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KERNWAARDEN  

Op Kindcentrum Johannes Bogerman werken we vanuit 

kernwaarden. Deze kernwaarden laten zien waar we voor staan en 

typeren zowel onze visie op opvang en onderwijs als de cultuur en 

sfeer op ons Kindcentrum. Op onze gevel staan de kernwaarden 

van IJsselrijk: ontdekken, leren en geloven.  

Vanuit de kernwaarden van IJsselrijk hebben we een verdere 

uitwerking gemaakt van de kernwaarden voor ons Kindcentrum; 

zodat ze voor iedereen op ons Kindcentrum duidelijk, praktisch en 

toepasbaar zijn. Onze kernwaarden zijn: veiligheid, 

verantwoordelijkheid en groei.  

Deze kernwaarden zijn fluïde: ze hebben met elkaar te maken en 

lopen in elkaar over. Ontdekken heeft bijvoorbeeld alles te maken 

met groeien en leren. Leren gaat niet zonder veiligheid en 

verantwoordelijkheid en voor een veilig klimaat zijn we allemaal 

verantwoordelijk.  

 

 

 

MISSIE EN VISIE 



 

Op ons CIKC leren we kinderen vanuit de Bijbel Christelijke normen en waarden aan om zichzelf te zijn en zich te ontwikkelen tot evenwichtige 

wereldburgers met een brede kijk op de wereld, kritisch – beschouwend – positief. Samen geloven met de Bijbel als uitgangspunt. Dit staat voor ons 

bovenaan en centraal in onze visie.  

Iedereen is door God geschapen met talenten en gaven door God gegeven. Iedere leerling wordt geprikkeld om te groeien en te bloeien in hun 

persoonlijkheid en in hun talenten, zodat datgene uit de kinderen gehaald wordt wat mogelijk is. Dit doen we door de naaste ontwikkeling te prikkelen en 

de vrijheid te geven om de eigen interesses te ontwikkelen. Daardoor wordt leren ontdekken. 

We leren kinderen voor- en bij dat leren verantwoordelijkheid te nemen. Voor hunzelf, hun leerproces, hun spullen, maar ook hun klasgenoten en de wereld 

om hen heen. Ook met werknemers in ons kindcentrum verwachten en zetten we in op (een cultuur van) gedeelde verantwoordelijkheid.  

Als CIKC zijn we een lerende organisatie. Dit betekent dat we met elkaar leren en ontdekken. Hierbij mogen we ook fouten maken, maar als organisatie zijn 

we gericht op groei en leren we van- en met elkaar. Dit wordt zichtbaar in opvang en onderwijs, bij kind en medewerkers. We hebben oog voor het 

leerproces van iedereen in ons CIKC en proberen hier zo passend mogelijk op in te spelen. Zonder veiligheid komt een kind niet tot ontwikkeling. Deze 

basisbehoefte geldt voor iedereen in het kindcentrum, kind of medewerker 

ONTWIKKELPUNTEN N.A.V. ANALYSES  

Dit jaarplan is een logische stap in de ontwikkeling van Kindcentrum Johannes Bogerman. 

Bij de totstandkoming van dit plan zijn de volgende onderliggende zaken als basis/uitgangspunt gebruikt. 

-         Evaluatie jaarplan 2020-2021. 

-         Inspectiebezoek gericht op de zorg, voorjaar 2019. 

-         Schoolplan 2015-2019 

-         Schoolanalyse Remarkable (2017) 

-         RI&E 

-         Groepsanalyses van tussentoetsen, eindtoetsen, ZIEN, begaafdheidsprotocollen, etc.   

Na afloop van elk kwartaal worden de behaalde doelen en doelstellingen geïnventariseerd en geëvalueerd door directie, IB en team.  

Planningen worden indien noodzakelijk aangepast. Alleen na goed overleg worden nieuwe onderwerpen toegevoegd aan het oorspronkelijke plan.  

 

KEUZE ONTWIKKELTHEMA’S  



 

Elk ontwikkelthema is ondergebracht bij een stuurteam, dat eigenaarschap en verantwoordelijkheid over dat specifieke ontwikkelthema heeft. 

Op deze manier proberen we een cultuur van leren in PLG’s en teamleren tot stand te brengen. De ontwikkelpunten zijn opgenomen vanuit het 

schoolplan.  

Ontwikkelthema 1: Zorgcultuur in beeld 
• De zorgroute is ontwikkeld, maar moet nog wel worden geïmplementeerd;  

• Samen met de nieuwe IB-er (Caroline)gaan we verder bouwen aan de zorgcultuur. Doel: het goede behouden, waar nodig verbeteren      . Werkgroep behouden. 

• werkgroepleden: Caroline, Pauline, Annegreet, Ineke 
 

Ontwikkelthema 2: Rapportfolio 

• De wensen van het team zijn in kaart gebracht; 

• er is literatuuronderzoek gedaan en er zijn voorbeelden van rapportfolio’s bekeken; 

• de blauwdruk voor ons nieuwe rapportfolio staat, we moeten het nu gaan ontwikkelen 

• werkgroepleden: Hanneke, Rachel, Roelof, Bernice 

 

Ontwikkelthema 3: Werken vanuit leer en ontwikkelbehoeften 
• We gaan verder met het uitwerken en implementeren van samenwerkend leren; 

• We gaan lijn aanbrengen in het zelfstandig werken. De uitvraag (wat gebeurt nu?) is geweest, het vervolg is dat e.e.a. in lijn moet worden gebracht: 

• werkgroepleden: Benjamin, Simone, Sander, Carla, Marida. 

24 – 10 - ‘22 

Doel: 

Leren planning maken en je planning nakomen, omgaan met uitgestelde aandacht, nadenken over hun gedrag, hulpvragen stellen maar ook accepteren, taakgericht zijn.  

Hulpmiddelen: 

- Stoplicht (gynzy) 

- Thermometer (gynzy) 

- Taakspel  

- Blokje  

- Eigenaarschap leerkracht – wat werkt jou voor jouw groep. 

- Kiesbord of rouleer systeem.  

- Agenda (huiswerk) 

- Communicatie met ouders (huiswerk)  

- Instructiemodellen  



 

- Weekplanning – weektaak – dagtaak  

- Klassenplan Klasseplan, digitale weektaak, logboek en leerlijnen  
 

 

Ontwikkelthema 4:  Thematisch werken in de onderbouw  
• We gaan een traject aan met Tessel v/d Linde, waarin we inzoomen op thematisch werken met jonge kinderen 

• Dit niet alleen bij de kleuters, maar ook richting groep 3 (en eventueel 4)  

• werkgroepleden: Ineke, Gerlinda, Thea, Heleen,  Manon 

 

Ontwikkelthema X:  Bouwen aan een (nieuw) IKC  
• Er lopen twee processen: aan de ene kant zijn we al een aantal jaren aan het bouwen tussen ons CIKC. Denk aan de interne communicatie, de verbinding tussen 

opvang en onderwijs, het verbinden van de organisatie en werken aan één team. 

• Daarbij komt het fusietraject, dat we aangaan met de JCS en MLS. Hierdoor zijn er veel ontwikkelingen die dit jaar een plaats moeten krijgen. Zodoende willen we 

ook dit punt een plek geven in ons jaarplan.  

• We benoemen het als ontwikkelthema X: enerzijds staat het los van de andere thema’s, anderzijds komen alle thema’s hierin terug.  

  

https://klasseplan.nl/


 



 

JAARPLAN 2022-2023 

Onderwerp  Zorgcultuur in beeld 
Eigenaar:   Caroline  
Werkgroep leden Caroline, Pauline, Annegreet, Ineke P  

 

• De zorgstructuur en de routing binnen en buiten school is helder voor ouders en leerkrachten.  
 
 
(Sub)doel Beginsituatie + maat Doel:  Werkpunten: Evaluatie 

 

zorgroute De zorgroute is 
ontwikkeld, maar 
moet nog wel 
worden 
geïmplementeerd;  

De zorgroute wordt 
geïmplementeerd  

• Informeren team over route: 
 Externe leerling-besprekiing, ZAT's, 
observaties externen,  onderzoek ed.   

 

zorgstructuur  Samen met de 
nieuwe IB-er 
(Caroline)g gaan we 
verder bouwen aan 
de zorgstructuur.  
 
Doel: het goede 
behouden, waar 
nodig verbeteren 

     .  

De zorgstructuur 
wordt duidelijker en 
geborgd  

• Handelingsplannen  
Afspraken maken over opzetten en beheren 
handelingsplannen  
- taakverdeling leerkracht / OA 
- wanneer HP en wanneer vermelden op 
‘extra hulpblad’ 
- kwaliteit plannen en evaluatie  
 

• OPP's: welk format gaan we gebruiken? 
(Adapt of Parnassys of..) 
Afspraken hierom duidelijk maken + borgen. 
 

• Analyseformulier M- en E-toetsen:  
idem welk format gaan we gebruiken?  
(Big Five of bestaand analyseformulier) 
vaststellen in janurari. 
 

• Nieuw LVS .  
Leerling in Beeld / IEP / … 
 

• Handelingsplannen 
-  evalueren volgens PPAA 
 

• OPP: 
Nieuw format OPP gemaakt (samenvoeging 
bestaand, format ADAPT, onderdelen OPP 
Parnsassys en eigen zorgroute). 
Format vastgesteld in oktober 2022 en (met 
uitleg) gedeeld met team. 
 Format OPP JB .docx 
 
Na herfstvakantie: vullen OPP voor leerlingen 
die reeds een OPP hadden en  bespreken met 
ouders.  
 
Na kerstvakantie: vullen OPP's voor leerlingen 
die er wel een moeten hebben, maar die nog 
niet opgestart waren.  
 

• Analyseformulier 
januari 
 

https://venij.sharepoint.com/:w:/g/scholen/Borgerman/ERrogMNhyp5OlGF9DgVjhhUBm_w47lMjlKGc5Dica5EdEQ?e=qPitJT
https://venij.sharepoint.com/:w:/g/scholen/Borgerman/ERrogMNhyp5OlGF9DgVjhhUBm_w47lMjlKGc5Dica5EdEQ?e=qPitJT


 

• Gedurende jaar: updaten, vullen en 
bespreken afspraken zorgstructuur.  
 

 

• LVS 
2de helft schooljaar 
 

• Afspraken zorgstructuur 
Zorgafspraken.docx 
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Onderwerp: rapportfolio  
Eigenaar: Roelof 
Werkgroep: Hanneke, Rachel, Roelof, Bernice 

 

• De wensen van het team zijn in kaart gebracht; 

• er is literatuuronderzoek gedaan en er zijn voorbeelden van rapportfolio’s bekeken; 

• de blauwdruk voor ons nieuwe rapportfolio staat, we moeten het nu gaan ontwikkelen 

• werkgroepleden: Hanneke, Rachel, Roelof, Bernice 
 

(Sub)doel Beginsituatie + maat Doel:  Evaluatie 

 
Onderzoek naar 
rapportfolio 

De wensen van het team zijn in kaart 

gebracht; 

er is literatuuronderzoek gedaan en er 

zijn voorbeelden van rapportfolio’s 

bekeken; 

de blauwdruk voor ons nieuwe 

rapportfolio staat, we moeten het nu 

gaan ontwikkelen 

 

Aan het eind van cursusjaar 22-23 ligt er 
een nieuwe rapportfolio  

 

 
 

https://venij.sharepoint.com/:w:/g/scholen/Borgerman/ER0K8TP9u3pBhu-bo5G3OR8Bavydpbkaw89oazgfkvwCdw?e=Qwpx81
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Werken vanuit leer- en ontwikkelbehoeften  
Werkgroep: Benjamin, Simone, Sander, Carla, Marida. 
 

• We gaan verder met het uitwerken en implementeren van samenwerkend leren; 

• We gaan lijn aanbrengen in het zelfstandig werken. De uitvraag (wat gebeurt nu?) is geweest, het vervolg is dat e.e.a. in lijn moet worden gebracht 

 

 
(sub)doel Beginsituatie + maat Doel:  Evaluatie 

samenwerkend 
leren 
 
 

Het wordt toegepast, 
maar nog niet 
structureel en 
schoolbreed 

We gaan verder met het uitwerken en implementeren 
van samenwerkend leren; 

 

Schoolbrede 
afspraken en 
regels 
 
 
 

Iedere leerkracht kleedt 
e.e.a. naar eigen inzicht 
in.  

We gaan lijn aanbrengen in het zelfstandig werken. De 
uitvraag (wat gebeurt nu?) is geweest, het vervolg is dat 
e.e.a. in lijn moet worden gebracht 
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Thematisch werken in de onderbouw  
Werkgroep: Ineke B, Gerlinda, Thea, Heleen,  Manon 

 

• We gaan een traject aan met Tessel v/d Linde, waarin we inzoomen op thematisch werken met jonge kinderen 

• Dit niet alleen bij de kleuters, maar ook richting groep 3 (en eventueel 4)  

 

 
(sub)doel Beginsituatie + maat Doel:  Evaluatie 

thematisch 
werken in de 
onderbouw 
 
 

In de onderbouw wordt 
thematisch gewerkt. 
 
We gaan samen met Tessel v/d 
Linde aan de slag met thematisch 
werken, waarbij we uitgaan van 
de belevingswereld van jonge 
kinderen. 

Onder begeleiding van Tessel van der Linde willen we het 
thematisch werken verdiepen, waarbij spel het uitgangspunt is. 
De ontwikkelingsdoelen worden verwerkt in spel. 
 
In groep 3 zal dit op de middagen plaatsvinden door middel van 
werken en spel in circuitvorm. 

 

brug naar 
groep 3-4  
 

We willen de brug slaan naar 
thematisch werken in groep 3-4  

Bovenstaande wordt in de toekomst doorgevoerd naar groep 4  

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 


