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1.    De wijk 

 

Ons kindcentrum is gevestigd in ’s-Hertogenbosch-West, een wijk waar veel aandacht is 

omtrent de taalontwikkeling van de kinderen. Ook werkt het Kindcentrum mee in het V(oor 

en) V(roeg schoolse) E(ducatie) project en hebben wij een Schakelgroep  

In het kader van passend onderwijs werken wij samen met vijf andere 

kindcentra/basisscholen in de wijk.  

 
 

1.2.   Leerlingpopulatie 

 

De kinderen van KC de Ontdekking komen voor het merendeel uit de omliggende wijken Deuteren en Kruiskamp in ’s-Hertogenbosch. De 

populatie van ons kindcentrum is een mooie afspiegeling van de maatschappij. Het aantal kinderen van de basisschool is stabiel en ligt 

gemiddeld rond de 350. 

 

1.3.   Gebouw en omgeving 

Kindcentrum De Ontdekking ligt centraal tussen de wijken Deuteren en Kruiskamp in ’s-Hertogenbosch vlakbij het winkelcentrum 

“Helftheuvel”. 

 

 

2.   Uitgangspunten schoolbestuur  

 

ATO-Scholenkring verzorgt algemeen toegankelijk en openbaar basisonderwijs in de gemeente                           ’s-Hertogenbosch. Het beleid 

van onze stichting is erop gericht dat het onderwijs toegankelijk is voor iedereen. Dit betekent dat alle kinderen ongeacht afkomst, geaardheid, 

levensbeschouwelijke en godsdienstige overtuiging bij ons welkom zijn en dat verschillen gewaardeerd en gerespecteerd worden. We doen dit 

vanuit de visie: ATO-Scholenkring is een vooruitstrevende maatschappelijke samenlevingspartner, die binnen haar professionele 

leergemeenschap zorgt voor pluriform onderwijs, waardoor ieder kind wordt uitgedaagd om zijn talenten te ontplooien, met een duurzaam 

resultaat. 

 

2.1   Koersplan 2019-2023:  Vol vertrouwen vooruit 

De ATO-scholen bieden eigentijds basisonderwijs voor ieder kind, op korte afstand van thuis. Vanaf de voorschoolse periode bevorderen wij 

een optimale en brede ontwikkeling van het kind. We werken waar mogelijk samen met andere onderwijskundige, educatieve partners. In het 



 5 

* Kwaliteitskaart ATO: cyclisch staat 
ons kwaliteitsbeleid hierin 
beschreven 

Koersplan 2019-2023 hebben we onze gezamenlijke missie geformuleerd: Bij ATO-Scholenkring willen we dat kinderen kunnen opgroeien als 

veerkrachtige, gelukkige wereldburgers die vol zelfvertrouwen en met oog voor de ander in de maatschappij staan. We hebben aandacht voor 

de ontwikkeling van basisvaardigheden en kwaliteiten, maar ook voor ieders rol in de samenleving. Daarom dagen we kinderen uit om 

nieuwsgierig te zijn en zich respectvol te gedragen naar zichzelf en de ander. We leren hun te (blijven) leren, te reflecteren op zichzelf en om te 

gaan met veranderingen. Op deze wijze wil ATO-Scholenkring ieder kind uit ’s-Hertogenbosch en omgeving gelijke kansen en goed onderwijs 

bieden. Bij alle beslissingen die we nemen, laten we ons leiden door onze kernwaarden: Verbinding, Vertrouwen, Vakmanschap, Inspiratie en 

Eigenheid. De komende jaren willen we vier thema’s met passende onderzoeksvragen verder ontwikkelen: Jezelf kennen en blijven ontwikkelen 

Oog voor de ander en de wereld om je heen, Durven kiezen en anders durven te zijn, Creatief denken en verwonderen. Het werken met 

onderzoeksvragen heeft als doel om kritisch naar het eigen werk te kijken en dit waar nodig aan te passen aan de gewenste missie. We willen 

hierdoor van en met elkaar leren.  

In ons koersplan is het onderwijs leidend. Onze missie, de onderwijskundige koers en onze thema’s bepalen hoe we invulling geven aan de 

interne organisatie, de medewerkers, financiën en huisvesting. Alles staat met elkaar in verbinding. Bij het maken van ons beleid werken we 

met drie vragen die duidelijk maken waar we op het gebied van onderwijs voor staan: de waarom-vraag, de hoe-vraag en de wat-vraag. Het 

‘waarom’ is beschreven in onze missie. Het ‘hoe’ in onze besturingsfilosofie. En het ‘wat’ komt terug in de vier thema’s die de komende jaren 

centraal staan. De ATO- Kindcentra maken met deze basis en met de onderzoeksvragen hun eigen afgeleide kindcentrumplan. 

 

2.2   Kwaliteit 

Met elkaar willen we kwalitatief goed onderwijs voor kinderen realiseren. We werken vanuit een brede opvatting van kwaliteit, zowel gericht op 

cognitie, als op socialisatie als op persoonsvorming, Directeuren presenteren de beoogde kwaliteit, toetsen de kwaliteit bij de verschillende 

partners en verantwoorden zich in dialoog met collega’s, partners en het bestuur, met als doel om van elkaar te leren, zodat de 

onderwijskwaliteit verder versterkt wordt.  We gebruiken hiervoor zelfevaluaties, metingen en 

tevredenheidsonderzoeken. In het kwaliteitskader van ATO* gaan we uit van 3 niveaus van kwaliteit: het 

cruciale niveau heeft betrekking op de minimale standaarden om te kunnen voldoen aan de wet- en regelgeving, 

het niveau van basiskwaliteit betreft gezamenlijke ATO-normen en het ambitieniveau geeft scholen de ruimte om 

zich te profileren en om hun eigen streefdoelen te formuleren.   

Het bestuur van ATO houdt zicht op de kwaliteit van het onderwijs op de scholen, met behulp van analyses en 

verschillende systemen zoals ParnasSys/Ultimview, waarmee regelmatig de kwaliteit van de scholen op de 

verschillende vakgebieden in kaart wordt gebracht. Ook werken we met het dashboard Synaxion om een integraal 

beeld te krijgen van de school en de stichting. Iedere twee jaar wordt de kindcentrum monitor uitgezet op de 

basisscholen in de stad, met vragenlijsten voor leerlingen, ouders en personeel.  
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Om te kunnen voldoen aan Vensters PO worden er jaarlijks vragenlijsten Sociale Veiligheid afgenomen bij de leerlingen uit de bovenbouw. Ook 

evalueren we jaarlijks de bevindingen van leerlingen in groep 8 door middel van een exit-vragenlijst. Het onderwijs aan de kinderen vindt op de 

scholen plaats. Daarom vindt het bestuur het belangrijk om zichtbaar te zijn in de scholen en om de dagelijkse praktijk te kunnen zien. 

 

 

 Binnen Ato werken we onder andere met de volgende kwaliteitsinstrumenten:  DGC, Synaxion, Parnassys, Ultimview, stadsfoto, KCM, 

Venster PO, RI&E, klasbezoeken, zelf-evaluaties, tevredenheidsonderzoeken, kinderraad. 

 

2.3   Personeel 

Het belangrijkste doel van personeelsbeleid voor ATO-Scholenkring is dat we goed personeel hebben en dat alle ATO-collega’s met hun 

kwaliteiten een wezenlijke bijdrage leveren aan onze missie. We doen dit vanuit goed werkgeverschap. We verwachten van onze medewerkers 

dat zij de thema’s uit de missie goed begrijpen en voorleven. Maar ook dat zij weten wat de thema’s voor hen en hun functie betekenen. We 

verwachten dat ze de thema’s vervolgens in de praktijk kunnen toepassen. Om onze vier thema’s succesvol over te brengen op onze kinderen, 

zullen wij zelf het voorbeeld, ‘leider’, moeten zijn. Dit vraagt om ontwikkeling in houding en gedrag van elke ATO-medewerker. We 

ontwikkelen beleid waarbij zelfkennis en zelfreflectie, feedback geven en ontvangen, ontwikkeling en samenwerking met ruimte voor diversiteit 

centraal staan.  

Om de ontwikkeling van de medewerker te volgen gebruiken we de gesprekkencyclus met de focus op ambitie en ontwikkeling.  

 

 

2.4   Besturingsfilosofie 

 

ATO-Scholenkring wil werken volgens de principes van verbinding, vertrouwen, vakmanschap, inspiratie en eigenheid. Hierbij staat het 

primaire proces centraal: het gaat om het kind en de leerkracht. We hebben een horizontale organisatiestructuur (samen sturen) in plaats van 

een verticale organisatiestructuur (aansturen). Verantwoording en verantwoordelijkheid leggen we zo laag mogelijk in de organisatie met 

sturingskracht voor directeuren. We zorgen ervoor dat het eigenaarschap wordt versterkt en dat er gewerkt wordt vanuit gedeeld leiderschap. 

We vragen van onze medewerkers een flexibele houding om snel in te kunnen spelen op de ontwikkelingen in onze veranderende 

maatschappij. Deze veranderingen vragen ook om een wendbare en flexibele organisatie. 

 

De stafmedewerkers van ATO-Scholenkring hebben expertises waarmee ze collega’s ondersteunen. Vanuit visie bieden zij ‘service met een 

glimlach’. Het College van Bestuur bewaakt de onderwijskwaliteit, zorgt voor het strategisch positioneren van ATO-Scholenkring en voor goed 

werkgeverschap. Het College van Bestuur zorgt ook voor de bedrijfsvoering (waaronder financieel-, personeels-, en huisvestingsbeleid) en het 

onderhouden en versterken van banden met partners. We leveren vanuit onze besturingsfilosofie een bijdrage aan de ontwikkeling van 

https://www.ato-scholenkring.nl/partners


 7 

externen en partnerorganisaties. Op deze wijze profileren we ATO-Scholenkring als een betrouwbare samenwerkingspartner en een 

innoverende en initiatiefrijke organisatie. 

 

2.5    Evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding 

Binnen de scholen van ATO-Scholenkring wordt gestreefd naar een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding. Dit houdt 

in dat er naar gestreefd wordt het percentage vrouwen in de schoolleiding groter of gelijk te laten zijn aan het percentage vrouwelijke 

medewerkers in de desbetreffende school.  Onder schoolleiding verstaan we de directeur en de bouwcoördinatoren of teamleiders. Dit beleid 

wordt als volgt vormgegeven: jaarlijks wordt gemeten wat het aantal vrouwelijke medewerkers per school is. Indien het percentage vrouwen in 

de schoolleiding lager is dan dit percentage, wordt in voorkomende vacatures in de schoolleiding bij gelijke geschiktheid de voorkeur gegeven 

aan een vrouw. 

 

 3.   Ons kindcentrum 

In Jenaplan kindcentrum de Ontdekking wordt opvang en onderwijs aangeboden aan kinderen van 0 tot 13 jaar van 07.30 uur tot 18.30 uur. De 

kinderopvang (inclusief peuterarrangement en naschoolse opvang) wordt verzorgd door Kanteel, de basisschool 

door ATO-scholenkring. 

In het Kindcentrum werken we aan doorgaande lijnen voor kinderen vanuit het Jenaplan gedachtegoed. In de basisschool staan de 7 jenaplan 

essenties centraal. Dit krijgt uiting in de vier basiswerkvormen te weten gesprek, spel, werk en viering. 

 

De basisschool binnen het Kindcentrum is een van de scholen die valt onder het bestuur van A(lgemeen) T(oegankelijk) O(nderwijs) 

Scholenkring. ATO Scholenkring staat voor actief pluriform onderwijs en educatie aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. De organisatie 

heeft een duidelijke visie over hoe het onderwijs er uit moet zien. Veel van de strategische doelen die ATO Scholenkring nastreeft zijn verweven 

in de doelen en kernwaarden van de Ontdekking. Een mooi voorbeeld hiervan is de totstandkoming van het Kindcentrum waarbinnen de 

basisschool participeert. Verderop in het schoolplan zal regelmatig de link tussen de visie van ATO Scholenkring en die van de Ontdekking 

worden aangehaald. 

 

3.1     Missie 

Jenaplan kindcentrum de Ontdekking is algemeen toegankelijk en biedt optimale ontwikkelkansen voor kinderen van 0 tot 13 jaar. 

De kern van het Jenaplanonderwijs is dat elk mens uniek is en het recht heeft zijn eigen identiteit te ontwikkelen. Wij bieden kwalitatief goed en 

vernieuwend onderwijs in een pedagogische omgeving die er op gericht is kinderen te laten groeien tot zelfstandige, creatieve en 

verantwoordelijke wereldburgers. 

 

3.2     Jenaplanessenties  
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Wij nemen het jenaplanconcept – zoals uitgewerkt in de jenaplanessenties - als uitgangspunt 

voor onze schoolontwikkeling: 

1. Ondernemen “jouw initiatief is welkom” 

2. Plannen “durf te dromen” 

3. Samenwerken “samen kunnen we meer” 

4. Creëren “alles is mogelijk” 

5. Presenteren “laat zien wie je bent” 

6. Reflecteren “wat is jouw wens, waar word je blij van” 

7. Verantwoorden “hoe vind je het effect van wat je gedaan hebt” 

8. Zorgen voor “wij helpen elkaar” 

9. Communiceren “jouw mening telt” 

10. Respecteren “zijn wie je bent” 

 

In onze school zijn mens, samenleving, opvoeding en onderwijs met elkaar verbonden. Bij de uitvoering staat ons een veilig ontwikkelings- en 

leerklimaat voor elk kind voor ogen met de volgende uitgangspunten:  

1. Wij hanteren 4 basis werkvormen nl.: gesprek - werk - spel - viering 

2. Wereldoriëntatie als hart van de school 

3. Het ritmisch plannen van activiteiten 

4. Het creëren van een rijke leeromgeving 

Meer informatie over het jenaplanconcept kunt u vinden op de website van de Nederlandse Jenaplan vereniging www.njpv.nl. 

 

3.3.  Kernwaarden van ATO-scholenkring en Kanteel 

Wij omarmen de kernwaarden van beide besturen: 

ATO-scholenkring:  Verbinding, Vertrouwen, Vakmanschap, Inspiratie en Eigenheid.  

Kanteel:   Verbinden, inspireren en ondernemen. 
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3.4.    School en kwaliteit 

 

Synaxion is onze monitor voor overkoepelende en school specifieke data voor Onderwijs, HRM en Financiën. Deze managementinformatie 

levert uitgebreide rapportages en analyses en tonen de gegevens die ons inzicht en overzicht geven. 

 

 

3.5.    Meebeslissen over taakbeleid, Werkdrukregeling en werkverdelingsplan 

Met ingang van het schooljaar 2019-2020 komt er een nieuw taakbeleid op schoolniveau; het werkverdelingsplan. Dit komt in de 

plaats van het basismodel en het overlegmodel en staat beschreven in de nieuwe CAO PO die is afgesloten.  

Uitgangspunt bij de werkverdeling is dat het team een bepalende rol krijgt bij de werkverdeling. Medewerkers mogen meebeslissen 

over hoe zaken op onze school geregeld worden. 

Het nieuwe Hoofdstuk 2 uit de CAO PO, wat geldt per 1 augustus 2019, geeft samen met 

een Infographic Werkverdeling (zie en klik: afbeelding) aan hoe het werkverdelingsplan 

tot stand komt.  Om taken, werktijden, professionalisering en duurzame inzetbaarheid 

goed vast te kunnen leggen gebruikt onze school het middel Taakbeleid.nl van Cupella. 

In juni stelt de personeelsgeleding van de MR het werkverdelingsplan vast.  

4.    Wettelijke opdrachten 

De overheid stelt aan alle basisscholen een aantal wettelijke eisen ten aanzien van de kwaliteit 

en de inrichting van het onderwijs. In dit hoofdstuk wordt voor de onderwerpen kwaliteitszorg, 

inhoud van het onderwijs en de leerlingenzorg aangegeven hoe de school hieraan voldoet. 

 

 

 

 

 

https://www.poraad.nl/file/11708/download?token=rxgneYnn
https://synaxion.com/primair-onderwijs/
https://www.cupella.nl/taakbeleid/functies
https://www.poraad.nl/ledenondersteuning/toolboxen/financien-werkgeverszaken/model-extra-middelen-aanpak-werkdruk-2018
https://www.poraad.nl/trefwoorden/werkverdelingsplan
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4.1    Aanbod  

  

Het aanbod bereidt de kinderen voor op vervolgonderwijs en samenleving, 

 Gebaseerd op de kerndoelen inclusief de referentieniveaus taal en rekenen. 

 Gericht op actief burgerschap, sociaal integratie en 'wereldwijs' worden. 

 Het aanbod sluit aan op het niveau en de onderwijsbehoeften van de kinderen bij binnenkomst. 

 De stamgroepleiders verdelen de leerinhouden evenwichtig en in samenhang over de leerjaren heen. 

 De school legt de doelen voor het onderwijs en de opbouw van het aanbod vast in het schoolplan. 

Specifiek 

De groepsleider kent de kinderen zo goed dat hij weet hoe de kinderen leren, hoe de kinderen het aanpakken en hoe je als groepsleider de 

kinderen moet helpen. 

Er wordt goed aangesloten bij de kinderen en bij de groep. Er is differentiatie in tempo en aanbod.  

Samen met de groepsleider regelt het kind welke aandacht en welke ondersteuning het nodig heeft. Dit wordt onder andere zichtbaar tijdens 

de verslaggesprekken (groepsleider, ouder en kind) waarin het kind zelf ontwikkelpunten bepaalt.  

Daarnaast is er aandacht voor de groepsdynamiek. Dit zie je terug tijdens klassenvergaderingen, kringgesprekken en in de kinderraad. 

Op kindcentrum de Ontdekking is er veel respect, vertrouwen en ruimte voor kinderen. 

 

Ieder kind heeft zijn eigen onderwijsbehoeften. Om hier goed op aan te kunnen sluiten, maken we gebruik van een stappenplan 

(ondersteuningsroute).  

 

 

4.2   Zicht op ontwikkeling  

 

Op de Ontdekking volgen wij de ontwikkeling van de kinderen op een systematische manier. Vanaf het moment dat het kind binnenkomt 

volgen wij het kind door middel van ons leerlingvolgsysteem. In de onderbouw, groepen 1-2, wordt geen gebruik gemaakt van 

toetsinstrumenten, maar gebruiken we observatie instrumenten om de ontwikkeling van kinderen in beeld te brengen. Vanaf groep 3 maken we 

naast observatie instrumenten ook gebruik van toetsinstrumenten. De toetsinstrumenten geven, na invoer in Parnassys, een beeld van het 

referentieniveau van het kind. 
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Groep  1 2 3 4 5 6 7 8 

Taal Registratielijsten 

‘het Kan’ 

Registratielijsten 

‘het Kan’ 

Doelen en 

aanbod DAT+ 

Doelen en 

aanbod 

DAT+ 

Doelen en 

aanbod DAT+ 

Doelen en 

aanbod DAT+ 

Doelen en 

aanbod DAT+ 

Doelen en aanbod 

DAT+ 

Lezen    AVI/DMT 

Kerntoetsen 

Veilig Leren 

Lezen 

AVI/DMT AVI/DMT AVI/DMT AVI/DMT AVI/DMT 

Begrijpend 

lezen 

   CITO 

begrijpend 

lezen 3.0 

Methodetoets

en Leeslink 

CITO 

begrijpend 

lezen 3.0 

Methodetoetse

n Leeslink 

CITO 

begrijpend 

lezen 3.0 

Methodetoetse

n Leeslink 

CITO 

begrijpend 

lezen 3.0 

Methodetoetse

n Leeslink 

CITO begrijpend 

lezen 3.0 

Methodetoetsen 

Leeslink 

Spelling    CITO spelling 

3.0 

Methodedictee

s Staal 

CITO spelling 

3.0 

Methodedicte

es Staal 

CITO spelling 

3.0 

Methodedictee

s Staal 

CITO spelling 

3.0 

Methodedictee

s Staal 

CITO spelling 

3.0 

Methodedictee

s Staal 

CITO spelling 3.0 

Methodedictees 

Staal 

Woordenschat Speel je wijs Speel je wijs CITO 

woordenschat 

3.0 

Doelen DAT+ 

Speel je wijs 

incidenteel 

CITO 

woordenscha

t 3.0 

Doelen DAT+ 

Speel je wijs 

incidenteel 

CITO 

woordenschat 

3.0 

Doelen DAT+ 

 

CITO 

woordenschat 

3.0 

Doelen DAT+ 

 

CITO 

woordenschat 

3.0 

Doelen DAT+ 

CITO woordenschat 

3.0 

Doelen DAT+ 

Rekenen Registratie- 

lijsten ‘het Kan’ 

Registratie- 

lijsten ‘het Kan’ 

CITO rekenen-

wiskunde 3.0 

Methodetoetse

n Reken Zeker 

CITO 

rekenen-

wiskunde 3.0 

Methodetoets

en Reken 

Zeker 

CITO rekenen-

wiskunde 3.0 

Methodetoetse

n Reken Zeker 

CITO rekenen-

wiskunde 3.0 

Methodetoetse

n Reken Zeker 

CITO rekenen-

wiskunde 3.0 

Methodetoetse

n Reken Zeker 

CITO rekenen-

wiskunde 3.0 

Methodetoetsen 

Reken Zeker 

SEO Imple- 

mentatie Looqin 

Imple- 

mentatie Looqin 

Imple- 

mentatie 

Imple- 

mentatie 

Imple- 

mentatie 

Imple- 

mentatie 

Imple- 

mentatie 

Imple- 

mentatie Looqin 
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(school 

breed starten in 

2020) 

(school 

breed starten in 

2020) 

Looqin 

(school 

breed starten 

in 2020) 

Looqin 

(school 

breed starten 

in 2020) 

Looqin 

(school 

breed starten 

in 2020) 

Looqin 

(school 

breed starten 

in 2020) 

Looqin 

(school 

breed starten 

in 2020) 

(school 

breed starten in 

2020) 

WO   Leer- 

Doelen 

binnen het 

thema 

Leer- 

doelen 

binnen het 

thema 

Leer- 

doelen binnen 

het thema 

Leer- 

doelen binnen 

het thema 

Topografie, 

DAT+ 

leerdoelen 

Topografie 

DAT+ leerdoelen 

Algemeen        Eindtoets 

(verplicht) 

 

Op Kindcentrum de Ontdekking volgen we de kinderen zodanig dat ieder een ononderbroken ontwikkeling kan doorlopen.  

 

Na het afnemen van de toetsen maken de groepsleiders een nieuw pedagogisch didactisch groepsoverzicht. In dit groepsoverzicht wordt van 

elk kind gekeken naar de verwachte ontwikkeling en vanuit daar stemmen ze onderwijs af voor zowel de hele groep als het individuele kind. 

Daarnaast wordt Parnassys gebruikt voor een aanvullende analyse. Vanuit daar worden vervolgacties verder vorm gegeven. We bespreken dit 

minimaal twee keer per jaar tijdens de groepsbesprekingen en op studiedagen komt dit ook twee keer per jaar terug.  

 

4.3   Didactisch handelen  

 

Het didactisch handelen van de groepsleiders stelt kinderen in staat tot leren en ontwikkelen. 

Groepsleiders plannen en structureren hun handelen met behulp van informatie die zij over kinderen hebben of van de kinderen hebben 

gekregen. Op ons Kindcentrum worden kinderen vanaf de kleutergroepen nauw betrokken bij hun eigen ontwikkeling door het maken van hun 

eigen plan van aanpak. Twee keer per schooljaar stellen kinderen, samen met ouders en groepsleiders, een plan van aanpak op.  

 

Op Kindcentrum de Ontdekking hebben we hoge verwachtingen van kinderen. Er heerst een klimaat waarin feedback geven en krijgen 

onderdeel is van de dagelijkse gang van zaken. Binnen ‘vraag het de kinderen’ komt op dit verschillende manieren naar voren. Hierbij kan 

gedacht worden aan zelfstandig werken en de hand van vijf waarin kinderen elkaar ondersteuning bieden.  

We streven naar een efficiënte indeling van de onderwijstijd. Dit doen we door de aangeboden leerstof logisch op te bouwen binnen een reeks 

van thema’s. Daarbinnen maken we de keuze om de aangeboden stof, waar mogelijk, op verschillende manieren te verwerken. Hierbij zijn de 

doelen onze richtlijnen.  Door ons onderwijs op deze manier in te richten creëren we een leerklimaat waarbij kinderen actief en betrokken zijn. 
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Met geschikte opdrachten en een heldere uitleg structureert de groepsleider het onderwijsaanbod zo dat ieder kind de doelen zich eigen kan 

maken. Het kan zijn dat de instructiedoelen voor sommige kinderen op een ander tempo moeten worden aangeboden. Zo kan het zijn dat een 

kind versneld door de lesstof gaat en op een  aanvullende manier uitdaging nodig heeft. Het kan ook zijn dat een kind de einddoelen niet gaat 

halen. In overleg met de intern begeleider wordt er een ontwikkelingsperspectief opgesteld waarbij we zorgen voor een passende ontwikkeling 

van het kind.  

Naast afstemming op het gebied van de ondersteuning is er ook afstemming gericht op uitdaging.  

 

 

4.4    (Extra) ondersteuning   

Op Kindcentrum de Ontdekking bieden wij optimale ontwikkelingskansen voor elk kind. Zoals eerder beschreven hebben sommige kinderen 

wat meer ondersteuning nodig om tot ontwikkeling te komen. Goede onderwijsondersteuning begint met kwalitatief goed ingericht onderwijs. 

Er zijn binnen het samenwerkingsverband de Meierij met elkaar afspraken gemaakt over hoe wij ons onderwijs inrichten. Dit noemen we 

basisondersteuning. Binnen de basisondersteuning gaan we uit van vier niveaus: basisondersteuning in de stamgroep, basisondersteuning met 

een plan van aanpak in de stamgroep, basisondersteuning in de stamgroep met expertise en basisondersteuning in de stamgroep met 

toegevoegde expertise. 

In ons Schoolondersteuningsprofiel staat beschreven op welk niveau wij basiskwaliteit en basisondersteuning geven en hoe de interne 

ondersteuningsstructuur is georganiseerd.  Als een kind meer ondersteuning nodig heeft dan de school zelf kan bieden, zoekt de school 

contact met het samenwerkingsverband. De gevraagde extra ondersteuning wordt beschreven in een ontwikkelingsperspectief. Het 

samenwerkingsverband kan op basis van dit perspectief een arrangement toekennen passend bij de onderwijsbehoeften van het kind.  

Binnen de basisondersteuning houden we periodiek in de gaten hoe de ontwikkeling van het kind verloopt. Dit doen we door middel van 

groepsbesprekingen. Voor kinderen met een arrangement plannen we evaluaties met stamgroepleider, ouders en externen, om zo met elkaar 

te kijken naar de effecten van de ondersteuning en om, waar nodig, doelen bij te stellen.   

Binnen ons Kindcentrum hebben we als extra ondersteuningsmogelijkheid de Maangroep. Deze is ontstaan voor de begeleiding van kinderen 

met extra ondersteuningsbehoeften. Kinderen met een arrangement of kinderen die hiervoor in aanmerking komen worden vanuit de 

Maangroep of in hun eigen stamgroep begeleidt door twee vaste groepsleiders. Op deze manier kan de ontwikkeling van deze kinderen 

nauwlettender worden gevolgd en is er directe communicatie en afstemming met de stamgroepleider.  
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Passend onderwijs  

Op 1 augustus 2014 is de Wet op Passend onderwijs ingegaan. De bedoeling hiervan is onder meer dat kinderen veel vaker in het reguliere 

onderwijs kunnen blijven. Met behulp van de expertise uit het speciaal onderwijs, kunnen we nog beter aansluiten op de behoeften van elk 

kind.   

Professionals van verschillende organisaties werken intensief samen binnen Samenwerkingsverband Primair Onderwijs (SWV PO) De Meierij. Het 

belang van het kind staat altijd voorop, net als het vertrouwen en de eerlijkheid waarmee we informatie uitwisselen. Samen met andere scholen 

in 's- Hertogenbosch West wordt intensief samengewerkt om alle kinderen uit de wijk zo thuis-nabij-mogelijk onderwijs te bieden. 

 

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) en Schakelgroep 

Voor en vroegschoolse educatie (vve) is onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid. 

Het doel is om peuters met een mogelijke (taal)achterstand, ook wel ‘doelgroepkinderen’ genoemd, beter voor te bereiden op de basisschool 

en er voor te zorgen dat kleuters zonder achterstand naar groep 3 kunnen. 

Voorschoolse educatie is voor doelgroeppeuters op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven; 

Vroegschoolse educatie is bedoeld voor doelgroepkleuters uit groep 1 en 2. 

 

In het locatieplan beschrijft ons Kindcentrum hoe wij in een schooljaar uitvoering geven aan de Voor- en Vroegschoolse Educatie voor kinderen 

van 2,5 tot 6 jaar. De speerpunten en werkwijzen worden zo SMART mogelijk en aan de hand van de PDCA cyclus vastgelegd in het locatieplan. 

In het vaststellen van de speerpunten en tijdens de realisatie ervan worden locaties ondersteund door Compas. (www.compasnul13.nl) 

In het VVE locatieplan staat beschreven op welke manier de interne coaches op de Ontdekking de doorgaande lijn stimuleren en op welke 

manier we het Kindgericht werken volgens de 10 ankers borgen. Daarnaast staat beschreven hoe we het maatwerktraject (professionalisering 

van de pedagogisch medewerkers en stamgroepleiders groepen 1-2) vorm geven. 

Schakelgroep. 

De schakelgroep is er voor kinderen van 4,5 tot 6 jaar (groep 2 van de basisschool). Het doel van de schakelgroep is om in één schooljaar 

intensief te werken aan de taalontwikkeling, waardoor kinderen met een taalachterstand een inhaalslag maken. De kinderen van de 

schakelgroep worden gedurende de week extra begeleid door de schakelgroepsleider. Zo starten zij op maandag, dinsdag en woensdag in de 

schakelgroep en gaan daarna terug naar hun eigen stamgroep. Om de taalontwikkeling nog een extra stimulans te geven begeleidt de 

groepsleider ook de (oud)leerlingen van de schakelgroep in groep 3. In groep 3 ligt vooral de nadruk op de leesontwikkeling en 

woordenschatstimulering. Schakelklassen geven in heel Nederland een gerichte en effectieve impuls aan de ontwikkeling van kinderen. 

Daarnaast wordt ook in de totale organisatie geïnvesteerd, zodat het kind zich in een taalrijke omgeving blijvend ontwikkelt. De school wordt 

in dit traject doelmatig en op maat begeleid door Compas of een met Compas samenwerkende externe partij. 

 

 



 15 

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 

Minimaal een maal per 4 jaar moeten wij een Schoolondersteuningsprofiel opstellen, zodat ouders weten welke extra ondersteuning en extra 

voorzieningen de school biedt. In verband met de vele ontwikkelingen willen wij in 2020 een nieuw ondersteuningsprofiel opstellen. 

 

4.5    Samenwerking 

Binnen Kindcentrum de Ontdekking werken we samen met interne- en externe specialisten en nemen ouders hierin mee. Als Kindcentrum 

vinden we het belangrijk om met relevante partners samen te werken om het onderwijs voor de kinderen vorm te geven.  

De interne specialist is een stamgroepleider die expertise opbouwt op een specifiek gebied. Ons Jenaplan Kindcentrum kent de volgende 

specialisten: 

 

 Gedragsspecialist  

 Leesspecialist  

 Rekenspecialist  

 Vakdocent gym 

 Schakelgroepspecialist 

 Interne coaches (voor medewerkers van 2-6 jaar) 

 VVE specialist 

 

De specialisten houden zich op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen hun specialisme en informeren, waar nodig, het team hierover. In 

het kader van de ondersteuning aan kinderen kan de specialist ingeschakeld worden als de intern begeleider en de stamgroepleider behoefte 

hebben aan expertise.  

Externe specialisten die kunnen zorgen voor ondersteuning zijn onder andere: 

 Logopedisten  

 Fysiotherapeuten 

 Vroeg- en voorschoolse begeleiders 

 Ambulante begeleiders 

 Schoolondersteuners (SWV) 

 Orthopedagogen (SWV) 

 Leerplichtambtenaar (verzuim) 

 Leesconsulent (bureau BABEL) 
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Gedurende het schooljaar zijn er kindbesprekingen met GGD en Farant om ondersteuningsvragen vanuit ouders of school ten aanzien van 

opvoeding, gezondheid en gedrag met elkaar te bespreken. Het team kindbespreking 0-13 komt ongeveer vier keer per jaar bijeen. De 

kinderen die besproken worden, worden ingebracht door de stamgroepleider of pedagogisch medewerker.  

Het team kindbespreking 0-13 bestaat uit de volgende personen: 

Sociaal verpleegkundige 

Schoolmaatschappelijke werker 

Intern begeleider  

Locatiemanager Kanteel 

 

Stamgroepleider of pedagogisch medewerker van het betreffende kind  

Ouders van het betreffende kind 

Vrije stoel (op verzoek te bezetten door een instantie) 

 

Voor het bespreken van een kind in kindbespreking 0 -13 is toestemming van ouders nodig. ouders sluiten aan bij de gesprekken. In 

uitzonderlijke situaties kunnen kinderen ook anoniem worden besproken.  

Mochten kinderen tussentijds van school veranderen dan zorgt de intern begeleider ervoor dat er een goede overdracht plaatsvindt tussen de 

vertrekkende en ontvangende school.  

 

4.6. Toetsing en afsluiting   

De belangrijkste leerlingvolgtoetsen worden vastgelegd in de Bossche toetskalender. Kindcentrum de Ontdekking neemt die voorgeschreven 

toetsen af en gebruikt die data om analyses te maken om het aanbod aan de leerling af te stemmen op zijn/haar behoeften. 

Naast de toetsen uit de Bossche toetskalender gebruiken wij verschillende methodetoetsen en observatie-instrumenten. Om de keuze van onze 

toetsen van waarde te laten zijn, toetsen we alleen dat wat ons informatie geeft over de ontwikkeling en opbrengst van het kind. We zijn ons 

ervan bewust waarom en wat we toetsen. Dit wordt ook elk jaar kritisch geëvalueerd en beschreven in onze interne toetskalender.   

 

Advisering en eindtoets    

Elk jaar is het opstellen van een advies voor een kind dat naar het VO gaat een verantwoordelijke taak. Wij gaan hier zorgvuldig mee om. Bij het 

opstellen van dit advies nemen we de volgende aspecten mee: observatiegegevens stamgroepleiders (ook voorgaande jaren), zelfstandigheid, 

motivatie, zelfvertrouwen, huiswerk, werkhouding van het kind, gegevens methodegebonden toetsen, gegevens CITO leerlingvolgsysteem. De 

richtlijnen zoals deze beschreven zijn door het samenwerkingsverband opgestelde document ‘handleiding overgang PO-VO in de Meierij versie 

2019-2020’ worden door de school gevolgd. Het advies is een schooladvies en is bindend. Het VO moet dit advies overnemen. Onder de 

verantwoordelijkheid van de directeur zullen stamgroepsleiders, intern begeleider en bovenbouwcoördinator de gegevens van de gehele 
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schoolloopbaan van het kind bekijken. In groep 7 wordt dit gedaan voor het voorlopige advies en in groep 8 voor het definitieve advies.  De 

stamgroepleiders van de bovenbouw communiceren dit advies naar ouders en het voortgezet onderwijs.  

 

 

Alle kinderen (behoudens wettelijke uitzonderingen) moeten in leerjaar 8 een eindtoets maken. Om de drie jaar wordt geëvalueerd of de 

huidige eindtoets nog passend is. In april wordt de eindtoets bij alle kinderen afgenomen (behoudens wettelijke uitzonderingen).  

In mei ontvangt de school de uitslag. De stamgroepleider, bovenbouwcoördinator, intern begeleider en directeur bespreken deze uitslagen en 

kijken of deze overeenkomen met de gegeven adviezen. Als de toetsscore hoger is dan het advies wordt het advies heroverwogen. We gaan dan 

in overleg of we het best passende advies hebben gegeven en zullen hierover met ouders in gesprek gaan.  

 

4.7 Overig: schooltijden, methode overzicht 

Schooltijden 

Kinderen van basisscholen moeten minimaal 7520 uur les krijgen over 8 schooljaren. Onze school zorgt er ieder schooljaar voor dat die 

verplichte uren zijn ingepland en dat er nog enkele marge uren zijn voor calamiteiten. Zo gaan de kinderen 24,5 uur per week naar school.  

De school hanteert een lesrooster met 3 lange dagen van 8.30 tot 14.30 uur en 2 korte dagen van 8.30 tot 12.30 uur.  

 

De inhoud van ons onderwijs 

 

Vak Methodes/Aanbod Toetsinstrumenten Bijzondere afspraken 

Taal DAT+ 

Speel je Wijs 1-2 

Map fonemisch bewustzijn 1-2 

 

 

Aanbodslijsten 

Interpretatie en 

observatie 

stamgroepleider 

Didactische map 

Technisch lezen Veilig leren lezen Methodetoetsen 

Cito DMT 

Cito AVI 

 

Begrijpend lezen Leeslink (vanaf groep 4) Eigen 

methodiek: werken met vrije 

teksten 

Methodetoetsen 

Cito Begrijpend 

lezen 

 

Spelling STAAL Methodetoetsen  
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Cito SVS 

Schrijven Schrijfdans voor 1-2 

Schrijven in de basisschool groep 

3 t/m 8  

Interpretatie en 

observatie 

stamgroepleider 

 

Engels Groove me Methodetoetsen  
Rekenen Map gecijferdheid Kleuters 

Reken Zeker  3 t/m 8 

Methodetoetsen 

Cito rekenen en 

wiskunde 

 

Geschiedenis 

Aardrijkskunde 

Natuuronderwijs 

Wetenschap en techniek 

Thematisch via het denkkader 

“Verwondering in ere 

houden”: aanbodsdoelen van SLO 

 

 

 

Interpretatie en 

observatie 

stamgroepleider 

Kinderen verwerken aanbod met o.a. 

presentaties/kringen.  

Verkeer Thematisch via het denkkader 

“Verwondering in ere 

houden”: aanbodsdoelen van SLO 

Verkeerskrantjes van VVN 

Methodetoetsen 

 

VVN theoretisch Verkeersexamen 
VVN praktisch Verkeersexamen samen 

met andere scholen uit de wijk. 

Tekenen 

Handvaardigheid 

Muziek 

Drama 

Thematisch via het denkkader 

“Verwondering in ere 

houden”: aanbodsdoelen van SLO 

 

Muziek: 123 zing 

Interpretatie en 

observatie 

stamgroepleider 

 

 

Methodetoetsen  

 

Bewegingsonderwijs  en zintuiglijke en 

lichamelijke ontwikkeling 

Bewegingsmap kleuters 

Gymlessen door gymdocenten van 

S-PORT voor groep 3 t/m 8. 

 

Meetmomenten door 

gymdocenten. 

Interpretatie en 

observatie 

stamgroepleider 

 

http://tule.slo.nl/OrientatieOpJezelfEnWereld/F-KDOrientatieJezelfEnWereld.html
http://tule.slo.nl/OrientatieOpJezelfEnWereld/F-KDOrientatieJezelfEnWereld.html
http://tule.slo.nl/OrientatieOpJezelfEnWereld/F-KDOrientatieJezelfEnWereld.html
https://vvn.nl/verkeersmethode
http://tule.slo.nl/OrientatieOpJezelfEnWereld/F-KDOrientatieJezelfEnWereld.html
http://tule.slo.nl/OrientatieOpJezelfEnWereld/F-KDOrientatieJezelfEnWereld.html
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Sociaal emotionele ontwikkeling en 

Bevordering actief burgerschap en 

sociale integratie, overdragen kennis 

over/ kennismaking met de diversiteit 

van de samenleving 

Schoolveiligheid/ welbevinden van de 

leerlingen 

Bevordering van gezond gedrag 

Start van het schooljaar bieden wij 

het thema samen leren leven aan 

incl. lentekriebels. 

Interpretatie en 

observatie 

stamgroepleider 

Verschillende uitstapjes, vieringen, 

schoolkamp van groep 5 tot en met 8  en 

gasten binnen de school versterken de 

inhoud van dit vakgebied. 

Nieuwe media en technologie Thematisch aanbod via 

apps op de iPad, computer en 

chromebook. 

 

 

Door deze leerstof aan te bieden middels het gebruik van genoemde leermiddelen, de wijze waarop deze leermiddelen worden ingezet en de 

leertijd die wordt gereserveerd voor deze inhouden voldoet onze basisschool aan de kerndoelen en de wettelijke eisen zoals verwoord in artikel 

9 van de Wet Primair Onderwijs.  

5. Analyse van het functioneren van de school 

Wij hanteren verschillende instrumenten: 

 Analyse van het leerrendement d.m.v. de gegevens in Parnassys. 

 Tevredenheidsonderzoeken: Kindcentrummonitor voor het gehele kindcentrum en specifiek voor groep 6,7 en 8. 

 Stadsfoto van Compas 
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6.  Meerjarenplan 2019-2023  

Vanuit het koersplan van ATO-scholenkring zijn door het hele team van ons kindcentrum 3 onderzoeksvragen geformuleerd voor  

de komende 2 jaar.  

Jezelf kennen en blijven ontwikkelen (2019-2020) 

Hoe kunnen we een omgeving creëren, die maakt dat kinderen maar ook volwassenen zichzelf durven te laten zien en tevens – met een open 

en respectvolle houding – de ander willen leren kennen?  

Wie:  Projectgroep sociaal-emotionele ontwikkeling 

 

Creatief denken en verwonderen (2019-2020) 

Hoe kunnen we onderzoekend en ontdekkend leren integreren in ons aanbod, zodat kinderen deze vaardigheid in kunnen zetten in de 

‘onbekende’ toekomst, waarin kennis en samenwerken een grote rol gaan spelen? 

Wie: Projectgroep Wereldoriëntatie  

 

Oog voor de ander en de wereld om je heen (2020-2021) 

Hoe verbeteren we de samenwerking met ouders, zodat deze bijdraagt aan een optimale ontwikkeling van het kind? 

 

6.1 Het meerjarenplan 

De school is zelfverantwoordelijk voor de kwaliteit van het gegeven onderwijs. In de Wet op het Primair onderwijs wordt voorgeschreven dat 

scholen een kwaliteitszorgbeleid dienen te voeren. Dit beleid is in diverse plannen beschreven zoals het Koersplan, het schoolplan en het 

kwaliteitsbeleidsplan.  

Kwaliteitszorg betreft activiteiten die erop gericht zijn de kwaliteit van het onderwijs te bepalen, te bewaken, te borgen en te verbeteren. De 

school zal daartoe, rekening houdend met de kenmerken van de leerlingen en met de wensen van belanghebbenden, dienen aan te geven wat 

zij onder kwalitatief goed onderwijs verstaat. Opvattingen dienen vertaald te worden in doelen. Systematisch moet worden nagaan of de doelen 

ook bereikt zijn. Op basis daarvan zullen nieuwe doelen voor verdere verbetering gesteld moeten worden, die worden opgenomen in een 

meerjarenplan. Vervolgens worden de effecten van die verbeteractiviteiten geanalyseerd en gecommuniceerd met de betrokken geledingen. Het 

geheel kenmerkt zich door een cyclische aanpak. Dit gebeurt op basis van het meerjarenplan. Met behulp van dit meerjarenplan wordt een 

jaarplan gemaakt. 

 

Naar aanleiding van behaalde opbrengsten en tussen- en eindevaluaties bepalen MT en team per onderdeel of de fase is afgerond. Jaarlijks 

wordt dit meerjarenplan door team en medezeggenschapsraad geëvalueerd en aan de hand van voortschrijdend inzicht bijgesteld, 

geactualiseerd. Al werkende ontstaat dan een zogenaamde “kwaliteitscyclus”.  
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Thema 1. Onderwijs      

Doelen Start Implementeren Borgen Coördinatie Actie 

1.1 Leerinhouden 

De aangeboden leerinhouden zijn dekkend 

voor de kerndoelen, worden in principe 

aan alle kinderen aangeboden, sluiten in 

de verschillende leerjaren op elkaar aan en 

zijn afgestemd op de verschillende 

onderwijsbehoeften van individuele 

kinderen. 

1/8/18 

 

1/8/19 1/8/20 

 

Coördinator 

projectgroep 

- Hoogbegaafdheid 

Acties worden in een 

projectplan verwerkt 

1/8/17 

 

1/8/18 

 

1/8/19 

 

Coördinator 

projectgroep 

- Muziek 

Uitvoeren van het jaarplan 

1/8/17 1/8/18 1/8/19 

 

Coördinator 

projectgroep 

- Taal /DAT+  

Acties worden in een 

projectplan verwerkt 

1/8/18 1/8/19 1/8/20 Coördinator 

projectgroep 

- WO: verwondering in ere 

houden 

Acties worden in een 

projectplan verwerkt 

1/8/20 1/8/21 1/8/22 Rekenspecialist - Rekenen 

 

1/8/20 1/8/21 1/8/22 Coördinator 

projectgroep 

- Begrijpend lezen 

1/8/21 1/8/22 1/8/23 Coördinator 

projectgroep 

- Techniek en beeldende 

vorming 

1/8/21 1/8/22 1/8/23 Coördinator 

projectgroep 

- Engels 

1/8/22 1/8/23 1/8/24 Coördinator 

projectgroep 

- Dans / drama 

1/8/22 1/8/23 1/8/24 Coördinator 

projectgroep 

- Verkeer 

1.2 Stamgroepleider 

De stamgroepleiders werken structureel 

aan hun didactische vaardigheden, 

  1/8/19 MT Maken zich eigen: 

- Jenaplanessenties 

- Vraag het de kinderen (groep 3    
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klassenmanagement en pedagogisch 

handelen en kunnen gedifferentieerd 

werken.   

t/m 8) 

-Competente kind (groep 1-2) 

     -  

1.3 Opbrengsten 

Opbrengsten in haalbare percentages in 

beeld brengen. 

 

1/8/19 1/8/20 1/8/21 IB’ers  - Percentages van de 

afgelopen 3 jaar van alle 

vakgebieden in een 

schema zetten. 

- Naar aanleiding daarvan 

gaan we de streefdoelen 

formuleren. 

- IB’ers en directeur gaan 

zich opleiden in meetbaar 

maken van kwaliteit. 

1.4 Pedagogisch klimaat     -  

Een omgeving creëren die maakt dat 

kinderen en volwassenen zichzelf durven 

te laten zien en tevens-met een open en 

respectvolle houding-de ander wil leren 

kennen. 

    -  

1.5 ICT 

ICT is ondersteunend aan en geïntegreerd 

in ons dagelijks aanbod.  

 

1/1/20 1/8/20 1/8/21 Coördinator ICT - Actualiseren van het 

beleidsplan 

- Implementeren ICT-beleid 

      

Thema 2: Personeel       

Doelen Start Implementeren Borgen Coördinatie Actie 

2.1 Externe communicatie  

De externe communicatie met ouders is 

professioneel georganiseerd.  

 

1/8/19 1/1/20 1/8/20 MT - Keuze maken van  

communicatiebronnen (website, 

e-mail, ParnasSys en social 

schools) 
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- Opstellen van een 

communicatieplan 

2.2 

Hoe verbeteren we de samenwerking met 

ouders, zodat deze bijdraagt aan een 

optimale ontwikkeling van het kind 

1/8/20 1/8/2021 1/8/2022 MT - wat verstaan wij onder 

ouderparticipatie 

- Wat gaat goed, wat kan beter 

en wat gaan wij doen? 

 

Thema 3: Organisatie      

Doelen Start Implementeren Borgen Coördinatie Actie 

3.1 leervorderingen 
Er worden concrete doelen gesteld met 
betrekking tot de leervorderingen op 
schoolniveau.  

 

 1/8/19 1/8/20 Bouwcoördinatoren Eigen maken van:  
- De aanbodslijsten, tussendoelen 
en leerlijnen van alle vakken.  
-Referentieniveaus (SLO + methodes 
als uitgangspunt) kennen en 
gebruiken.  

3.2 Kernwaarden 
De medewerkers zijn op de hoogte van de 
kernwaarden.  

1/9/20 1/8/21 1/8/22 MT Kernwaarden kiezen en betekenis 
geven. De kernwaarden linken aan 
vaardigheden van de 
stamgroepleiders. 

3.3 Functiehuis 

Inrichting van het functiehuis met de 

daarbij behorende taken en rollen zijn 

helder.  

 

1/8/19 1/8/20 1/8/21 MT Het aanpassen van het functiehuis 

3.4 Gezonde voeding 

- verantwoorde keuzes t.a.v. voeding  

 

   Projectgroep 

2018-2019 

gezonde school  

- Het aanpassen van het 
schoolgezondheidsbeleid i.v.m. 
ontbreken instemming MR 
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6.7 Formulier instemming en vaststelling 

 

Formulier ‘’Instemming met schoolplan’’ 

Brin:   18MZ 

School:  Jenaplan kindcentrum de Ontdekking 

Adres:  Rijzertlaan 242  

Postcode: 5223 JR 

Plaats:  ’s-Hertogenbosch 

Formulier "Vaststelling van schoolplan"  

Brin:   18 MZ 

School:  Jenaplan kindcentrum de Ontdekking 

Adres:  Rijzertlaan 

Postcode: 5223 JR 

Plaats:  ’s-Hertogenbosch 

 

Verklaring: Hierbij verklaart de Medezeggensschapsraad van 

bovengenoemde school in te stemmen met het van 2019-2023 

geldende schoolplan van deze school. 

Namens de MR,  

naam  

functie  

plaats  

datum  

 

 

Verklaring: Het bevoegd gezag van bovengenoemde school heeft het 

van 2019 tot 2023 geldende schoolplan van deze school vastgesteld.  

 

Namens het bevoegd gezag,  

naam  

functie  

plaats  

datum  

Handtekening: 

 

 

 

 

 

 

Handtekekening: 

 


