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Inleiding

Voor u ligt het jaarplan van schooljaar 2021-2022 waarmee
ik u als lezer inzage geef in de ontwikkeling van het
kindcentrum en de stappen die gezet zijn om de
onderwijskwaliteit van het kindcentrum te vergroten. In dit
jaarplan zijn de plannen en bijbehorende doelstellingen
voor 2021-2022 opgenomen.

Inleiding

Kindcentrum Willem Eggert

Het jaarplan is een dynamisch groeidocument, waarin wordt
bijgehouden welke stappen worden gezet in het verbeteren
van de onderwijskwaliteit, waarna een evaluatie volgt. Het
document heeft als doel gezamenlijk een gedeeld beeld te
vormen van organisatie en de uitdagingen waarvoor het
staat in kaart te brengen. Door een samenwerking tussen
directie, IB, unitcoördinatoren en coaches, het uitvoeren
van observaties, het voeren van gesprekken en het
doorvragen tijdens teambijeenkomsten blijven wij ons
bewust welke kwaliteiten er aanwezig zijn binnen de
organisatie en welke uitdagingen er nog liggen.
Het doel van het lezen van het document is om de lezer
zicht te geven op de ontwikkeling binnen de organisatie,
waardoor deze in staat wordt gesteld een constructieve
bijdrage te kunnen leveren aan Kindcentrum Willem Eggert.
Met vriendelijke groet,
Linda Hanraads Directeur Kindcentrum Willem Eggert

Jaarplan - jaarverslag 2021 - 2022

2

Kindcentrum Willem Eggert

Streefbeelden

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1. Binnen KC Willem Eggert dragen opvang en onderwijsmedewerkers gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor optimale ontwikkeling van kinderen. Wij bieden kinderen onder
opvang- en onderwijstijd betekenisvolle activiteiten aan.
2. Kindcentrum Willem Eggert is een opleidingscentrum welke onderdeel is van Opleiden
in de School. Wij bieden MBO en HBO studenten met een pedagogische studierichting
een opleidingsplek.
3. Binnen kindcentrum Willem Eggert zijn onderwijsmedewerkers voldoende toegerust
om kinderen met extra ondersteuningsbehoeften op het gebied van gedrag en meer
begaafdheid een passend aanbod te bieden.

Jaarplan - jaarverslag 2021 - 2022

3

Kindcentrum Willem Eggert

School & omgeving

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Formatieve inzet directie, Zorg en
begeleiding leraren

Integraal IKC directeur 1,0
Kenniscoördinator / pedagogisch coach
Unitcoördinator opvang 0,2 formatie SKOP
Unitcoördinatoren onderwijs 0,2

Groepen

11

Functies [namen / taken]

Directie 1,0: Linda Hanraads
Kenniscoordinator / pedagogisch coach 0,7: Mieke vd Putte
Unitcoördinator Opvang 0,2: Wendy Breeuwer (SKOP)
Unitcoördinator Onderbouw 0,1: Marieke Streutker
ICT- coordinator 0,1: Marieke Streutker
Unit coördinator Bovenbouw 0,1: Janneke Karregat
Werkplekopleider OidS 0,2: Janneke Karregat
Leerkrachten:
- Willie Zwiers 0,6, unit 1/2
- Iris Zuurbier 0,6, unit 1/2
- Naomi Schaart 1,0 , unit 1/2
- Dajana Zedevic 1,0, unit 1/2
- Nicole Boltendal 0,1, unit 1/2
- Jennifer Bruin 1,0, unit 3/4
- Marieke Streutker 0,4, unit 3/4
- Lotte Bogaarts 0,6 unit 3/4
- Ellen van Nieuwenhuizen 0,8 unit 5/6
- Verkorte deeltijd student 0,2, unit 5-6
- Sverre Oelen 1,0, unit 5/6
- Ingrid Paap 0,8, unit 5/6
- Janneke Karregat 0,2, unit 5/6
- Mascha Haverkamp 1,0, unit 7/8
- Romee Barnier 1,0 unit 7-8
- Rob Luttik 1,0, unit 7/8
- Chantal Miserus 0,8 bevallingsverlof
- Marieke Streutker 0,2 bevallingsverlof
Onderwijsassistenten
- Sarah Hartman 0,2 via Deel!
- Lotte Bogaarts 0,2
- John Schilder 0,8
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Ondersteuning
- Petra van Hulssen 0,4 managementassistent
- Ina Craane 0,6 concierge
Pedagogisch medewerkers
- pedagogisch medewerker, HBO: Mandy Toorenburg
- pedagogisch medewerker, MBO: Sheila Abdoelaziz
- pedagogisch - Wendy Breeuwer: peuters, VSO, BSO
- Sarah Harman: peuters, BSO
- Demi Da Cunha 0,8 peuters, BSO
- Brenda Hoop: Peuters
- Daisy vd Put: VSO en BSO
- Bianca Ferron: BSO
Twee sterke kanten

Pedagogisch Klimaat
Integraal kindcentrum met doorgaande lijnen van peuters
t/m leerjaar 8

Twee zwakke kanten

Aanbod meer-begaafde kinderen heeft zich gedurende het
afgelopen coronajaar nog onvoldoende kunnen ontwikkelen
om tot zichtbare resultaten te kunnen leiden.

Twee kansen

Betere afstemming m.b.t. onderwijsbehoeften meerbegaafde kinderen.
Ontwikkeling integrale en groepsdoorbrekende
samenwerking.

Twee bedreigingen

Populariteit KC leidt tot veel aanmeldingen en volle
groepen.
Ambitieus team leidt tot veel ontwikkelingen.

Opbrengsten [beleidsvoornemens]

Binnen KC Willem Eggert wordt in 2021-2022
- het werken in units doorontwikkeld en geborgd.
- het aanbod voor meerbegaafde kinderen doorontwikkeld
en geborgd.
- het aanbod op het gebied van lezen verbeterd en in
verbinding gebracht met de nieuwe methode voor de
zaakvakken.
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Leerlingenaantallen per 1 oktober

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1

2
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8

35

47

22

30

25

41

46

45

Totaal
291

Opmerkingen en consequenties n.a.v. de leerlingenaantallen:
In oktober 2021 telt KC Willem Eggert zo'n 290 kinderen.
De vier groepen in unit 1-2 ontvangen met elkaar 82 kinderen. Het is de verwachting dat
er gedurende het schooljaar nog zo'n 35 kinderen zullen instromen in deze jongste
groepen, wat betekent dat we aan de eind van het schooljaar zo'n 325 a 330 kinderen
ontvangen.
In unit 3-4 ontvangen we 52 kinderen, welke verdeeld zijn over twee groepen van 26
kinderen.
In unit 5-6 ontvangen we 66 kinderen, welke verdeeld zijn over een groep 5 van 25
kinderen en twee groepen 6 van 20/21 kinderen.
In de unit 7-8 ontvangen we 91 kinderen, verdeeld over drie groepen. In verband met de
grote groepen wordt ervoor gekozen om in unit 7-8 extra ondersteuning in te zetten van
een onderwijsondersteuner schaal 5 voor 4 dagen per week.
Het is de bedoeling om in 2021-2022 in samenspraak met het bestuur en de MR een
plan uit te werken voor een leerlingenstop.
Binnen KC Willem Eggert huisvesten we momenteel 11 groepen in een leslokaal en een
12e groep in het speellokaal.
Wanneer we uitgaan van 12 groepen van 27 kinderen, kunnen we maximaal 324
kinderen huisvesten.
Daarnaast blijft het verstandig om vast te leggen welke ruimtes vast beschikbaar zijn
voor het peuteronderwijs en de voor- en naschoolse opvang.
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Kwantitatieve gegevens personeel

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Aantal medewerkers OP

18 (4 mannen en 14 vrouwen)

Aantal medewerkers OOP

10 (0 mannen en 10 vrouwen)

Aantal uitstromers

0

Aantal nieuwkomers

0

Aantal BHV-ers

9

Aantal geplande FG's

28

Aantal uitgevoerde FG's

Aantal geplande BG's

10

Aantal uitgevoerde BG's

Aantal geplande POP's

28

Aantal uitgevoerde POP's
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Gekozen aandachtspunten naar aanleiding van het schoolplan
Thema

Aandachtspunt

Omvang

GD1

Streefbeeld

Binnen kindcentrum Willem Eggert zijn onderwijsmedewerkers voldoende toegerust om kinderen met extra
ondersteuningsbehoeften op het gebied van gedrag en meer begaafdheid een passend aanbod te bieden.

groot

GD2

PCA
Onderwijskundig
beleid

Binnen KC Willem Eggert ontwikkelen we een aanbod op het gebied van vreemde talen (Engels) voor kinderen van
2 tot 12 jaar.

groot

KD1

Streefbeeld

Binnen KC Willem Eggert dragen opvang en onderwijsmedewerkers gezamenlijke verantwoordelijkheid voor
optimale ontwikkeling van kinderen. Wij bieden kinderen onder opvang- en onderwijstijd betekenisvolle activiteiten
aan.

klein

KD2

PCA
Onderwijskundig
beleid

Binnen KC Willem Eggert wordt samen met externe gespecialiseerde partners samengewerkt aan het vormgeven
van kwalitatief goed onderwijs op het gebied van sport, kunst & cultuur. We ontwikkelen een werkwijze waarbij
experts onderdeel worden van van de formatie.

klein

KD3

PCA
Onderwijskundig
beleid

De school biedt een passend onderwijsaanbod aan wanneer het niveau van een leerling afwijkt van de
leeftijdsgroep (passend bij de mogelijkheden en behoeften van de leerling)

klein

KD4

PCA
Onderwijskundig
beleid

De school biedt passende ondersteuning en/of begeleiding aan wanneer het niveau van een leerling afwijkt van de
leeftijdsgroep (passend bij de mogelijkheden en behoeften van de leerling)

klein

KD5

PCA
De school beschikt over toereikende gegevens over het vervolg van de loopbaan van leerlingen die de school
Organisatiebeleid verlaten hebben
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Uitwerking GD1: Binnen kindcentrum Willem Eggert zijn onderwijsmedewerkers voldoende toegerust om kinderen met extra ondersteuningsbehoeften op het gebied
van gedrag en meer begaafdheid een passend aanbod te bieden.
Thema

Streefbeeld

Plan periode

wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag 2021 - 2022

actief

9

Kindcentrum Willem Eggert

Uitwerking GD2: Binnen KC Willem Eggert ontwikkelen we een aanbod op het gebied van vreemde talen (Engels) voor kinderen van 2 tot 12 jaar.
Thema

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
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Uitwerking KD1: Binnen KC Willem Eggert dragen opvang en onderwijsmedewerkers gezamenlijke verantwoordelijkheid voor optimale ontwikkeling van kinderen. Wij
bieden kinderen onder opvang- en onderwijstijd betekenisvolle activiteiten aan.
Thema

Streefbeeld

Betrokkenen (wie)

medewerkers kc willem eggert

Plan periode

wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

actief

Uitwerking KD2: Binnen KC Willem Eggert wordt samen met externe gespecialiseerde partners samengewerkt aan het vormgeven van kwalitatief goed onderwijs op
het gebied van sport, kunst & cultuur. We ontwikkelen een werkwijze waarbij experts onderdeel worden van van de formatie.
Thema

PCA Onderwijskundig beleid

Plan periode

wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

actief

Uitwerking KD3: De school biedt een passend onderwijsaanbod aan wanneer het niveau van een leerling afwijkt van de leeftijdsgroep (passend bij de mogelijkheden
en behoeften van de leerling)
Thema

PCA Onderwijskundig beleid

Plan periode

wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

actief

Uitwerking KD4: De school biedt passende ondersteuning en/of begeleiding aan wanneer het niveau van een leerling afwijkt van de leeftijdsgroep (passend bij de
mogelijkheden en behoeften van de leerling)
Thema

PCA Onderwijskundig beleid

Plan periode

wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
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Uitwerking KD5: De school beschikt over toereikende gegevens over het vervolg van de loopbaan van leerlingen die de school verlaten hebben
Thema

PCA Organisatiebeleid

Plan periode

wk
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Te volgen scholing
Omschrijving

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
Wie

Wanneer

Aanbieder

Kosten

Ontwikkeling aanbod
lezen
Methode Zaakvakken
in combinatie met
leesonderwijs
Scholing specialisatie Iris Zuurbier
m.b.t. NT2 onderwijs

september OPSPOOR
2021 - juni
2022

via beurs
OPSPOOR

Assessor voor
Opleiden in de
School

Janneke Karregat
in haar rol als
werkplekopleider

september InHolland
2021 - juni
2022

via
OPSPOOR

Opleiding tot auditor

Mieke vde Putte &
Linda Hanraads

Maart
Bureau
2022 - Juli Meesterschap
2022
i.s.m.
OPSPOOR

via
OPSPOOR

Opleiding tot
rekenspecialist

Mascha
Haverkamp

september InHolland i.s.m. via beurs
2021 - juni OPSPOOR
OPSPOOR
2022

Vakspecialist Drama
afronding i.v.m.
vertraging corona

Jennifer Bruin

september InHolland
2021 - dec
2021

reeds betaald
via beurs
OPSPOOR

Geplande zelfevaluaties

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving

Wie

Wanneer

Kosten

Audit maart 2021

OPSPOOR auditoren team

Maart 2022

via OPSPOOR
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Overige zaken

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Huisvesting

Onderzoeken mogelijkheden uitbreiding met twee
leslokalen.

TSO-BSO

Onderzoeken mogelijkheden wijzigen tijden peuters.

Sponsoring

n.v.t.

MR

Formeren MR Mogelijkheden onderzoeken één MR voor
hele KC i.p.v. OC en MR
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