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Inleiding Het waarom van onze school

Wij zijn PCBO Koningin Wilhelmina. Wij staan open voor alle kinderen,
ongeacht welke achtergrond. We werken vanuit een positief mensbeeld dat is
geworteld in onze christelijke identiteit. Wij laten kinderen zichzelf zijn, laten ze
samenleven met anderen en laten ze zorg dragen voor de wereld om hen heen.
Wij bieden hen ruimte en begeleiding om zichzelf te ontwikkelen. Naast ruime
aandacht voor de basis van rekenen, taal en lezen besteden we als school veel
aandacht aan de sociale, culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van
de kinderen. We staan op een prachtige plek in het centrum van Apeldoorn. De
missie van onze school is: "Samen in ontwikkeling met plezier, lef en
vertrouwen". In gesprek met en in ons handelen laten we dit horen en zien. De
woorden in onze missie zijn onze kernwoorden. Hierin zitten meteen ook onze
kernwaarden.

Samen

Wij geloven in de kracht van samen. Kinderen, ouders en leerkracht kunnen
niet zonder elkaar. Samen helpen we elkaar in onze ontwikkeling.
Samenwerken is één van de belangrijkste vaardigheden die nodig is in de
moderne samenleving. Wij geloven op PCBO Koningin Wilhelmina, dat het
stimuleren en organiseren van samenwerking, interactie en dialoog zorgt voor
groei.

Ontwikkeling

Ontwikkeling betekent voor ons in beweging zijn. Wij geloven dat verandering
nodig is om jezelf te zijn en blijven. Wij zijn steeds op zoek naar het potentieel
en de kracht van onszelf en de ander. Hierbij creëren we ruimte voor kinderen
om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. We zijn nieuwsgierig en we
zoeken voortdurend naar nieuwe mogelijkheden en inzichten om ieder kind te
stimuleren, zodat het zich op zijn eigen niveau in alle breedte ontwikkelt.

Lef

We zijn ambitieus en positief. We hebben hoge verwachtingen van onszelf,
kinderen en ouders. Passend bij het kind en hoe zij of hij leert en zich
ontwikkelt. We werken er iedere dag aan om van goed naar beter te gaan. Wij
durven kwetsbaar te zijn en fouten te maken. “Lev” is ook het Hebreeuwse
woord voor "hart". Wij maken keuzes vanuit ons “hart” voor kinderen. Hierbij
stappen wij uit onze comfortzone en staan we open voor nieuwe invalshoeken,
ideeën en mogelijkheden.

Plezier

Wij werken vanuit bevlogenheid en plezier. We staan voor een veilig klimaat.
Een klimaat waarin de kinderen zichzelf mogen zijn en zich goed voelen. Dit is
voor ons de belangrijkste voorwaarde voor leren. PCBO Koningin Wilhelmina is
een plek waar je met plezier werkt en leert, dit zien en voelen kinderen, ouders
en teamleden. Samen vieren we kleine en grote successen.

Vertrouwen

Op PCBO Koningin Wilhelmina gaan we uit van positieve bedoelingen van
kinderen, ouders en teamleden. We hebben respect voor elkaar en zijn
nieuwsgierig naar de ander. Relatie is de basis voor prestatie, daarom
investeren wij in goede en gezonde relaties met kinderen, ouders en
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teamleden. Wij werken proactief. We doen wat we zeggen en zeggen wat we
doen.

Speerpunten

1. Onze school is een "lerende organisatie". We zijn een professioneel team waarbinnen het leren van en met elkaar
structureel georganiseerd is.

2. Binnen ons team worden talenten en expertise van individuele teamleden gebruikt voor het onderwijs aan onze
kinderen. Zo werken we waar mogelijk groepsoverstijgend, met vakleerkrachten en andere functionarissen.

3. De uitgangspunten van ouderbetrokkenheid 3.0 zijn herkenbaar binnen de school. Deze punten vormen de basis
van onze relatie met ouders.

4. We werken aan een integraal aanbod van de WO-vakken, techniek en de creatieve vakken. Hierbinnen staat het
aanleren van 21-eeuwse vaardigheden centraal.

5. Er is binnen de school een goede doorgaande lijn voor didactiek, pedagogiek en klassenmanagement om effectief
tegemoet te komen aan verschillen tussen kinderen. De principes vanuit EDI en de Kanjertraining vormen hiervoor de
basis.

6. Op onze school gebruiken we de kracht van ICT om het onderwijs te personaliseren voor kinderen en tegemoet te
komen aan de werkdruk van leerkrachten.

7. Kinderen binnen school krijgen ruimschoots de gelegenheid voor bewegen. Zo organiseert onze school twee
gymlessen per week voor iedere kind en bieden we door afwisselende werkvormen, inrichting van gebouw en plein
ruimte voor beweging.

8. De zorgstructuur en -cultuur dragen bij om een "goed" te behalen op de basiskwaliteit. We hanteren een
kwaliteitssysteem waarin we, vanuit een planning, voortdurend de kwaliteit meten, verbeteren en borgen.

9. De rollen, taken en verantwoordelijkheden binnen het team zijn duidelijk. Specialisten, IB, leerkrachten,
onderwijsassistenten en MT werken vanuit een duidelijke structuur en taakverantwoordelijkheid.

10. We hebben als school een goede ondersteuningsstructuur. Kinderen krijgen de begeleiding die past bij hun
onderwijsbehoeften. In de klas wordt lesgegeven op drie niveaus en op school is een goed werkende extra
voorziening aanwezig voor kinderen met een begaafdheidsprofiel.
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Gekozen actiepunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Actiepunt Omvang

GD1 Speerpunt Onze school is een "lerende organisatie". We zijn een professioneel
team waarbinnen het leren van en met elkaar structureel
georganiseerd is.

groot

KD1 Instructie in
kleine groepen
(tutoring)

Kijken naar inzet en uitbreiding van eigen personeel om kinderen
extra te ondersteunen

klein

KD2 Directe
instructie

Het schoolbreed continueren van een rekentraject vanuit de
IJsselgroep

klein

KD3 Interventies
gericht op het
welbevinden
van leerlingen

Faciliteren kindgesprekken klein

KD4 Speerpunt Op onze school gebruiken we de kracht van ICT om het onderwijs
te personaliseren voor kinderen en tegemoet te komen aan de
werkdruk van leerkrachten.

klein

KD5 Speerpunt De zorgstructuur en -cultuur dragen bij om een "goed" te behalen op
de basiskwaliteit. We hanteren een kwaliteitssysteem waarin we,
vanuit een planning, voortdurend de kwaliteit meten, verbeteren en
borgen.

klein

KD6 Metacognitie en
zelfregulerend
leren

Aandacht voor Growth Mindset klein

KD7 Samenwerkend
leren

Implementeren coöperatief leren klein

KD8 Actiepunten (los
van menukaart)

Groep 5 t/m 8: meer aandacht voor differentiatie binnen begrijpend
lezen

klein
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Uitwerking GD1: Onze school is een "lerende organisatie". We zijn een professioneel team waarbinnen het
leren van en met elkaar structureel georganiseerd is.

Hoofdstuk / paragraaf Speerpunt

Gerelateerde actiepunten We spreken niet over de school en over het kantoor, maar over wij: PCBO
Apeldoorn
We spreken elkaar aan. Dat levert een goede werksfeer op en uiteindelijk
beter onderwijs.

Resultaatgebied Professionele leergemeenschap

Huidige situatie + aanleiding We werken vanuit de theorie van Continu verbeteren. We willen effectief
vergaderen en inhoudelijk op elkaar afgestemd zijn. De keuze voor CV is de
aanleiding om met onderstaande activiteiten aan de slag te gaan. CV en de
werkwijze van ME+U vormen de basis voor het verder ontwikkelen van een
professionele leergemeenschap.

Gewenste situatie (doel) We zijn een professionele leergemeenschap waarbij het belangrijkste aspect op
dit moment is het realiseren van een feedback- en ontwikkelingscultuur. Basis
hiervoor is inzicht in elkaars kwaliteiten, drijfveren en het bouwen aan onderling
vertrouwen. De verantwoordelijkheid voor onderwijsbeleid wordt gedeeld
binnen het team. We maken gebruik van elkaars expertise.

Activiteiten (hoe) 1. Op 26 augustus 2022 is er een studiedag over Continu verbeteren (CV).
We maken dan onze teammissie en teamafspraken vanuit de theorie van
CV. De opgedane kennis passen leerkrachten toe in de klas. Bevindingen
en ervaringen vertalen we naar vervolgstappen die nodig zijn om verder te
groeien als team i.r.t. een professionele leergemeenschap.

2. De opzet van vergaderingen nodigt uit voor samenwerken aan
onderwijsinhoud en leren van elkaar (o.a. ook ME+U).

3. We voeren de opgestelde verbeteracties vanuit de geformuleerde
teamafspraken. Dit wordt vanaf september 2022 wekelijks geëvalueerd
tijdens de check-ups. De vorderingen maken we ook zichtbaar op het
team-data-bord.

4. In alle groepen wordt het databord gebruikt in de klas met de kinderen.
5. Op 9 januari 2023 is er een studiedag over ME+U. We zoomen verder in

op onze persoonlijke doelen en de teamafspraken/-doelen.
6. Zie ook actieplan Growth Mindset.

Consequenties organisatie 1. Manier van vergaderen wordt verder aangepast. belangrijkste verandering
is dat de agenda van een BV gevuld wordt vanuit de Check-ups (vanuit het
team).

2. Ontwikkelen van een data-muur binnen school op teamniveau en
klassenniveau.

3. Het aanpassen van de werkwijze rondom de check-ups.

Consequenties scholing 1. Een studiedag rondom Continu verbeteren met het team.
2. Databorden in de klas leren gebruiken.

Betrokkenen (wie) team en actieteam cv

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Actieteam CV en MT

Omschrijving kosten Geen

Meetbaar resultaat 1. Op team en klassenniveau werken we met data-borden. Deze zijn
zichtbaar.

2. Het team bespreekt maandelijks de teamafspraken en voorzien elkaar
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tijdens deze momenten van feedback.
3. Iedere studiedag starten we met een check-in (vanuit principes ME+U).
4. De gesprekkencyclus is met ieder teamlid doorlopen (vanuit de werkwijze

ME+U).

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) 1. Op de tussen- en eindevaluatie van het jaarplan in januari 2023 en juni
2023.

2. Maandelijks tijdens de check-ups.

Borging (hoe) 1. Jaarplanning
2. Werken met databorden wordt vastgelegd in het Handboek-KWS.
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Uitwerking KD1: Kijken naar inzet en uitbreiding van eigen personeel om kinderen extra te ondersteunen

Hoofdstuk / paragraaf Instructie in kleine groepen (tutoring)

Gerelateerde actiepunten

Gewenste situatie (doel) Kinderen in verschillende groepen (3 t/m 8) worden begeleid in kleinere
groepen, zodat de opgelopen achterstanden weggewerkt worden. Dit is
effectief georganiseerd o.a. door groepsdoorbroken activiteiten en/of gerichte
extra instructie. (rekenen).

Activiteiten (hoe) 1. Analyseren welke kinderen extra begeleiding nodig hebben.
2. Opstellen van plan van aanpak voor de betreffende ondersteuner en

leerkrachten. Hierbij gaan we uit van groepsdoorbroken werken.
3. Tussentijdse evaluatiemomenten (2x) om vorderingen te volgen en inzet

extra hulp te bepalen (schoolbreed).
4. Vorderingen van kinderen bijhouden via het doelendocument en het

onderdeel "voortgang" in de groepsplannen/OPP's.

Plan periode wk

Eigenaar (wie) IB

Omschrijving kosten Salaris van extra leerkracht en leraarondersteuners.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Tijdens groepsbesprekingen met IB en a.d.h.v. de resultaten Cito-LOVS-
toetsen januari 2023 en juni 2023. De analyse hiervan wordt verwerkt in de
schoolanalyse.
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Uitwerking KD2: Het schoolbreed continueren van een rekentraject vanuit de IJsselgroep

Hoofdstuk / paragraaf Directe instructie

Gerelateerde actiepunten

Gewenste situatie (doel) Er is een doorgaande leerlijn voor rekenen binnen onze school, gebaseerd op
gedeelde didactische principes. Waar mogelijk wordt tijdens instructies gewerkt
vanuit het EDI-model. Leerkrachten bereiden samen rekenlessen voor tijdens
de werksessies en bespreken regelmatig hun bevindingen. We zijn als team op
elkaar afgestemd als het gaat om het rekenonderwijs. De onderlinge verschillen
zijn beredeneerd en passend binnen de doorgaande lijn. Daarnaast werken we
aan het rekenonderwijs in groep 1 t/m 3 waar de focus ligt op het verbinden van
methodisch werk met spel en hoeken.

Activiteiten (hoe) 1. Er wordt een studiedag georganiseerd waarbij rekendoelen gekoppeld
worden aan het meetbaar maken op het databord.

2. Het bestelde rekenmateriaal onder de aandacht brengen binnen het team.
Dit regelmatig terug laten komen.

3. Borgen en delen van afspraken (vastgelegd in KWS-handboek) en
werkwijze rondom: -Inzet van varia- en basisstrategieën in de groepen 3
t/m 8. -De werkwijze rondom werken vanuit de doelen in groep 3 (periode
zomer tot herfst). -De werkwijze rondom werken vanuit de doelen in
groepen 1 en 2. -De werkwijze rondom Pluspunt (hybride) en Bareka in de
groepen 4 t/m 8.

4. In het schooljaar 2022-2023 heeft ieder teamlid 2x een lesbezoek gehad
(automatiseren en methode). De rekenles wordt bekeken en besproken.
Leerkrachten hebben/krijgen inzicht in hun vaardigheden wat betreft het
geven van een rekenles. Daarnaast zijn de actieteamleden bij elkaar in de
klas wezen kijken.

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Actieteam rekenen in samenwerking met twee rekenexperts

Kosten 12500

Omschrijving kosten Scholing en klassenbezoeken door rekenexperts

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) 1 .Voortgang jaarplan in januari 2023 bespreken binnen team. 2. Jaarevaluatie
in juni 2023 bepreken binnen team.
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Uitwerking KD3: Faciliteren kindgesprekken

Hoofdstuk / paragraaf Interventies gericht op het welbevinden van leerlingen

Gerelateerde actiepunten

Gewenste situatie (doel) Kinderen worden gezien en gehoord. Er is individuele aandacht voor de
ontwikkeling van kinderen op persoonlijk en cognitief gebied. Door deze
gesprekken zijn leerkrachten beter in staat om het onderwijs beter af te
stemmen op het individuele kind.

Activiteiten (hoe) 1. Tijd generen voor het voeren van kindgesprekken. Dit wordt gefaciliteerd
door inzet van extra personeel, waardoor de vaste leerkracht vrij
geroosterd kan worden.

2. Leerkrachten bekijken voor het voeren van de kindgesprekken de online
lessen van het SWV over de werkwijze voor het voeren van deze
gesprekken.

3. Via groepsafspraken op team- en klassenniveau (CV) werken we aan SEO
op groepsniveau.

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Team en MT

Kosten 30000

Omschrijving kosten Voor het faciliteren van kindgesprekken roosteren we teamleden vrij. Hiervoor
zetten we 60 dagen per jaar een leerkracht of onderwijsondersteuner in om
klassen over te nemen.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) In januari 2023 maken we een tussenevaluatie op het jaarplan en in juni 2023
een eindevaluatie.
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Uitwerking KD4: Op onze school gebruiken we de kracht van ICT om het onderwijs te personaliseren voor
kinderen en tegemoet te komen aan de werkdruk van leerkrachten.

Hoofdstuk / paragraaf Speerpunt

Resultaatgebied ICT/administratie/werkdruk

Gewenste situatie (doel) De administratie rondom de leerlingenzorg is effectief, ondersteunend voor
leerkrachten, draagt bij aan de verbetering van de kwaliteitszorg en sluit aan bij
de kwaliteitseisen van de inspectie. Wij voorkomen dubbele administratie en
gebruiken de mogelijkheden van ICT optimaal. We zijn als team beter in staat
ons werk te doseren en prioriteiten te stellen in relatie o.a. de
administratie/voorbereiding en na-bereiding van lessen.

Activiteiten (hoe) 1. ICT monitort de invoering van toetsen in Parnassys.
2. ICT maakt een voorstel voor het implementeren van adaptieve

oefenprogramma's in de groepen 3 t/m 8. ICT maakt eerst een analyse van
gebruikte programma's binnen school (wat voor welk vakgebied) en maakt
van daaruit een voorstel. De programma's voorkomen kopiëren en
registreren.

3. Eventuele coaching of trajecten als "Veerkracht voor werk" worden
besproken tussen teamleden en MT tijdens de jaarlijkse gesprekkencyclus.

4. Twee keer per jaar gaan we binnen het team de dialoog aan over
opslagfactor, administratieve last en werkplezier.

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) ICT en MT

Kosten 3000

Omschrijving kosten 3000 voor eventuele coaching (vanuit nascholingsbudget)
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Uitwerking KD5: De zorgstructuur en -cultuur dragen bij om een "goed" te behalen op de basiskwaliteit. We
hanteren een kwaliteitssysteem waarin we, vanuit een planning, voortdurend de kwaliteit meten, verbeteren
en borgen.

Hoofdstuk / paragraaf Speerpunt

Gerelateerde actiepunten We stellen doelen vast mbt het te behalen referentieniveau
We werken handelingsgericht en opbrengstgericht

Resultaatgebied Zorgstructuur en -cultuur

Gewenste situatie (doel) Een goede zorgstructuur en -cultuur waarin kinderen gezien worden en waar
ingespeeld wordt op verschillen tussen kinderen. We signaleren vroegtijdig
mogelijke problemen in de ontwikkeling en passen ons handelen hier zoveel
mogelijk op aan. Hierbij zijn we reflectief en proactief. We behalen een "goed"
op de basiskwaliteit.

Activiteiten (hoe) 1. Inpassen van intervisie (gerelateerd aan leerlingenzorg) in de
vergaderstructuur. Dit doen we tenminste drie keer per jaar.

2. MT en IB bezoeken een school en bespreken de zorgstructuur aldaar. Dit
ter inspiratie en verdere ontwikkeling van onze eigen zorgstructuur.

3. We brengen het zorgbeleid en daarbij horende administratie en
verantwoording opnieuw onder de aandacht en controleren de kwaliteit
hiervan. Aandachtspunten: -Bijwerken van voortgang groepsplannen en
doelendocumenten. -Relatie tussen groepsplannen en roosters
aanbrengen. -Digitaliseren van groepsoverzichten. -Vaststellen lesroosters
en de daarbij horende uren. -Herzien van notitie-categorieën in Parnassys.

4. Het beleid rondom een structureel gedifferentieerd aanbod voor de RTL-
vakken voor +-werk wordt verder uitgewerkt in het zorgplan/handboek.
Hierin is aandacht voor leerlijnen en organisatie. Zo is er inzicht in welke
leerlingen er op welke leerlijn zitten en is er beleid voor: a. Leerlingen die
werken met +-werk vanuit de methode. b. Leerlingen die werken met
compacten en verrijken (buiten de methode). c. Leerlingen die werken met
een OPP. d. Leerlingen die werken in de Flexgroep.

5. Zorgbeleidsplan wordt bijgewerkt en opnieuw besproken.
6. Beleid rondom het werken met HB en flexgroep wordt bijgewerkt en

opnieuw besproken.

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) IB

Omschrijving kosten Geen
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Uitwerking KD6: Aandacht voor Growth Mindset

Hoofdstuk / paragraaf Metacognitie en zelfregulerend leren

Gerelateerde actiepunten

Gewenste situatie (doel) Kinderen leren eigen regie te hebben over gedachten, gedrag en leren.
Teamleden leren "groeitaal" spreken.

Activiteiten (hoe) 1. Kennissessie tijdens studiedag op 26 augustus 2022.
2. De leerkuil is zichtbaar op alle databorden in de klassen.
3. Het Actieteam CV oriënteert zich op een rapportfolio en het werken

rondom executieve functies.
4. In de 1e helft van het schooljaar is dit een onderwerp tijdens de wekelijkse

check-ups.
5. Eventuele ondersteunende materialen worden aangeschaft.

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Actieteam Continu verbeteren

Kosten 1000

Omschrijving kosten Aanschaf eventuele ondersteunende materialen.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Tijdens check-ups en in januari 2023 op de tussenevaluatie van het jaarplan en
in juni 2023 tijdens de eindevaluatie op het jaarplan.
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Uitwerking KD7: Implementeren coöperatief leren

Hoofdstuk / paragraaf Samenwerkend leren

Gerelateerde actiepunten

Gewenste situatie (doel) Kennis uitbreiden wat coöperatief leren voor je lesinhoud in relatie tot Effectieve
Directe Instructie kan betekenen. Het kunnen toepassen van diverse
coöperatieve werkvormen in de klas.

Activiteiten (hoe) 1. Opstellen Kwaliteitskaart voor het werken met coöperatieve werkvormen
(KWS-handboek).

2. Op schoolniveau allemaal dagelijks gebruik maken van de afgesproken 8
werkvormen. Blijven nagaan waar de behoefte van het team ligt wat betreft
inzet van werkvormen.

3. Afspraken vastleggen voor klassenmanagement voor de groepen 1 t/m 8.
Dit doen we in de kwaliteitskaart

4. Tijdens de studiedagen één/twee van de afgesproken werkvormen
herhalen en tegelijkertijd het team inspireren hoe deze werkvorm in te
zetten in klassen.

5. Binnen het actieteam meer kennis over cooperatief leren opdoen d.m.v.
een gezamenlijke cursus volgen hiervoor. Binnen het actieteam nieuwe
werkvormen eigen maken.

6. Coop-inspiratie-app aanmaken om de werkvormen meer en divers te
gebruiken.

7. Prowise-sheets aanpassen op aantrekkelijkheid.

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Actieteam Cooperatief Leren

Omschrijving kosten Nascholingskosten voor het volgen van training/cursus.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Tijdens check-ups en in januari 2023 op de tussenevaluatie van het jaarplan en
in juni 2023 tijdens de eindevaluatie op het jaarplan.
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Uitwerking KD8: Groep 5 t/m 8: meer aandacht voor differentiatie binnen begrijpend lezen

Hoofdstuk / paragraaf Actiepunten (los van menukaart)

Gerelateerde actiepunten

Gewenste situatie (doel) Via het bevorderen van een positieve leescultuur op school worden de
resultaten van o.a. begrijpend lezen positief beïnvloed.

Activiteiten (hoe) 1. Klassenbibliotheek opzetten. De eerste aanzet is gedaan, dit verder
uitwerken en mee gaan werken.

2. NT2 kinderen in kaart brengen en een programma voor deze leerlingen
opstellen (o.a. woordenlijst).

3. Borgen van afspraken rondom Staal.
4. Organiseren kennissessies (studiedagen) rondom het stimuleren van

leesbevordering.
5. Komen tot afspraken over welke onderdelen we vanuit Taalactief en/of

Staal doen.

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Actieteam Taal

Kosten 12000

Omschrijving kosten -Kosten inhuren leesexpert -Opleiden twee taalcoördinatoren

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Tijdens check-ups en in januari 2023 op de tussenevaluatie van het jaarplan en
in juni 2023 tijdens de eindevaluatie op het jaarplan.
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Geplande zelfevaluaties

Omschrijving Wie Wanneer Kosten

Evaluatie tussen- en eindopbrengsten n.a.v. CITO- LOVS en
Kanvas

Team en IB Februari en juli
2023

Geen

Tussen- en eindevaluatie voortgang jaarplan Team en MR Januari en juni
2023

Geen

Quickscan Ononderbroken ontwikkeling MT, IB Maart 2023

Quickscan Contacten met ouders Team, MT, IB Maart 2023

Quickscan Afstemming Team Maart 2023

Quickscan Hoogbegaafdheid MT, IB, HB-
coordinator

Maart 2023
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Overige zaken

Huisvesting We staan op de nominatie voor renovatie van het schoolgebouw. Dit is
vastgelegd in het IHP van de gemeente. Momenteel is er geen voortgang op dit
dossier en staat de realisatie van het IHP onder druk. Dit in verband met
impasse op gemeentelijk niveau. De planning is dat in het eerste kwartaal van
2023 bekend wordt of het huidige IHP nog uitgevoerd gaat worden. Vanuit die
planning maken we een plan voor school. Regie ligt bij PCBO momenteel.

TSO-BSO Verkenning voor opstarten IKC wordt opgestart in het eerste kwartaal van 2023.
We wilden dit gelijktijdig laten starten met de renovatie van de school. Door de
huidige impasse (zie huisvesting) gaan we los van de huisvestingsvraag aan de
slag met een voorverkenning voor het realiseren van een IKC.

Sponsoring De school heeft geen activiteiten gepland waarbij sponsoring een rol speelt.

MR De MR heeft een vergaderschema opgesteld en komt komend jaar 6-8 keer bij
elkaar.

Overig Voortgang parkeren op eigen terrein en vernieuwen schoolplein ligt bij PCBO
en gemeente. De subsidie voor het nieuwe schoolplein is toegekend in juli
2022. Uitvoering kan gerealiseerd worden nadat de gemeente duidelijkheid
heeft gegeven over de bekostiging van het realiseren van parkeren op eigen
terrein.

Andere schooltijden In lijn met de beleidsuitspraak van het CvB van PCBO Apeldoorn onderzoeken
we de invoeringsmogelijkheden voor het voeren van een 5-gelijke-dagen-model
op de KWS. Eerste voorstel is in januari 2023 gemaakt en besproken in MR en
team.

Schooljaar 2023-2024 Punten voor het scholjaar 2023-2024 zijn: -Ouderbetrokkenheid -Identiteit en
burgerschapsonderwijs. Plannen teambijeenkomst met Verus voor schrijven
van leerlijn. -Thematisch werken i.r.t. zaakvakken.
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