
Onderwerpen Omschrijving Belangrijke data Wanneer gelukt 
Time out De OOG groep gaat 

inventariseren welke 

behoeften er nog 

bestaan. 

Zij gaan overleg 

voeren met Harrie 

Velderman. 

 Het is gelukt als 

collega’s in staat zijn 

om de time out als 

echte uitzondering te 

gebruiken. Zo, dat het 

logisch is, dat zij n.a.v. 

zo’n time out situatie 

een gezamenlijk 

formulier zouden 

kunnen invullen met 

het kind. 

Methode Kinderen en hun 

sociale talenten 

Kunnen we nog verder 

met deze methode of 

moeten wij ons gaan 

oriënteren op een 

nieuwe methode. 

Inventarisatie wat er 

op beide vestigingen 

gebeurt.  

 Methode wordt 

gebruikt in de geest 

van de makers. 

Groepsbezoeken Dit blijft in het kader 

staan van de 

professionele 

ontwikkeling. 

Bij elkaar kijken is 

voor alle betrokkenen 

beter. 

 Als collega’s 

aangeven dat zij door 

groepsbezoeken 

energie hebben 

gekregen of iets 

nieuws gaan 

uitproberen. 

Rekenmethode Alles Telt Q. We 

starten op beide 

vestigingen met deze 

methode. 

We volgen 

gezamenlijk de 

vervolgcursus 

10-9-2020 

Locatie de Branding 

 

12-11-2020 

Locatie de Branding 

Collega’s gebruiken 

de methode zoals de 

makers bedoeld 

hebben en op een 

manier waarop er op 

de T@nding mee 

gewerkt kan worden 

Begrijpend lezen We starten met een 

gesprek met de OOG 

groep. Aan de hand 

hiervan gaan we het 

plan verder invullen. 

  

Techniek Integratie van tekenen 

en handvaardigheid 

nalopen en invoeren 

op de Branding. 

Daarnaast de 

technieklessen 

deugdelijk laten 

begeleiden en 

uitbreiden op de 

Branding 

 Het overzicht van de 

onderwerpen en 

materiaalgebruik 

worden gebruikt op 

beide vestigingen.  

Ook op de Branding 

worden de 

technieklessen vanuit 

de torens gegeven. 



Grey of the day In de groepen die 

hiermee willen 

experimenteren wordt 

er 1 keer per week 

mee gewerkt. 

  Als er in de 

groepen kaarten 

hangen die in het 

kader van Grey of the 

day worden gebruikt 

en de kinderen er 

enthousiast over 

kunnen vertellen. 

Ontmoetingsleren Vanuit het fusierapport 

/ identiteit is dit 

onderwerp naar voren 

gekomen. 

Kernwaarden: 

SAMEN, GROEI, 

PASSIE, LEF 

 

Persoonlijke 

bestaansverheldering 

Dialogische omgaan 

met diversiteit 

Levensbeschouwelijke 

geletterdheid 

 Dit is gelukt als het 

ontmoetingsleren het 

fundament is 

geworden van de 

samenwerkingsschool 

De T@nding. 

Functioneringsgesprekken Andere organisatie 

van de FG. Dit ivm de 

kwaliteitsverbetering 

van de gesprekken. 

1.360 graden 

feedback 

2. Gesprek 

vestigingsleider 

3. Presentatie eigen 

ontwikkeling 

4. Gesprek directeur 

(beoordelingsgesprek) 

 In eerste instantie is 

de opzet gelukt als de 

gesprekken gehouden 

worden.  

Vooral de presentaties 

zullen expliciet 

aandacht behoeven. 

De collega’s met een 

master SEN opleiding 

zullen hier het 

voortouw nemen. 

Digitale vaardigheden Als er 

afstandsonderwijs 

nodig is, zouden 

kinderen de skills 

moeten hebben 

ontwikkeld om het 

afstandsonderwijs te 

volgen. 

 Kinderen laten al op 

school zien, dat zij 

kunnen overschakelen 

met het digitaal 

werken. 


