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Inleiding De Vuurvlinder zal naar verwachting aan het einde van dit
schooljaar haar intrek nemen in het nieuwe gebouw. Vanaf
dat moment heten we Diamant, samen met onze partners
van 2Samen en Jongleren. Naar verwachting zal dit vlak
voor of direct na de zomervakantie gebeuren. Dit heeft
grote invloed op de doelen die we dit jaar stellen en zullen
moeten voltooien. We verwachten dat dit de komende jaren
extra druk op het Management Team en op het schoolteam
zal geven. Dit komt bovenop een aantal andere
zorgwekkende maatschappelijke ontwikkelingen die de
druk op de organisatie en het realiseren van kwalitatief
onderwijs vergroot. In mei is de school uitgebreid met 5
instroomgroepen voor kinderen die zijn gevlucht uit de
Oekraïne. Deze zijn gevestigd op een dislocatie van de
school in dezelfde wijk. Ook dit is een samenwerking met
jongleren en 2Samen, onze partners in Diamant. Dit zijn
zo'n 80 leerlingen extra in een nu nog aparte
organisatorische eenheid. Streven is om hier binnen 2 jaar
NT2 onderwijs te geven. Ook neemt de druk op de school in
toestroom reguliere nieuwkomers toe. De 4 voltijdgroepen
zitten vol en er ontstaan wachtlijsten. Daarnaast heeft het
team te leiden onder het lerarentekort. Scholen met deze
populatie zijn minder in trek in een arbeidsmarkt die toch al
tekorten heeft. De verwachting is dat dit de komende jaren
verder toe zal nemen. Met het onderwijsconcept, werken in
domeinen, kunnen we die tekorten nu nog kwantitatief
worden 'toegedekt'. Feit is dat we op dit moment 7
vakbekwame leerkrachten hebben op 13 groepen. Dat is
een zorgelijke ontwikkeling. De nieuwe
onderwijshuisvesting is qua capaciteit niet groot genoeg om
vanaf volgend schooljaar alle uitstromers uit de NT2
groepen in de reguliere groepen en ruimte op te vangen.
Uitbreiding van onderwijshuisvesting is dus noodzakelijk.
Daarnaast zal er doorlopend personeel geworven moeten
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worden en zo mogelijk boven formatief worden
aangenomen om ervoor te zorgen dart we deze last met
elkaar kunnen blijven dragen. Ook kwalitatief zal extra
moeten worden geïnvesteerd om ervoor te zorgen dat de
nieuwe en bestaande mensen in staat zijn om onder
begeleiding en met steun goed onderwijs te kunnen geven
aan een steeds ingewikkelder wordende doelgroep. Het
verloop in een fluide en open arbeidsmarkt is groot. Als je
dichterbij je huis met minder moeite bijna hetzelfde kan
verdienen dan is de verleiding groot. Het zou recht doen als
onderwijs aan nieuwkomers in de toekomst hetzelfde wordt
gekwalificeerd als Speciaal Onderwijs. Dit is echter (nog)
niet het geval. Ondertussen dreigen extra subsidies en
arbeidsmarktoelagen te stoppen. De Vuurvlinder, en na
komend schooljaar Diamant, staat dus voor een enorme
uitdaging. In dit licht moeten ook de geformuleerde doelen
in dit jaarplan worden gezien en gelezen. We zijn ambitieus,
maar zullen, gedwongen door deze omstandigheden, onze
ambities realistisch moeten bijstellen. Dat doen we in het
licht van het dit jaar te formuleren schoolplan, maar wellicht
al gedurende de looptijd van het laatste jaar van het
geldende schoolplan. Tot slot wil ik nog een ander nijpend
probleem aan de orde stellen wat het komend schooljaar
zal moeten worden opgelost. Naast het feit dat de
Vuurvlinder in de nieuwbouw geen sportruimte krijgt
toebedeeld is het aantal normuren waar de Vuurvlinder
recht op heeft niet kloppend bij de organisatie.
Nieuwkomersgroepen worden namelijk gezien als
'projecten' en tellen daarom niet mee in de huisvesting en
ook niet in de normuren voor gym. De Vuurvlinder krijgt
daarom onvoldoende onderwijsruimte en klokuren voor
inmiddels zo'n 340 leerlingen. Dit is een nijpend probleem
wat in dit schooljaar zal moeten worden opgelost. Ooit
dachten we (10 jaar geleden) dat de Vuurvlinder een
rustige en stabiele toekomst tegemoet zou gaan als de
nieuwbouw was afgerond. Daar is een lange tijd overheen
gegaan. In de tussentijd is het onderwijslandschap aardig
veranderd en zullen we hard moeten investeren om
dezelfde kwaliteit in de toekomst te kunnen handhaven.
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Tenslotte is de Vuurvlinder een opvangschool gestart voor
80 leerlingen die gevlucht zijn uit de Oekraïne. Omdat deze
ontwikkeling natuurlijk niet in het schoolplan omschreven
stond is de oprichting en doelen voor verdere ontwikkeling
daarvan niet opgenomen in dit jaarplan. Het zal echter een
uitdagende opdracht zijn dit schooljaar om deze opvang om
te bouwen naar NT2 onderwijs, gezien het tekort aan
personeel. We zullen dit doorpakken in het nieuwe
schoolplan.

Streefbeelden Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1. Op onze school werken we in domeinen van 60 tot 90 leerlingen en bieden Taal en
Rekenen groepsdoorbrekend aan. Hierdoor zijn we meer flexibel in het maken van
niveaugroepen en komen we meer tegemoet aan de onderwijsbehoeften van onze
leerlingen.

2. Op onze school werken we thematisch met Kernconcepten wat in toenemende mate
in samenhang met alle vakgebieden wordt aangeboden.

3. De basiskwaliteit van het didactisch handelen van het gehele team is verbeterd en
omschreven. Het is duidelijk welke handelingen wij in de domeinen terug willen zien in
het didactisch handelen.

4. De leerlingen worden in toenemende mate verantwoordelijk voor hun eigen leerproces
d.m.v. de leerlijn leren-leren en een nader te kiezen digitaal portfolio. Gesprekken
hierover vinden periodiek plaats met stamgroepleerkracht - leerling en ouders.

5. De partners in het toekomstig Kindcentrum hebben de ambitie om over 4 jaar het
samenwerkingsniveau 'Cheek to Cheek te hebben bereikt. Dit houdt in dat de partners
verschillende organisaties zijn die gezamenlijke ontwikkelingsdoelen formuleren en
ontwikkelen op basis daarvan gemeenschappelijke activiteiten in een doorgaande lijn
organiseren en leren van elkaars werk en competenties.

6. Ons KC heeft afspraken en regels geformuleerd voor de mini-maatschappij die we
gemeenschappelijk vormen. Hierbij zijn Pedagogische benadering, Sociaal-Emotioneel
beleid en Burgerschap belangrijke peilers. De afspraken hierover zijn eensluidend en
gezamenlijk gedragen.
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School & omgeving Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Formatieve inzet directie, Zorg en
begeleiding leraren

40,5 (totaal) inclusief Oekraïne school 
2,000 directie 
1,600 Zorg en begeleiding leraren

Groepen Domein 1: 5 stamgroepen (groepen 1 t/m 3 en NT2a) 
Domein 2: 3 stamgroepen (groepen 4 t/m 6) 
Domein 3: 2 stamgroepen (groepen 7 & 8) 
Domein NT2: 3 stamgroepen (groepen Nt2b,c en d) 
Diamant Oekraïne School - 5 stamgroepen - 80 leerlingen,
waarvan 8 onder de 4 jaar (opvang 2Samen)

Functies [namen / taken] Domein 1 
Stamgroep 1/2a: Jaimy Kreffer - Leerarondersteuner 
Stamgroep 1/2b: Lydia Karijopawiro - leraar 
Stamgroep 1/2 c: Bruna Tasho - Leraarondersteuner -
Monique Oomen-Bongers - Leraarondersteuner 
Stamgroep 3: Quirine Berghuijs - leraar en Natasja
Petersen - leraar 
Stamgroep Nt2a: Niels Bouman - Leraarondersteuner en
Natasja Petersen - leraar 
Leraarondersteuners: Sharon Hogervorst, Annemieke
Moen, Shïomi Brion, Sarah Koshan

Domein 2 
Stamgroep 4: Nynke Jagersma - Zij-instromer en Manouk
Hasebos - Leraarondersteuner 
Stamgroep 5: Berend van der Ark - Leraar en Ab Leder -
Leraar 
Stamgroep 6: Sengül Simsek - Leraar en Ab Leder - Leraar 
Leraarondersteuners: Barbara Scholten en Lisanne Oomen

Domein 3 
Stamgroep 7: Francis van de Zijde - Leraar 
Stamgroep 8: Bianca van Zanten - Leraar 
Leraarondersteuners: Sunil Rajbalsing, Seda Melikjan

Domein 2 
NT2b : Maureen Tetteroo - Leraar 
NT2C: Lenneke Westerduijn en Ab Leder - Leraar 
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NT2D - René Visser - Leraar 
Onderwijsassistenten: Marianne Takens, Hannah van Dijk ,
Sacha van Coolegem, Naomi Weijl

Overige Functies: 
Directeur – Rob Rosier 
Adjunct-directeur – Birthe Wolf 
Administratie – Tineke Zitter 
Intern begeleider en gedragsspecialist – Tania Pedroz 
Intern begeleider peuters en domein 1 – Irene Jagai 
Intern begeleider - Natasja Petersen 
Vakleerkracht Gymnastiek – Marcel van den Barselaar 
Vakleerkracht Engels - Yany Smits 
Vakleerkracht Muziek – Rob Rimmelzwaan 
Vakleerkracht Techniek – Brugt Kazemier 
Vakleerkracht Makelogie – Anouk Nooteboom 
Coördinator Voorschool (VVE) – Lucia Rutten 
Coördinator ouderbetrokkenheid – Lucia Rutten

Twee sterke kanten Enthousiast en innovatief team dat bereid is om buiten de
kaders te denken. 
Gespecialiseerd in opvangen onderwijs aan nieuwkomers

Twee zwakke kanten Grote in en uitstroom van deze doelgroep. Onder
bovengenoemde omstandigheden voldoen aan de
landelijke norm voor resultaten. 
Een aantal zwakke leerlingen drukken te hard op het
gemiddelde

Twee kansen Nieuwbouw gereed over 2 jaar 
Nieuw onderwijsconcept - werken in domeinen.

Twee bedreigingen Grote vraag naar opvang nieuwkomers, maar te beperkte
ruimte in huidige schoolgebouw, maar ook met de
nieuwbouw wordt daar geen rekening meer gehouden. 
Lerarentekort. Ontbreken van geschoolde en vooral ervaren
leerkrachten
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Opbrengsten [beleidsvoornemens] Opbrengsten zullen door Covid extra worden gemonitord.
We stappen dit schooljaar over naar LVS BOOM. 

Individuele verantwoording leerresultaten leerlingen ipv
groepsverantwoording. Verbeteren van het
onderwijsaanbod en didactiek in alle groepen n.a.v. de
groepsbesprekingen. 
Er is organisatorisch begonnen met werken in domeinen en
er wordt groepsdoorbrekend leerstof aangeboden op
niveau. 
Met het langzaam afbouwen/wegvallen NPO gelden
worden extra ondersteuningsmiddelen fors minder. Dit zal
ten koste gaan van de kwaliteit en de opbrengsten, vooral
voor deze doelgroep.
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Leerlingenaantallen per 1 oktober Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal

32 25 36 40 35 39 62 58 327

Opmerkingen en consequenties n.a.v. de leerlingenaantallen:

Hierin zijn de leerlingen van de Diamant Oekraïne school meegeteld (72)

Kwantitatieve gegevens personeel Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Aantal medewerkers OP 0 ( mannen en vrouwen)

Aantal medewerkers OOP 0 ( mannen en vrouwen)
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Gekozen aandachtspunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Aandachtspunt Omvang

GD1 Streefbeeld Op onze school werken we thematisch met Kernconcepten wat in toenemende mate in samenhang met alle
vakgebieden wordt aangeboden.

groot

GD2 Streefbeeld De leerlingen worden in toenemende mate verantwoordelijk voor hun eigen leerproces d.m.v. de leerlijn leren-
leren en een nader te kiezen digitaal portfolio. Gesprekken hierover vinden periodiek plaats met
stamgroepleerkracht - leerling en ouders.

groot

GD3 De visies van de
school

Het werken in domeinen realiseren groot

GD4 Leerstofaanbod We werken toe naar integratie van de vakken uit de verlengde leertijd in het thematisch werken groot

GD5 Les- en leertijd Analyse effectieve leertijd door middel van groepsbezoeken en metingen groot

GD6 Pedagogisch
handelen

Meer aandacht voor coöperatieve werkvormen groot

GD7 Actieve en
zelfstandige
leerhouding van de
leerlingen

Implementatie leerlijn Leren Leren groot

GD8 Afstemming Niveaugroepen samenstellen op basis van toetsanalyse.en gepersonaliseerd lesstofaanbod hieraan koppelen groot

GD9 Leerkansenprofiel 3.0 Kinderen krijgen door een andere organisatievorm een toenemende mate van keuze om hun talenten verder te
ontwikkelen.

groot

GD10 Neveninstroom NT2 onderwijs in de reguliere Domeinen ondersteunen en (her-)implementeren groot

GD11 Ontwikkelen
Kindcentrum Diamant

Concrete projecten en doorgaande lijnen verbeteren, verankeren en uitbreiden groot

KD1 Streefbeeld De partners in het toekomstig Kindcentrum hebben de ambitie om over 4 jaar het samenwerkingsniveau 'Cheek
to Cheek te hebben bereikt. Dit houdt in dat de partners verschillende organisaties zijn die gezamenlijke
ontwikkelingsdoelen formuleren en ontwikkelen op basis daarvan gemeenschappelijke activiteiten in een
doorgaande lijn organiseren en leren van elkaars werk en competenties.

klein

KD2 Aandachtspunten
Schoolbeschrijving

Profileren nieuwe onderwijsconcept klein
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KD3 Aandachtspunten
Schoolbeschrijving

anticiperen op lerarentekort klein

KD4 Levensbeschouwelijke
identiteit

In kaart brengen en indien nodig aanvullen van levensbeschouwelijke activiteiten klein

KD5 Actief Burgerschap en
Sociale Cohesie

Borging en vastleggen van het Actief burgerschap en Sociale cohesie klein

KD6 Vakken, methodes en
toetsinstrumenten

Een keuze maken voor een digitaal kindportfolio klein

KD7 Bewegingsonderwijs Indien dit niet mogelijk blijkt een alternatief bedenken voor bewegingslessen klein

KD8 Wetenschap en
Technologie

Het aanbod op gebied van Wetenschap en Techniek (STEAM) binnen kernconcepten in beeld brengen
teneinde de SLO-doelen zichtbaar te maken

klein

KD9 Didactisch handelen Meer aandacht voor coöperatieve werkvormen klein

KD10 Actieve en
zelfstandige
leerhouding van de
leerlingen

Implementatie leerlijn Sociaal Gedrag klein

KD11 Actieve en
zelfstandige
leerhouding van de
leerlingen

Eenduidigheid in de school- en groepsregels klein

KD12 Talentontwikkeling De vakken van LKP worden gegeven in logische samenhang en verbinding met Kernconcepten klein

KD13 Leerkansenprofiel 3.0 Leerkansenprofiel 3.0 heeft een explicite plaats binnen Kernconcepten klein

KD14 Integraal
Personeelsbeleid

Vormgeven van de nieuwe gesprekkencyclus conform de richtlijnen van Lucasonderwijs klein

KD15 Integraal
Personeelsbeleid

Keuze maken voor een gevalideerd observatie instrument wat aansluit bij ons onderwijsconcept klein

KD16 Groeperingsvormen Ervaringen en afspraken over het werken in domeinen worden vastgelegd en geborgd klein

KD17 Veiligheid Jaarlijks herzien veiligheidsplan klein

KD18 Veiligheid Gezamenlijk veiligheidsplan maken voor KCDiamant, klein

KD19 Veiligheid Veiligheidsbeleid beschrijven in ambitiedocument 2.0 voor KC ontwikkeling klein
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KD20 Arbobeleid jaarlijks monitoren en bijstellen RI&E aandachtspunten klein

KD21 Contacten met ouders Ouders betrekken bij het schoolbeleid d.m.v. kleine klankbordgroepen klein

KD22 Ontwikkelen
Kindcentrum Diamant

Maatwerk organiseren voor vroege of late leerlingen tussen de overgangen van de verschillende
leeftijdsgroepen van de organisaties

klein

KD23 Aandachtspunten
Financieel beleid

Sponsering/subsidie zoeken voor zaken die de kwaliteit en inhoud van het nieuwe schoolgebouw kunnen
verbeteren

klein

KD24 Aandachtspunten
Financieel beleid

Regelmatig monitoren hoe de wisselende en onvoorspelbare omgevingsfactoren van de Vuurvlinder van
invloed zijn op de (meerjaren)begroting

klein

KD25 Vragenlijst Ouders Het vormen van kleine klankbordgroepen van ouders m.b.t.. het vormgeven van het nieuwe onderwijsconcept klein
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Uitwerking GD1: Op onze school werken we thematisch met Kernconcepten wat in
toenemende mate in samenhang met alle vakgebieden wordt aangeboden.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
actief

Thema Streefbeeld

Resultaatgebied Streefbeeld

Gewenste situatie (doel) Binnen vijf schooljaren worden alle vakgebieden in alle
domeinen binnen de thema's van kernconcepten
aangeboden. We gaan het woord kernconcepten vanaf dit
schooljaar vervangen door thematisch werken. 
Thematisch werken wordt in toenemende mate de basis
van het onderwijsconcept.

Onderzocht moet worden wat haalbaar is met betrekking tot
thematisch werken binnen de huidige bezetting en ervaring,
ook rekening houdend met het lerarentekort. En welke
aanpassingen er nodig zijn om dit doel te bereiken in de
aankomende schoolplanperiode.

Activiteiten (hoe) 1. Kernconcepten wordt opgenomen in het thematisch
werken. 
2. Thematisch werken wordt gegeven volgens de SLO-
doelen 
3. Het taalaanbod binnen thematisch werken wordt
vastgelegd en geborgd 
4. Rekenen en taal maken onderdeel uit van thematisch
werken 
5. Alle vakken vormen een logische samenhang binnen de
thema's van Kernconcepten.

Consequenties organisatie Werkgroepen rondom taal, rekenen en thematisch werken
instellen. 
LKP vakleerkrachten passen hun lesprogramma's aan aan
het thematisch werken. 
Taal- en rekenmethodes worden losgelaten 
Alle SLO-doelen worden geïntegreerd in thematisch werken
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Consequenties scholing Interne scholing door eigen specialist, aangevuld door
workshops OOL 
scholing stuurgroep thematisch werken 
scholing team in leren-leren

Betrokkenen (wie) het gehele team.

Plan periode wk

Eigenaar (wie) MT

Kosten (hoeveel) Aanschaf methode en materiaal kernconcepten,
begeleiding KPC groep,

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Eens per kwartaal in het kernconceptenoverleg met
terugkoppeling naar MT

Borging (hoe) Vastleggen van het beleid in MT- en kernconceptenoverleg
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Uitwerking GD2: De leerlingen worden in toenemende mate verantwoordelijk voor
hun eigen leerproces d.m.v. de leerlijn leren-leren en een nader te kiezen digitaal
portfolio. Gesprekken hierover vinden periodiek plaats met stamgroepleerkracht -
leerling en ouders.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

actief

Thema Streefbeeld

Resultaatgebied Streefbeeld

Huidige situatie + aanleiding Vanuit toekomstgericht onderwijs is het streven naar
betekenisvol onderwijs waarbij leerlingen leren vanuit
intrinsieke motivatie.

Gewenste situatie (doel) De leerlingen worden in toenemende mate verantwoordelijk
voor hun eigen leerproces. Zij krijgen een actieve en
zelfstandige leerhouding. De opbrengsten zijn terug te zien
in een digitaal portfolio.

Activiteiten (hoe) Er is een start gemaakt met de leerlijn leren-leren. Deze
moet integreren in alle vakgebieden. De onderdelen hiervan
die zijn opgenomen binnen de kaders van thematisch
werken.

Consequenties organisatie Leren leren terug laten komen in de dagelijkse praktijk

Consequenties scholing Op studiedagen en domeindagen wordt aandacht besteed
aan leren leren.

Betrokkenen (wie) ib en externe expert (guyanne)

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Adjunct

Kosten (hoeveel) Kosten inhuur expert
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Uitwerking GD3: Het werken in domeinen realiseren Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Thema De visies van de school

Resultaatgebied Organisatie

Gewenste situatie (doel) Alle groepen van de Vuurvlinder werken in het schooljaar
2021-2022 in domeinen van minimaal 2 jaargroepen.
Daarbij wordt in toenemende mate groepsdoorbrekend
gewerkt en wordt het domein door in toenemende mate
ervaren als 1 werkeenheid die gezamenlijk gedraaid en
georganiseerd wordt.

Activiteiten (hoe) 1. Roosters op elkaar afstemmen 
2. Taken verdelen 
3. Thematisch werken in domeinen aanbieden 
4. LKP-vakken heterogeen aanbieden

Consequenties organisatie Regelmatig domeinoverleg

Consequenties scholing Coaching op samenwerking

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Directie

Kosten (hoeveel) Kosten coaching Jeannot 
aannemerskosten muur doorbreken = €6000

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) 6-wekelijks domeinleidersoverleg

Borging (hoe) Notulen van domeinleidersoverleg worden vastgelegd en
gedeeld met het team
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Uitwerking GD4: We werken toe naar integratie van de vakken uit de verlengde
leertijd in het thematisch werken

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
actief

Thema Leerstofaanbod

Huidige situatie + aanleiding Voorheen waren VLT vakken los van het curriculum en vrije
tijd voor de lkr. 
Nu is er een continu rooster en meer mogelijkheden voor
integratie

Gewenste situatie (doel) De VLT vakken worden in het reguliere lesprogramma
gevoegd en maken deel uit van het thematisch onderwijs. 
De groepsleerkracht is aanwezig om de lestijd efficient te
benutten

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk
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Uitwerking GD5: Analyse effectieve leertijd door middel van groepsbezoeken en
metingen

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
afgerond

Thema Les- en leertijd

Resultaatgebied Les en leertijd

Huidige situatie + aanleiding Dit schooljaar starten we met een nieuw rooster. Daarbij
worden de VLT vakken grotendeels in de middag
aangeboden. We verwachten door een afname van
wisselingen tussen de verschillende vakken er dermate
veel effectieve leertijd wordt gewonnen dat dit deze meting
overbodig maakt

Gewenste situatie (doel) De effectieve leertijd is verbeterd

Consequenties organisatie Er wordt een nieuw rooster ingevoerd met 5 gelijke dagen

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) MT
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Uitwerking GD6: Meer aandacht voor coöperatieve werkvormen Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Thema Pedagogisch handelen

Resultaatgebied Pedagogisch klimaat

Huidige situatie + aanleiding Er is ruimte voor meer onderlinge taal gedurende de
lessen.

Gewenste situatie (doel) gedurende het schooljaar 2022-2023 wordt dagelijks
gebruik gemaakt van coöperatieve werkvormen, wat ook
terug te zien is in de lesvoorbereiding

Activiteiten (hoe) 1. Een werkgroepje coöperatieve werkvormen wordt
opgericht 
2. De werkgroep doet onderzoek naar en volgt training in
coöperatieve werkvormen 
3. De werkgroep traint het team in het gebruik van
coöperatieve werkvormen 
4. Het team past coöperatieve werkvormen toe in het
dagelijkse onderwijs 
5. Het gebruik van coöperatieve werkvormen is terug te
zien in de lesvoorbereiding

Consequenties organisatie Instelling werkgroepje coöperatieve werkvormen 
Teambijeenkomsten voor oefenen werkvormen

Consequenties scholing Training werkgroepleden 
Interne training team

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Intern begeleider, coördinator kernconcepten

Kosten (hoeveel) Geen

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Tijdens de halfjaarlijkse klassenbezoeken wordt bekeken in
hoeverre coöperatieve werkvormen worden toegepast

Borging (hoe) Terugkoppeling klassenbezoeken naar het MT
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Uitwerking GD7: Implementatie leerlijn Leren Leren Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Thema Actieve en zelfstandige leerhouding van de leerlingen

Resultaatgebied Pedagogisch klimaat

Huidige situatie + aanleiding We verwijzen voor dit doel naar de beschrijving en doelen
van streefbeeld 4

Betrokkenen (wie) adjunct

Plan periode wk
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Uitwerking GD8: Niveaugroepen samenstellen op basis van toetsanalyse.en
gepersonaliseerd lesstofaanbod hieraan koppelen

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
actief

Thema Afstemming

Resultaatgebied Afstemming

Huidige situatie + aanleiding Het werken in domeinen biedt mogelijkheden voor
gepersonaliseerd leren.

Gewenste situatie (doel) Volgens de werkwijze rekenen en taal, naast het
jaarstofaanbod, niveaugroepen samenstellen om kinderen
op niveau te kunnen bedienen

Activiteiten (hoe) boom toetsen analyseren

Betrokkenen (wie) leerkrachten en ib

Plan periode wk

Eigenaar (wie) IB
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Uitwerking GD9: Kinderen krijgen door een andere organisatievorm een
toenemende mate van keuze om hun talenten verder te ontwikkelen.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
afgerond

Thema Leerkansenprofiel 3.0

Resultaatgebied Leerkansenprofiel (Verlengde Leertijd) - Talentontwikkeling

Huidige situatie + aanleiding In het huidige rooster is keuze mogelijkheid zeer beperkt
mogelijk, daarom is er gekozen voor een rooster met 5
gelijke dagen. Dit wordt dit schooljaar geïmplementeerd.

Gewenste situatie (doel) De leerlingen krijgen na een verplichte basis in de
kernvakken van de LKP (verlengde leertijd) meer
keuzevrijheid om zich te 'specialiseren' .

Activiteiten (hoe) Er zijn een vijftal expertgroepen opgericht waarin een groep
van 3 - 10 leerlingen participeert, die in het verlengde liggen
van een VLT vak. Te denken valt aan een robotica groep,
een nieuwsbrief groep, een schoolband , wijkpark, etc. 
Daarnaast wordt dit in een 5 gelijke dagen rooster, waarin
kinderen ieder thema de mogelijkheid krijgen te kiezen voor
activiteiten, meer mogelijk.

Consequenties organisatie Er moeten mogelijkheden komen binnen het nieuwe 5
gelijke dagen rooster.

Betrokkenen (wie) het hele team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Coördinator kernconcepten

Kosten (hoeveel) €5000 voor extra materialen

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Einde schooljaar in het team

Borging (hoe) Vastleggen van resultaten

Basisschool De Vuurvlinder

Jaarplan - jaarverslag 2022 - 2023 21



Uitwerking GD10: NT2 onderwijs in de reguliere Domeinen ondersteunen en (her-
)implementeren

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
actief

Thema Neveninstroom

Resultaatgebied Neveninstroom

Huidige situatie + aanleiding In de kaders staat de werkwijze benoemd en beschreven. 
Dit wordt nog onvoldoende uitgevoerd doordat de NT2
training voor de leerkrachten niet of gedeeltelijk heeft
plaatsgevonden. 
Leerkrachten vinden het hierdoor lastig om dit te integreren
in hun aanpak.

Gewenste situatie (doel) Alle leerkrachten hebben voldoende kennis van NT2
didactiek en dit is terug te zien in de dagelijkse lessen

Activiteiten (hoe) training 
vast agendapunt in domeinbespreking

Consequenties scholing Training NT2 voor hele team

Betrokkenen (wie) het gehele team.

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Intern begeleider
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Uitwerking GD11: Concrete projecten en doorgaande lijnen verbeteren,
verankeren en uitbreiden

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
actief

Thema Ontwikkelen Kindcentrum Diamant

Resultaatgebied KC vorming

Gewenste situatie (doel) Er worden concrete afspraken gemaakt met betrekking tot
de samenwerking op inhoudelijk en organisatorisch gebied
in Diamant met het oog op het betrekken van de
nieuwbouw in de zomer van 2023

Activiteiten (hoe) De gezamenlijke partners de gemeenschappelijke visie, die
uitgebeeld staat op een praatplaat, besproken en hebben
daaruit een aantal concrete acties geformuleerd voor het
komende schooljaar.

Consequenties organisatie Alle 4 de partners moeten een evenredige investering doen
in tijd en menskracht

Consequenties scholing Dit schooljaar wordt er op 8 november een avond
georganiseerd voor de partners van Diamant.

Betrokkenen (wie) leidinggevenden van de 3 samenwerkende partners
clustercoördinatoren betrokken teams.

Plan periode wk

Eigenaar (wie) procescoördinator KC vorming; Directeur

Kosten (hoeveel) €16.000 menskracht en materiaal

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) tijdens stuurgroep KC overleg

Borging (hoe) In ambitiedocument 2.0 en jaarplan vastgelegd
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Uitwerking KD1: De partners in het toekomstig Kindcentrum hebben de ambitie
om over 4 jaar het samenwerkingsniveau 'Cheek to Cheek te hebben bereikt. Dit
houdt in dat de partners verschillende organisaties zijn die gezamenlijke
ontwikkelingsdoelen formuleren en ontwikkelen op basis daarvan
gemeenschappelijke activiteiten in een doorgaande lijn organiseren en leren van
elkaars werk en competenties.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

afgerond

Thema Streefbeeld

Resultaatgebied KC vorming

Gewenste situatie (doel) Praatplaat me daarin de visie is opgesteld

Activiteiten (hoe) Bijeenkomsten Stuurgroep olv SBBS

Betrokkenen (wie) leidinggevenden van de 4 samenwerkende partners
clustercoördinatoren betrokken teams.

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Procesbegeleider KC vorming; directeur

Kosten (hoeveel) 7.500 euro

Uitwerking KD2: Profileren nieuwe onderwijsconcept Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Thema Aandachtspunten Schoolbeschrijving

Resultaatgebied Organisatie

Gewenste situatie (doel) Het bijzondere van het schoolconcept van de Vuurvlinder
mag beter naar buiten geprofileerd

Activiteiten (hoe) Contact met Lowan om ons concept te profileren

Betrokkenen (wie) directie

Plan periode wk
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Uitwerking KD3: anticiperen op lerarentekort Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Thema Aandachtspunten Schoolbeschrijving

Resultaatgebied Alle

Gewenste situatie (doel) De Vuurvlinder heeft een volledige formatie en zal naar
draagkracht bij dragen aan het opleiden van beginnende en
zij-instromende leerkrachten

Activiteiten (hoe) PABO-studenten in dienst nemen als betaalde stage en
onderwijsondersteuner. 
Zij-instromers opleiden 
Huidige ondersteuners motiveren de PABO te doen. 
Blijvend werven van nieuw bevoegd personeel.

Betrokkenen (wie) mt en zij-instromers.

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Directie

Kosten (hoeveel) geen

Uitwerking KD4: In kaart brengen en indien nodig aanvullen van
levensbeschouwelijke activiteiten

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
niet meer van toepassing

Thema Levensbeschouwelijke identiteit

Plan periode wk
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Uitwerking KD5: Borging en vastleggen van het Actief burgerschap en Sociale
cohesie

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
actief

Thema Actief Burgerschap en Sociale Cohesie

Resultaatgebied actief burgerschap en sociale cohesie

Gewenste situatie (doel) Het aanbod van actief burgerschap en sociale cohesie is
vastgelegd binnen het aanbod van thematisch werken

Activiteiten (hoe) Het aanbod wordt geïntegreerd in de aanpak thematisch
werken

Betrokkenen (wie) coördinator thematisch werken

Plan periode wk

Eigenaar (wie) IB

Uitwerking KD6: Een keuze maken voor een digitaal kindportfolio Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Thema Vakken, methodes en toetsinstrumenten

Resultaatgebied vakken, methodes en toetsinstrumenten

Gewenste situatie (doel) Er wordt georienteerd op een digitaal kindportfolio

Activiteiten (hoe) Er worden bij andere scholen/aanbieders mogelijkheden
geïnventariseerd 
er wordt een werkgroep opgericht die dit onderzoekt 
aan het eind van het schooljaar wordt hiervan verslag
uitgebracht en bekeken hoe we verder gaan. 
Met bordfolio wordt gestart voor planning middagactiviteiten
voor de kinderen. Zij hebben binnen dat systeem ook
mogelijkheden voor een digitaal portfolio. Onderzocht gaat
worden of dit ook bij ons past.

Betrokkenen (wie) het gehele team en roostercommissie

Plan periode wk
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Uitwerking KD7: Indien dit niet mogelijk blijkt een alternatief bedenken voor
bewegingslessen

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
actief

Thema Bewegingsonderwijs

Resultaatgebied Bewegingsonderwijs

Gewenste situatie (doel) Voordat de nieuwbouw met ontbrekende gymzaal wordt
betrokken, is een alternatief voor bewegingslessen bedacht

Activiteiten (hoe) Contact met gemeente en bestuur

Betrokkenen (wie) directeur

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Directeur

Kosten (hoeveel) geen

Uitwerking KD8: Het aanbod op gebied van Wetenschap en Techniek (STEAM)
binnen kernconcepten in beeld brengen teneinde de SLO-doelen zichtbaar te
maken

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
niet meer van toepassing

Thema Wetenschap en Technologie

Resultaatgebied Didactisch handelen

Gewenste situatie (doel) Voor het einde van dit schooljaar wordt het aanbod van
Makelogie binnen thematisch werken in beeld gebracht met
inachtname van de SLO-doelen

Betrokkenen (wie) cultuurcoördinator coördinator kernconcepten

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Coördinator kernconcepten

Kosten (hoeveel) geen
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Uitwerking KD9: Meer aandacht voor coöperatieve werkvormen Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Thema Didactisch handelen

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk

Uitwerking KD10: Implementatie leerlijn Sociaal Gedrag Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Thema Actieve en zelfstandige leerhouding van de leerlingen

Resultaatgebied Veiligheid, Pedagogisch klimaat

Gewenste situatie (doel) In de loop van het schooljaar 2023-2023 wordt de Leerlijn
Sociaal Gedrag in alle groepen geborgd

Activiteiten (hoe) TSO staat regelmatig op de domeinvergaderingagenda.

Betrokkenen (wie) team intern begeleider

Plan periode wk

Eigenaar (wie) adjunct

Kosten (hoeveel) Begeleiding CED op studiedag

Uitwerking KD11: Eenduidigheid in de school- en groepsregels Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Thema Actieve en zelfstandige leerhouding van de leerlingen

Plan periode wk
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Uitwerking KD12: De vakken van LKP worden gegeven in logische samenhang en
verbinding met Kernconcepten

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
niet meer van toepassing

Thema Talentontwikkeling

Resultaatgebied Didactisch handelen

Gewenste situatie (doel) Gezien het verdwijnen van LKP en de overgang naar extra
intensieve leerlijd , komt dit doel te vervallen.

Activiteiten (hoe) De activiteiten van de VLT vakken sluiten aan bij het
thematisch werken en worden vastgelegd

Betrokkenen (wie) lkp vakleerkrachten en taal- en rekencoördinatoren team.

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Coördinator kernconcepten

Kosten (hoeveel) geen

Uitwerking KD13: Leerkansenprofiel 3.0 heeft een explicite plaats binnen
Kernconcepten

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
niet meer van toepassing

Thema Leerkansenprofiel 3.0

Betrokkenen (wie) mt vakleerkrachten coördinator kernconcepten en team

Plan periode wk

Uitwerking KD14: Vormgeven van de nieuwe gesprekkencyclus conform de
richtlijnen van Lucasonderwijs

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
afgerond

Thema Integraal Personeelsbeleid dit is gebeurd

Betrokkenen (wie) directie

Plan periode wk
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Uitwerking KD15: Keuze maken voor een gevalideerd observatie instrument wat
aansluit bij ons onderwijsconcept

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
niet meer van toepassing

Thema Integraal Personeelsbeleid BOOM toets is gekozen

Betrokkenen (wie) ib-er en adjunct

Plan periode wk

Uitwerking KD16: Ervaringen en afspraken over het werken in domeinen worden
vastgelegd en geborgd

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
afgerond

Thema Groeperingsvormen Notulen van domeinoverleggen en domeinvertegenwoordigersoverleg worden
opgeslagen op sharepoint.Betrokkenen (wie) directie en domeinleiders

Plan periode wk

Uitwerking KD17: Jaarlijks herzien veiligheidsplan Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Thema Veiligheid

Resultaatgebied veiligheid

Gewenste situatie (doel) Het veiligheidsplan is herzien en bijgesteld

Betrokkenen (wie) adjunct directeur en bhv team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) adjunct directeur
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Uitwerking KD18: Gezamenlijk veiligheidsplan maken voor KCDiamant, Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Thema Veiligheid

Resultaatgebied KC vorming

Gewenste situatie (doel) Er is een veiligheidsplan opgesteld voor KC Diamant

Activiteiten (hoe) Samen met partners 2samen en jongleren wordt een
veiligheidsplan voor het KC opgesteld

Betrokkenen (wie) stuurgroep kc

Plan periode wk

Uitwerking KD19: Veiligheidsbeleid beschrijven in ambitiedocument 2.0 voor KC
ontwikkeling

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
naar volgend jaar

Thema Veiligheid

Resultaatgebied veiligheid

Gewenste situatie (doel) In het ambitiedocument 2.0 is een hoofdstuk opgenomen
ten aanzien van de de gemeenschappelijke visie op
veiligheidsbeleid

Betrokkenen (wie) leidinggevenden van de 3 samenwerkende partners

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Procesbegeleider KC vorming; directeur

Kosten (hoeveel) 7.500 euro
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Uitwerking KD20: jaarlijks monitoren en bijstellen RI&E aandachtspunten Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Thema Arbobeleid

Resultaatgebied Veiligheid

Gewenste situatie (doel) De RI&E is gemonitoord en bijgesteld

Betrokkenen (wie) directie

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Directie

Uitwerking KD21: Ouders betrekken bij het schoolbeleid d.m.v. kleine
klankbordgroepen

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
actief

Thema Contacten met ouders

Resultaatgebied Ouderbetrokkenheid

Gewenste situatie (doel) Ouders zijn meer betrokken bij de school en het
schoolbeleid

Activiteiten (hoe) Koffieochtenden 
Avonden met klankbordgroepen 
Nieuw MR-lid

Betrokkenen (wie) ouders en oudercoördinator

Plan periode wk

Eigenaar (wie) oudercoördinator
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Uitwerking KD22: Maatwerk organiseren voor vroege of late leerlingen tussen de
overgangen van de verschillende leeftijdsgroepen van de organisaties

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
naar volgend jaar

Thema Ontwikkelen Kindcentrum Diamant Door wisseling van betrokken leidinggevenden en hogere andere prioriteiten is dit naar
de achtergrond geplaatstResultaatgebied samenwerking Diamant

Gewenste situatie (doel) Er zijn afspraken, danwel ambities geformuleerd m.b.t.
maatewrk tussen de overgangen van de verschillende
leeftijdsgroepen van de organisaties binnen het
samenwerkingsverband KC vorming

Activiteiten (hoe) Vergaderingen Stuurgroep

Betrokkenen (wie) leidinggevenden van de 4 samenwerkende partners
clustercoördinatoren betrokken teams.

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Procesbegeleider KC vorming; directeur

Kosten (hoeveel) eerder genoemd

Uitwerking KD23: Sponsering/subsidie zoeken voor zaken die de kwaliteit en
inhoud van het nieuwe schoolgebouw kunnen verbeteren

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
actief

Thema Aandachtspunten Financieel beleid

Resultaatgebied Nieuwbouw

Gewenste situatie (doel) Er is subsidie gevonden om het nieuwe schoolgebouw te
verbeteren en voor te bereiden op de toekomst

Activiteiten (hoe) Dit wordt opgepakt zodra de uitvoering van de
nieuwbouwplannen concreet worden

Betrokkenen (wie) leidinggevenden van de 3 samenwerkende partners

Plan periode wk

Eigenaar (wie) directeur
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Uitwerking KD24: Regelmatig monitoren hoe de wisselende en onvoorspelbare
omgevingsfactoren van de Vuurvlinder van invloed zijn op de
(meerjaren)begroting

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
actief

Thema Aandachtspunten Financieel beleid

Resultaatgebied Financiën

Gewenste situatie (doel) Er is zicht op de begroting

Betrokkenen (wie) directie bestuur

Plan periode wk

Eigenaar (wie) directeur

Uitwerking KD25: Het vormen van kleine klankbordgroepen van ouders m.b.t.. het
vormgeven van het nieuwe onderwijsconcept

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
niet meer van toepassing

Thema Vragenlijst Ouders

Resultaatgebied Ouderbetrokkenheid

Betrokkenen (wie) directie oudercoördinator

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Oudercoördinator, directeur
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