelegd voor het gehoord
worden en trots zijn op wat je kunt.

Gewenste situatie (doel) We willen een school zijn waar leerlingen trots zijn op zichzelf, eigen talenten kunnen benoemen en zichzelf zien als
uniek individu in hun eigen ontwikkeling. Dit betekent dat onze leerlingen regelmatig opbouwende en positieve feedback
krijgen van de leerkracht en ze deze feedback ook onderling kunnen geven en ontvangen. Waar mogelijk geven we
ruimte voor het ontdekken en ontwikkelen van talenten. Daarnaast zijn onze leerlingen eigenaar van hun eigen
ontwikkeling, op hun eigen niveau. Daarbij weten ze welke leerstrategie het beste bij hen past. Hiervoor voeren we kind
gesprekken en leveren we een rapportage op eigen niveau.

Activiteiten (hoe) Werkgroep waardering en erkenning opzetten

De autonomie van de individuele leerling verder vergroten door scholing van het team. Leerlingen gaan werken met een
eigen portfolio waarin ze zicht hebben op hun eigen ontwikkeling en de doelen die ze gaan halen en hebben gehaald (zelf
analyseren van de eigen opbrengsten). Ouders betrekken we in dit proces door middel van ouderavonden.

Consequenties organisatie Leerkrachten gaan portfolio's opzetten, invullen en bijhouden.

Consequenties scholing Leerkrachten worden geschoold in het gebruik van portfolio's.

Betrokkenen (wie) werkgroep waardering en erkenning, directie, team en ib

Plan periode

Eigenaar (wie) Werkgroep waardering en erkenning en directie

Omschrijving kosten onbekend

Meetbaar resultaat Aan het einde van schooljaar 2020-2021 is een start gemaakt met het werken met de portfolio's De driehoeksgesprekken
zijn meer uitgebouwd en hier is een doorgaande lijn van opgezet. Leerkrachten houden deze gesprekken op dezelfde
cyclische manier.
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Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Juni 2021 tijdens teamvergadering met het hele team. Ervaringen, tips en tops worden gedeeld en de werkwijze
eventueel aangescherpt

Borging (hoe) Afspraken rond driehoeksgesprekken en het invullen en het gebruik van de portfolio's vastleggen in onderwijskaarten en
waar nodig jaarlijks bijstellen.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

De werkgroep is opgezet. Op dit moment wordt er gekeken naar een rapportfolio. Zodra hier meer van bekend is, wordt dit besproken in het team en de MR. Daarna vindt er
voorlichting voor ouders plaats.
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Uitwerking GD6: Nieuw schoolgebouw Een nieuw schoolgebouw is een aparte ambitie van de Cunera die we ook graag de komende 4 jaar gerealiseerd zien. Op dit
moment worden we geconfronteerd met een groeiend aantal leerlingen en een voorzienbaar ruimte te kort. Daarnaast zijn beide gebouwen die we op dit moment
gebruiken, niet echt meer toegerust voor het eigentijdse onderwijs en opvang die we willen gaan bieden de komende jaren.

Hoofdstuk / paragraaf Streefbeeld

Huidige situatie + aanleiding Op dit moment is onze school gehuisvest in een tweetal schoolgebouwen die niet meer aan de vragen van het huidige
onderwijs voldoen. Voor het huisvesten van onze school in een nieuw gebouw, zijn we afhankelijk van de gemeente
Castricum.

Gewenste situatie (doel) Een nieuw schoolgebouw in Bakkum (oost-kant van het spoor) waar alle groepen en de opvang in gehuisvest kan
worden.

Activiteiten (hoe) In oktober wordt het locatieonderzoek door de gemeente afgerond en aan de raad gepresenteerd. Daarna druk
uitoefenen op de raad om tot een snelle beslissing te komen.

Consequenties organisatie Op dit moment is deze laag. Pas als er duidelijk wordt dat er gebouwd kan gaan worden, zal dit groter worden.

Consequenties scholing Geen.

Betrokkenen (wie) directie, mr en tabijn.

Plan periode jul 2020, aug 2020, sep 2020, okt 2020, nov 2020, dec 2020, jan 2021, feb 2021, mar 2021, apr 2021, mei 2021, jun 2021
en jul 2021

Eigenaar (wie) Bertil

Omschrijving kosten NVT

Meetbaar resultaat Aan het einde vna het kalenderjaar is duidelijk waar en wanneer er een nieuw gebouw gerealiseerd kan gaan worden.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Op dit moment nog niet van toepassing.

Borging (hoe) Op dit moment nog niet van toepassing.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Het locatie onderzoek is afgerond en besproken met de raad. In mei 2021 zou de raad een beslissing nemen over de locatie. Tot op heden is dat nog niet gebeurd.
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Uitwerking GD7: Kind centrum Rondom alle ambities past het vormgeven van een kind centrum perfect. Door middel van een kind centrum kunnen we als school niet
alleen leren van de leeftijdscategorie 0 tot 4 jaar, we kunnen ook beter inspelen op de ontwikkeling van leerlingen door ze in een vroegtijdig stadium goed te kunnen
begeleiden en volgen. Voor ouders is er 1 organisatie waarbij ze hun kind in vertrouwen kunnen onderbrengen.

Hoofdstuk / paragraaf Streefbeeld

Resultaatgebied Organisatie kindcentrum

Huidige situatie + aanleiding De gemeente is bezig met het zoeken naar een locatie voor de nieuwbouw. In hoeverre dit door de coronamaatregelen is
beïnvloed, is op dit moment niet duidelijk. Ter voorbereiding op het ruimte tekort wat in schooljaar 2021-2022 ontstaat,
zijn er noodlokalen geplaatst op de Winklerlaan.
Voor de verdere ontwikkeling van het toekomstige IKC, wordt er op dit moment onderzocht op welke manier we BSO op
school vorm zouden kunnen geven. Dit zal volgend jaar een groter speerpunt worden met het team.

Gewenste situatie (doel) Het doel van dit jaar is het treffen van alle benodigde voorbereidingen die nodig zijn om het schooljaar 21-22 te kunnen
starten met de opvang van 2-12 in eigen beheer.

Activiteiten (hoe) In kaart brengen van de mogelijkheden binnen de bestaande gebouwen, aangevuld met de 2 noodlokalen. Overleg met
Ed over de financiële planning. Overleg met Wil over de ruimtes. Overleg met Carla over de mogelijkheden richting Forte
Inrichten van de noodlokalen. Overleg met Forte over de houder wisseling. Invulling geven aan de personele bezetting.
Informeren en bespreken met het team. Ouder peiling naar de behoeftes.

Betrokkenen (wie) directie, afd huisvesting tabijn, financiële afdeling tabijn en voorzitter van bestuur

Plan periode jul 2020, aug 2020, sep 2020, okt 2020, jan 2021, feb 2021, mar 2021 en apr 2021

Eigenaar (wie) directie

Omschrijving kosten nog niet bekend

Meetbaar resultaat In augustus opent ikc Cunera

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) januari 2022 evaluatie start en aanpassen werkwijze waar nodig

Borging (hoe) In overleg met Ed en bestuur

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Tabijn heeft het openen van de opvang in eigen beheer verplaats naar 1 september 2022. De volgende zaken zijn gedaan: In kaart brengen van de mogelijkheden binnen de
bestaande gebouwen, aangevuld met de 2 noodlokalen. Overleg met Ed over de financiële planning. Overleg met Wil over de ruimtes. Overleg met Carla over de mogelijkheden
richting Forte Inrichten van de noodlokalen. Overleg met Forte over de houder wisseling.

De overige zaken gaan mee naar het komend jaar.
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Uitwerking KD1: De school geeft invulling en uitvoering aan systematische collegiale consultatie

Hoofdstuk / paragraaf Beleidsplan 2019 t/m 2022: Werkplezier van personeel

Gewenste situatie (doel) Er vindt collegiale consultatie plaats indien dat zinvol is.

Activiteiten (hoe) Met het team bespreken hoe dit vorm te geven en een behoeftepeiling doen.

Betrokkenen (wie) team en directie.

Plan periode jan 2021, feb 2021 en mar 2021

Eigenaar (wie) Directie

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Vanwege corona hebben we met dit plan niks kunnen doen. Deze mag door naar komend schooljaar.

Uitwerking KD2: De school geeft invulling aan de KwaliteitsPLUS van Tabijn voor wat betreft muziek, dans en beweging.

Hoofdstuk / paragraaf Beleidsplan 2019 t/m 2022: Toekomstbestendige organisatie

Resultaatgebied Muziekonderwijs

Gewenste situatie (doel) Er is een muziekplan opgesteld voor de Cunera. Komend jaar moet dit door het team bekeken en besproken worden.

Activiteiten (hoe) Doornemen met team, vaststellen. Evt muziek taskforce opzetten, muziekplan uitvoeren.

Betrokkenen (wie) team, directie en vakdocent

Plan periode feb 2021, mar 2021 en apr 2021

Eigenaar (wie) directie

Omschrijving kosten onbekend

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Het muziekplan is opgesteld en aan het team aangeboden. Uitvoering is inmiddels gestart en zal komend jaar worden voortgezet.
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Uitwerking KD3: De school geeft invulling aan de KwaliteitsPLUS van Tabijn voor wat betreft de buitenruimtes.

Hoofdstuk / paragraaf Beleidsplan 2019 t/m 2022: Toekomstbestendige organisatie

Resultaatgebied Buitenspelen

Gewenste situatie (doel) De buitenruimtes zijn gedeeltelijk in orde. Op de Vondelstraat dient het schoolplein voor te worden aangepakt. Hiervoor is
een plan, de uitvoering loopt vertraging op. Ook moet er gekeken worden naar de speelplaats aan de Winklerlaan.

Activiteiten (hoe) Opstarten aangepast plan Vondelstraat.

Betrokkenen (wie) directie en team

Plan periode sep 2020, okt 2020 en nov 2020

Eigenaar (wie) directie

Omschrijving kosten 33.000 euro voor de begroting van 2020.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Het schoolplein aan de Vondelstraat is opnieuw ingericht.

Uitwerking KD4: Vervangen methode rekenen/wiskunde (2021)

Hoofdstuk / paragraaf PCA Onderwijskundig beleid

Resultaatgebied Rekenen

Gewenste situatie (doel) Onderzoek is afgerond. Begin volgend schooljaar worden de resultaten aan het team gepresenteerd.

Activiteiten (hoe) presentatie resultaten onderzoek aan team door IB/directie. Team aan de slag met de aanbevelingen. reken werkgroep
gaat zich voorbereiden op het vervangen van de rekenmethode.

Betrokkenen (wie) werkgroep rekenonderzoek en werkgroep vervangen rekenmethode.

Plan periode sep 2020, nov 2020, mar 2021 en apr 2021

Eigenaar (wie) werkgroep rekenen

Omschrijving kosten nog onbekend, afhankelijk van aan te schaffen methode. Dit is a wel opgenomen in de begroting van 2021.
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Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Het rekenplan is gepresenteerd aan het team. Daarna heeft teamscholing plaatsgevonden. Het vervangen van de methode is opgestart, maar zal komend jaar verder voortgang
vinden.
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