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Vanuit de evaluaties 90-dagen-plan 2018-2019 is het schoolplan 2019-2020 ontstaan.  Het schoolplan 2019-2020 wordt komend jaar 3 keer 
geëvalueerd. Acties worden geformuleerd en met de werkgroep schoolontwikkeling geëvalueerd. Hierbij wordt na elke periode teruggekoppeld 
met en naar het team.  
 
Komend schooljaar is het eerste jaar van het nieuwe dynamische 4-jaren schoolplan van basisschool Mikado. In schooljaar 2017-2018 heeft het 
College van Bestuur met directeuren en stafleden een nieuw strategisch beleidskader gemaakt “On Common Ground”. Voor het tot stand 
komen van ons meerjaren - schoolplan is als richting en onderlegger gebruik gemaakt van dit strategisch beleidsplan van onze stichting 
Kerobei:  
 
“  De maatschappelijke waarde van Kerobei is leerlingen en professionals helpen ontwikkelen. Wij worden vanuit eigenaarschap aangesproken 
op onze talenten en kwaliteiten. Door zelfbewust samenwerken creëren wij de dynamische samenleving van “morgen”.  
 Dit doen wij:  

● door ontwikkelingsgericht leren, zodat optimale kansen gecreëerd worden voor leerlingen 
● in een ontwikkelingsgerichte organisatie, zodat optimale kansen gecreëerd worden voor  

            professionals; 
● door proactief in onze omgeving de regie te nemen. 

 
Aan de hand van 90-dagen plannen blijven we onze koers volgen, monitoren we onze acties, die na teamreflecties, worden bijgesteld of                     
aangevuld.Nu er sprake is van krimp en verdichting van de leerling problematieken, o.a. te verklaren door de veranderde samenstelling van                    
onze populatie, zijn extra inspanningen nodig om de resultaten uit het verleden te behouden. De acties zoals beschreven in dit plan borduren                      
voort op de ingezette koers in ons vierjarenplan 2019-2023 
 
Komend schooljaar gaan we, vertrekkend vanuit onze herijkte missie/visie, verder vorm geven aan onze onderwijspraktijk.  
 
“Samen leren, samen werken en samen leven in een kleurrijke, vreedzame school “. 
 
We verbinden deze missie-visie aan onze ambitie dat : 
 
•   Ieder kind graag naar school gaat; 
•   Ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen vanuit eigenaarschap en zelf  
    verantwoordelijk is voor zijn eigen leerproces; 
•   Samen met kinderen, leerkrachten en ouders zijn we hiervoor verantwoordelijk. 
 
De leefomgeving van onze leerlingen, de wijk, kenmerkt zich door een complexe dynamiek is. Een wijk met verschillende culturen, met                    
laaggeletterdheid, sociale huurwoningen, armoede, migranten, criminaliteit, eenoudergezinnen, etc. Kortom een leefomgeving met een lager              
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leefbaarheid gehalte. Veel van onze leerlingen zijn veel bezig met sociale media, hebben weinig beweging, nemen niet allemaal deel aan een                     
sport en spelen minder buiten. Onze leerlingen maken in deze fysieke omgeving soms dingen mee, die niet wenselijk zijn voor een optimale                      
ontwikkeling van kinderen. 
 
Passend bij de context van de school en de ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen : 
 
•   Werkt basisschool Mikado doorlopend aan brede kwaliteitsverbetering; 
•   Krijgt ieder kind de beste leerkracht; 
•   Verdient iedere medewerker de beste leidinggevende ; werken wij vanuit persoonlijk leiderschap 
•   Is iedere werknemer binnen ons team een actieve teamspeler met een hoge ambitie en  
     hoog welbevinden. 
 
We weten dat onze kinderen over vele talenten beschikken die op dit moment te weinig aangeboord worden met het onderwijs dat we nu op                        
Mikado neerzetten. We willen de eigenaarschap van onze leerlingen vergroten. De focus richten we vanuit hoge verwachtingen niet alleen op                    
opbrengsten. We willen de stap hoe wij kinderen meer betrokken krijgen bij hun eigen leerproces/ontwikkeling en wat de rol van de leerkracht                      
hierbij is, meer handen en voeten geven. De veranderde rol gekoppeld aan kennisoverdracht door instructie naar meer de coachende,                   
begeleidende rol waarbij het gaat om kennisconstructie, vaardigheid en houding. Afgelopen jaar hebben ingezet op groepsdoorbrekend vanuit                 
het vakgebied rekenen.. Door de veranderde populatie gaan we taal/woordenschat toevoegen. Dit traject krijgt zijn voortgang in het voortzetten                   
van de samenwerking met begeleiding en ondersteuning van o.a. BCO. 
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Plan De missie-visie/ koers door ontwikkelen naar een passend onderwijsaanbod voor onze leerlingen.  

Wie Hele team, medewerker BCO (Rob van den Broek), Vital Hanssen (Iedereen taalcompetent )  

Wanneer Schooljaar 2019-2020: …… gezamenlijke teambijeenkomsten: 
Deze teambijeenkomsten worden telkens voorbereid door een ontwikkelgroep bestaande uit: Rob vd Broek, MT, 
leerkrachten uit iedere bouw 

Opbrengsten Aan het eind van het schooljaar 2019-2020  hebben wij inhoud gegeven aan onze gewenste en gezamenlijke 
onderwijsontwikkeling waarbij uitgaande van onze basis de Vreedzame School, komend jaar Taal (Iedereen 
taalcompetent) en rekenen ( groepsdoorbrekend werken) centraal staan. De voorwaarde om te komen tot deze 
opbrengst is dat bij de inhoudelijke voorbereiding van dit traject de volgende documenten als input en 
uitgangspunt gebruikt worden: 

- De huidige missie-visie van bs Mikado en met name de doorkijk naar 2023, zoals beschreven in het 
meerjarenplan 2019-2023. 

- Het geëvalueerde schoolplan 2018-2019 en het huidige schoolplan 2019-2020 
- Het strategisch beleidsplan van Kerobei. 
- School specifieke inspectie documenten/tevredenheidsonderzoeken  
- Nieuwe landelijke en regionale trends en ontwikkelingen (o.a. onderwijs2032 / 21e - eeuwse 

vaardigheden) 
Speerpunt Taal - Bewustwording van het team voor het taalaanbod in relatie met onze populatie m.b.v externen. Zie 

expertgroep taal. 
- Woordenschat wordt aangeboden a.d.h.v.  2 schoolbrede thema’s. 

Speerpunt 
Rekenen 

- Elke dag wordt door groep 3 t/m 8 tussen 9.00 en 10.00 uur gerekend, m.u.v. donderdag (groep 3 start 
met gym op donderdag) 

- Groep 4 t/m 8 start na de zomervakantie in dezelfde niveaugroepen als het vorige schooljaar. Na het 
eerste blok wordt geëvalueerd en wordt gekeken of er leerlingen gewisseld moeten worden, m.u.v. enkele 
individuele leerlingen die tijdens de analyse besproken worden en wel per start nieuwe schooljaar kunnen 
wisselen van rekengroep. 

- Groep 3 start na het eerste blok ook met groepsdoorbrekend werken.  
- Iedere leerkracht heeft maximaal 3 niveaus, met als streven 2 niveaus. 
- 2 keer per week wordt er in groep 1/2 een groepsdoorbrekende rekenactiviteit gedaan met aanbod op 

niveau. 
- Er is een doorgaande lijn in de weektaak rekenen. 

 Acties 1e periode 
Expertgroepen:   
Vreedzame School - Nieuwe leerkrachten worden door Peggy op de hoogte gebracht van alles rondom Vreedzame School.  

- De Vreedzame School staat  bij iedereen op het lesrooster 
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- In elke groep wordt wekelijks een Vreedzame School-les gegeven. De lessen uit de klapper worden 
aangepast aan het niveau van de groep. 

- In de koffiekamer is zichtbaar welk blok aan de beurt is en welke groepen er voor het visualiseren van de 
deuren in het halletje en de 5 duimen zorgen. 

- Mediatoren worden opgeleid 
- Leerlingvolgsysteem Saqi worden uitgeprobeerd en er wordt een keuze gemaakt over de voortgang van 

het leerlingvolgsysteem 
- De Vreedzame Wijk:  Er vindt afstemming plaats tussen Jan en Peggy over de taakverdeling verder even 

afwachten op de acties die Marc Orval en Dennis de Vries gaan inzetten hiervan zijn we afhankelijk. 
- Vragenlijst/interview voor  opstellen voor kindgesprekken in de tweede periode 
- De veiligheidsmonitor wordt geëvalueerd 

Schoolontwikkeling - Groepsdoorbrekend rekenen borgen en uitbreiden naar andere vakken. 
- De expertgroep onderzoekt welke leerkrachtvaardigheden er nodig zijn om kinderen meer te betrekken in 

hun eigen leren. 
- Taal onderzoeken hoe we woordenschat onderwijs kunnen versterken. Misschien d.m.v. een thema. 
- Expertgroep aanvullen met de juiste mensen op de juiste plaats en van de juiste plaats. 

Taal - De vergadering o.l.v. Vital Hanssen ( Fontys - Iedereen taalcompetent ) waarbij een 1e bewustwording 
aangaande het taalaanbod zal plaatsvinden.  

- Monique van de Bieb betrekken bij het ontwikkelproces/ denkproces. 
- Ten aanzien van woordenschatuitbreiding wordt d.m.v. “woorden in prenten” woordenschat aangeboden 

(Irma versterkt het leerkrachthandelen). 
- Uitbreiden woordenschat. Groepsdoorbrekend en/of in groepen werken door Irma. 
- Methode “weerwoord” wordt bekeken of het zinvol is om te gebruiken ( ter aanvulling van Woordenschat 

bij Nieuwsbegrip ) 
- De expertgroep heeft kennis van verrijkend en verdiepend materiaal voor snelle en vaardige leerlingen op 

het niveau van groep 8. 
Rekenen - De expertgroep rekenen brengt de Tule SLO leerlijnen per leerjaar in beeld voor leerkracht en leerling en 

onderzoekt een weektaak voor groep 1 t/m 8 waarin een doorgaande lijn zit gekoppeld aan rekenkundige 
kinddoelen. 

- De expertgroep rekenen start met het verzamelen van alle aanvullende rekenmaterialen op 3 plaatsen 
(ob, mb, bb) 

- De expertgroep rekenen voert in elke klas een rekenobservatie uit a.d.h.v. de kijkwijzer en koppelt dit 
terug aan het team. 

- De expertgroep heeft kennis van verrijkend en verdiepend materiaal voor snelle en vaardige leerlingen op 
het niveau van groep 8. 

- Tijdens de 90-dagen reflectie wordt groepsdoorbrekend rekenen geëvalueerd  
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Onderwijs & ICT - Besluit nemen over de inzet van Gynzy m.b.v. de pilot. 
- Leerlijn ICT updaten 
- Inzet nieuwe ICT-middelen borgen (Beebots, Kahoot, Inobot, enz…) 
- Kennis hebben van verrijkend en verdiepend materiaal voor snelle en vaardige leerlingen op het niveau 

van groep 8. 
Cultuur en Muziek - Start 1ste schoolbrede thema in augustus met “Op Reis” tot de herfstvakantie met een gezamenlijk 

opening en afsluiting. (Resi en Nicole Sw verzorgen dit thema in samenwerking met collegae). 
- Er vindt een teambijeenkomst plaats (start schooljaar) voor alle leerkrachten geleid door Kevin. 
- Voortgang muziekonderwijs en coaching leerkrachten door Kevin sowieso tot aan de herfstvakantie. 
- Muziekuitvoering voor ouders zal plaatsvinden als afsluiting van de Kinderboekenweek i.s.m. Harmonie 

de Boekend. 
- Voortgang activiteiten cultuur; leerkrachten kunnen opties aanvragen voor één activiteit voor de groep van 

het cultuurbudget.  
- Voortgang; gebruik maken van BINK 
- De tweede activiteit wordt voor iedere groep gekoppeld aan het tweede schoolbrede thema. Binnen dit 

thema heeft iedere groep zijn eigen ‘cultuur activiteit’.  
Ouderbetrokkenheid - De rol van de ouders/leerkracht in de werkgroepen bespreken. 

- Een leerkracht  in de OV zetten zodat de lijntjes tussen de OV en de leerkrachten kort worden gehouden. 
- Laagdrempelige activiteiten aanbieden zodat ouders het gevoel krijgen iets te mogen doen.  
- Wendy (OV), Peggy (VS), Gudi (MR), Ruth Kops (ouder) en Jan. 

Verkeer - 3x per schooljaar wordt er een praktische verkeersles verzorgt door ouders of vvn. 
- Maandelijks een mail sturen wat de actie van de maand is. (zie activiteitenplan) 
- Heraudit. 
- Projecten: verlichtingsactie, op de fiets even niets, de scholen zijn weer begonnen, op voeten en fietsen 

naar school, snelheidsactie worden uitgevoerd. 
- De schoolomgeving wordt aangepakt en veilig gemaak door de veilige schoolomgeving vanuit de 

gemeente en in samenwerking met Erwin Felten. 
- De brigadiers worden opgeleid en kunnen starten. 
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Lezen - Er is een besluit genomen over de inzet van de methode Estafette, zodat we schoolbreed hetzelfde doen.  
- Ieder kind en leerkracht leest iedere dag 10 min in een leesboek. Vrij om in te vullen. 
- In alle groepen wordt 2x per week voorgelezen. 
- In iedere groep vindt iedere maand een boekenkring plaats onder begeleiding van Monique, waarbij 

leerkrachten worden gecoacht. 
- Groepsdoorbrekend begrijpend lezen, 4 t/m 8. 
- Leesmethode groep 3:  

- Plan: Voor de meivakantie is duidelijk welke methode en werkwijze ingezet gaat worden.  
                  Wie: Marieke M., Henriëtte, Nicole Sch., Resi, Wendy B., Mariëlle H. 
                  Wanneer: augustus tot meivakantie, maandelijks 
                  Acties: 

- Kijkwijzer maken: hoe kijk ik naar de methode met de missie visie als leidraad.  
- Kijken op andere scholen m.b.t. werkwijze en gebruik methode, a.d.h.v een kijkwijzer. 
- leerkrachten vrijroosteren 
- Methodes uitproberen. 
- Voor de meivakantie is duidelijk welke methode en welke werkwijze we gaan inzetten. En welke 

materialen we nodig hebben. 

Bewegingsonderwijs  
 
 

Doelen:  
- Aan het einde van het schooljaar is de “noteer”klapper vervangen voor een digitale versie. 
- In het schooljaar 19-20 zijn er twee leerkrachten die in de expertgroep bewegingsonderwijs zitten. 
- In het schooljaar 19-20 wordt er clusterbreed afspraken gemaakt over het noteren van het 

ontwikkelniveau van de kinderen.  
Acties: 

- Franka is een digitale versie van de “noteer”klapper aan het maken. Zodat de groepsleerkrachten dit 
voortaan makkelijker en overzichtelijker kunnen invullen. Ook het uitdraaien van het overzicht per leerling 
zodat het snel in de rapportfolio’s kan.  

- Er wordt in de eerste vergadering van het schooljaar besloten wie er in de expertgroep 
bewegingsonderwijs gaat. 

- Er wordt met de andere scholen 2 x per jaar contact gehouden over de gang van zaken. Tevens kan er 
tussendoor ook contact op worden genomen om het noteren en de ontwikkeling van de kinderen hoog te 
houden. 
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 Reflectie 1- Expertgroepen dd. ..-..-2019 : 
1e Periode  
Vreedzame School  
Taal  
Rekenen  
ICT  
Cultuur en Muziek  
Ouderbetrokkenheid  
Verkeer  
Lezen  
JOGG Spel- 
spelontwikkeling  

 

Roosters  
 

 Acties 2e periode 
Expertgroepen:  
Vreedzame School ● Interviews afnemen bij kinderen over Vreedzame School op Mikado 

● Veiligheidsmonitor evalueren 
Taal - 2de schoolbrede Thema van carnaval tot de meivakantie. Werkgroep cultuur zorgt voor de thema’s met 

aanvulling van 2 collega’s. Doel concreet maken voor Taal ( vanuit reflectie 1e 90-dgn ) 
Rekenen - De expertgroep rekenen ontwerpt en deelt een weektaak voor groep 1 t/m 8 waarin een doorgaande lijn zit 

gekoppeld aan rekenkundige kinddoelen.  
- De expertgroep rekenen heeft kennis van verrijkend materiaal voor alle groepen en deelt dit in de derde 

periode met het team. 
- De expertgroep rekenen maakt een overzicht van de aanvullende rekenmaterialen en start met verdeling / 

inrichten van de verzamelplekken. 
ICT  
Cultuur en Muziek  
Ouderbetrokkenheid  
Verkeer  
Lezen  

 
JOGG Spel- 
spelontwikkeling  
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Roosters  
 
 Reflectie 2- Expertgroepen dd. ..-..-2019 : 
2e Periode  
Vreedzame School  
Taal  
Rekenen  
ICT  
Cultuur en Muziek  
Ouderbetrokkenheid  
Verkeer  
Lezen  
JOGG Spel- 
spelontwikkeling  

 

Roosters  
 

 Acties 3e periode 
Expertgroepen:  
Vreedzame School  
Taal  
Rekenen - De leerkrachten starten schoolbreed met de weektaak ontworpen door de expertgroep rekenen. 

- De expertgroep rekenen geeft een workshop over het inzetten van verrijkend rekenmateriaal voor het team. 
- Er zijn verzamelplekken met uitleenlijsten voor aanvullend rekenmateriaal. 

ICT  
Cultuur en Muziek  
Ouderbetrokkenheid  
Verkeer  
Lezen  
JOGG en Spel- 
spelontwikkeling  

 

Roosters  
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 Reflectie 3- Expertgroepen dd. ..-..-2019 : 
3e Periode  
Vreedzame School  
Taal  
Rekenen  
ICT  
Cultuur en Muziek  
Ouderbetrokkenheid  
Verkeer  
Lezen  
JOGG Spel- 
spelontwikkeling  

 

Roosters  
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