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Inleiding schooljaarplan 2022-2023 

Beste ouders en andere belangstellenden, 
 
Voor u ligt het schooljaarplan 2022-2023 van IKC Maria in Campis. 
Het schooljaarplan 2022-2023 is tot stand gekomen door: 
-de evaluatie van het schooljaarplan 2021-2022 
-het schoolplan 2019-2023 
-het strategisch beleidsplan 2019-2023 van stichting Primenius en Tamariki 
-de schoolscan januari en juli 2022 n.a.v. Covid-19 (de gevolgen van de Corona-tijd en de inzet van 
het eerste jaar NPO) 
 
Dit jaar starten met 4 groepen in plaats van met 3 groepen. Doordat het leerlingenaantal groeit 
hebben we nu een groep 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8. Hier zijn we trots op en blij mee, omdat een focus op 2 
groepen de mogelijkheid geeft om meer tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van de 
kinderen. Tevens wordt het werken met 2 groepen voor de leerkrachten als werkdruk verlagend 
ervaren. Een mooie ontwikkeling! 
 
SAMEN schrijven wij als onderwijs en opvang in hoofdletters, omdat dit woord voor ons een 
kernwoord is. We weten dat we samen meer bereiken dan alleen. We hebben elkaar nodig om 
kinderen het beste uit zichzelf te laten halen. De samenwerking met ouders e.a. is voor ons dan ook 
erg belangrijk.  
We zien de school als een samenleving in het klein, waar kinderen het leven leren, waar ze leren 
aardig, vaardig en waardig te zijn. Kinderen, ouders en team zijn onderdeel van de school als 
samenleving in het klein. Een samenleving waarin we elkaar vooral kunnen ondersteunen en helpen 
ten behoeve van het leren van kinderen. Zo hebben we dan ook allerlei geledingen, activiteiten en 
gesprekken waarin ouders, kinderen en het team in participeren. Dit maakt ons een school waar we 
SAMENwerken en SAMENleren. 
 
We vinden het belangrijk dat de inrichting van de school een verlengstuk is van de huiskamer. Je 
thuis voelen is belangrijk om je veilig te voelen en vanuit daar te ontwikkelen. De inrichting van de 
school heeft daarom ook steeds onze aandacht. 
 
De projecten in het schooljaarplan zijn gericht op samen en duurzaamheid. Ze dragen altijd bij aan 
het leren van kinderen. Hierbij ook denkend aan onze schoolverlaters. 
Onderdelen zoals o.a. goed onderwijs, persoonlijk leiderschap, inrichting van de leeromgeving, de 
groene school, samenwerkend leren continueren ieder schooljaar, waardoor we blijven werken aan 
kwaliteit. Ieder schooljaar zal er een focus op onderdelen zijn. 
 
In het schooljaar van 2022-2023 ligt de focus op: 

• De effectieve instructie en het didactisch handelen. Dit heeft een hoge prioriteit i.v.m. de 
herstelopdracht die we hebben. We hebben hierbij ondersteuning van de PO-raad. 

• The Leader in Me, persoonlijk leiderschap, waarmee we in januari 2022 zijn begonnen als 
team. Dit is een traject i.s.m. het CPS als opleidingscentrum. We volgen deze scholing en het 
implementatietraject samen met een collega-school van Stichting Primenius. The Leader is 
Me is een driejarig scholingstraject en duurt in ieder geval tot eind 2024 voor ons IKC. 

 

We gaan gedurende het schooljaar verder met: 
Identiteit 
Kinderen worden gehoord en gezien in wie ze zijn. Er is aandacht voor verschillen in identiteit. 
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• Dagopeningen in de groepen 

• De verbinding met jezelf, de ander en de maatschappij. 
Ontwikkeling 

• In het schooljaar 2021-2022 is Rekenplein en WIG5 i.s.m. Heutink en WIZZ-scholing 
aangeschaft en geïmplementeerd. Rekenen krijgt dit schooljaar een verdieping in 
afstemming op onderwijsbehoeften en zichtbaar laten zijn van rekentaal. Leerkrachten van 
groep 3-4, 5-6 en 7-8 volgen dit schooljaar de opleiding met sprongen vooruit als aanvulling 
op het rekenonderwijs. Ook wordt er geïnvesteerd in materialen. 

• De inrichting van de leeromgeving wordt verder ontwikkeld en ingezet als onderdeel van het 
klassenmanagement. 

• Binnen samenwerkend leren komt hoofd, hart, handen aan de orde. 

• Bewegend leren is onderdeel van onze lessen. 
Zicht op ontwikkeling.  

• Er wordt een nieuw en passend systeem aangeschaft om de cognitieve ontwikkeling te 
volgen. 

• Er zijn werkbijeenkomsten ingepland om met en van elkaar te leren. 
De groene school 

• Ieder jaar wordt de school een stukje groener; de natuur en duurzaamheid heeft in ons IKC 
een belangrijke plek. 

IKC ontwikkeling 

• Het ontwikkelen van de doorgaande lijn taal voor het hele IKC. 
 

Bovenstaande onderdelen zijn gelinkt aan het schooljaarverslag van 2021-2022 en het strategisch 
beleidsplan van de stichting. Deze onderdelen krijgen geen apart project omdat deze onderdelen 
meewerkend zijn aan het pedagogisch didactisch handelen en The Leader in Me. 
Het schoolplan 2019-2023 wordt ten dele afgerond, omdat een aantal onderdelen niet meer passend 
zijn bij de koers. De koers heeft een verandering ondergaan door de komst en gevolgen van Corona, 
de groei m.b.t. het leerlingenaantal dat de school doormaakt en nieuwe mensen in het team. 
 
Ik wens u veel leesplezier! 
Met hartelijke groet, 
 
Roos Bakx 
Directeur IKC Maria in Campis 

 

 

 

NPO (Nationaal Programma Onderwijs) 

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) wordt op IKC Maria in Campis ingezet om duurzame 
veranderingen door te voeren die tegemoet komen aan het leren en zijn van kinderen en de 
samenleving die onze school is. 
 
Het NPO op IKC MIC wordt ingezet op o.a. de volgende onderdelen: 
 
-Het rekenonderwijs (2021-2025) 
De nieuwe methode de Wereld in getallen 5 en Rekenplein zijn aangeschaft. Het team heeft een 
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implementatietraject doorlopen door Wizz scholing via Heutink in 2021-2022, zodat de methode juist 
kan worden ingezet. In de volgende jaren zal er ingezet worden op aanvullende materialen en 
professionalisering. 
-Het leesonderwijs (2021-2025) 
Een nieuwe methode VLL en de bijbehorende materialen zijn aangeschaft.  
In de bibliotheek zijn boeken aangeschaft ter bevordering van de leesbeleving en het lezen. Ook zijn 
er een aantal Engelstalige boeken aangeschaft. 
Er is extra ondersteuning ingezet t.b.v. het leren lezen en rekenen in de middenbouw en dan met 
name groep 3. 
In de volgende jaren zal het taal- en leesonderwijs verder uitgebreid worden. Hierbij denkend aan 
vervanging en uitbreiding van o.a. de methode, boeken in de groepen en in de bibliotheek, expertise 
en materialen t.b.v. het IKC taalplan. 
-Didactiek en instructie (2021-2025) 
De effectieve instructie en het didactisch handelen is een focuspunt (EDI-model). Het EDI-model sluit 
aan bij de nieuwe methodes. 
Op vrijdagmiddag hebben de groepen 5,6,7,8 samenwerkend en groepsdoorbrekend leren. Deze 
opdrachten zijn complex omdat ze uitgaan van samenwerken, doelgericht en betekenisvol leren en 
werken. Leerkrachten bereiden samen deze lessen voor. Samenwerkend leren is nu een onderdeel 
van het onderwijsprogramma en van onze school. 
Verlengde leertijd is er voor kinderen die daar gebruik van willen maken. Hierbij is er op maandag, 
dinsdag en donderdag buiten schooltijd een half tot een uur beschikbaar voor individuele begeleiding 
en instructie door de leerkracht. Hierbij heeft de onderwijsondersteuner schooljaar in het schooljaar 
2021-2022 tijdelijk uitbreiding van uren gekregen om de desbetreffende leerkracht te ondersteunen. 
In het schooljaar 2022-2023 zetten we formatie in, zodat de verlengde leertijd kan worden 
uitgevoerd door de leerkracht. Kennis en expertise wordt opgedaan en een kwaliteitskaart verlengde 
leertijd wordt geschreven (2022-2024). 
-Extra inzet leerkracht (2022-2023) 
Inzet t.b.v. ondersteuning team, zodoende dat er ruimte is om te leren en te professionaliseren. 
-Inrichting leeromgeving (2021-2025) 
De inrichting van de lokalen, leerplekken/leerpleinen worden moderner en meer passend bij het te 
geven onderwijs, samenwerkend spelen en leren en bij gepersonaliseerd leren. Ook worden hier de 
huiswerkmogelijkheden voor schoolverlaters in meegenomen. 
Een uitdagende leeromgeving die tegemoet komt aan eigenaarschap / persoonlijk leiderschap wordt 
ontwikkeld. De inrichting zal een rijke- uitdagende leeromgeving zijn. 
-Persoonlijke vorming (2021-2025) 
Samen zingen, IKC breed en koorbegeleiding. De verschillende bouwen krijgen 30 weken lang een 
half uur zang verzorgt door het ICO. De peuters op de donderdag doen hier ook aan mee. Bij de 
peuters kunnen de pedagogisch medewerkers de les herhalen bij de andere groepen. 
In 2022-2023 zullen de peuters en kleuters 30 weken 30 minuten zingen van een zangdocent krijgen 
en de groepen 3 t/m 8 krijgen 30 weken 3 kwartier zangles. Dit wordt bekostigd door CMK gelden 
aangevuld met NPO gelden van de gemeente en het restbedrag uit de schoolbegroting. 
-The Leader in Me (2022-2025) Persoonlijk leiderschap. We zijn Januari 2022 een teamscholing The 
Leader In Me (LIM) gestart met als bedoeling de kinderen leren hoe zij zelf invloed hebben op hun 
leren. Het is een scholingstraject van 3 jaar. In de volgende link is meer informatie te vinden m.b.t. 
LIM https://www.cps.nl/leaderinme . In 2022-2023 zal er een focus liggen op LIM in de klassen een 
plaats krijgen, waarbij ook weer begeleiding zal zijn vanuit het CPS. 

 

https://www.cps.nl/leaderinme
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Ontwikkelen 

Onderwijs  |  Didactisch handelen  | Maria in Campisschool  

EDI en het didactisch handelen (in 2023 wordt het didactisch 

handelen met een goed beoordeeld) 

Aanleiding voor dit project 
In het schooljaar 2021-2022 heeft de inspectie het didactisch handelen met een onvoldoende 
beoordeeld. 
Komend schooljaar zal de focus op het didactisch handelen liggen. De inspectie zal rond dec/ jan 
2022-2023 het didactisch handelen opnieuw beoordelen. 
Om ervoor te zorgen dat alle leerlingen zich maximaal kunnen ontwikkelen moet het didactisch 
handelen binnen de lessen goed zijn. 
 
Huidige situatie 
We werken met EDI 2.0. We hebben na het oordeel van de inspectie de hulp van de PO-raad 
ingeroepen om ons te helpen om het het didactisch handelen op een minimaal voldoende niveau te 
brengen. Na analyse en gesprek ligt de begeleiding op het juist uitvoeren van een effectieve directe 
instructie en het didactisch handelen. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
-De kwaliteit van het didactisch handelen voldoet aan de standaard die daarvoor geldt. De 
leerkrachten hanteren het instructiemodel (EDI) effectief tijdens de lessen waardoor een 
ononderbroken ontwikkeling voor leerlingen wordt gerealiseerd. 
-Er is sprake van een doorgaande lijn in de (planmitige) afstemming van het onderwijs op de 
verschillende niveaus, de instructie en het klassenmanagement binnen de school. 
-Het didactisch handelen wordt in december/januari 2022/2023 door de inspectie op zijn minst met 
een voldoende beoordeeld.  
-Het didactisch handelen zal ook na de herstelopdracht goed zijn en goed blijven. 
 
In de school is een doorgaande lijn zichtbaar m.b.t. didactisch handelen van de leerkrachten, dit 
betekent dat de lessen voldoen aan: 
Afstemming van instructie, verwerking en aanbod op de ondersteuningsbehoefte van elk kind. 
De kinderen laten een hoge betrokkenheid zien op de lesstof door o.a. activerende werkvormen die 
toegevoegd zijn aan de les. 
 
De leerkrachten zien didactisch handelen als een voortdurend ontwikkelproces en werken 
structureel aan de ontwikkeling van hun vaardigheden op het gebied van didactisch handelen. 
 
Er zal steeds een focus zijn op het pedagogisch-didactisch handelen.  
We geven goede instructies en stemmen onze instructies en begeleiding af op de 
onderwijsbehoeften van kinderen. 
Leerkrachten geven altijd goede lessen en spelen altijd in op verschillen.  
In de afstemming op de voortgang van de ontwikkeling van de kinderen zien we dat de leerkrachten 
alle kinderen geven wat ieder van hen nodig heeft.  
Kinderen zullen tijdens het leren en werken persoonlijk leiderschap laten zien t.b.v. het leren van 
henzelf en van anderen.  
Leerkrachten hebben ruimte en mogelijkheden om met en van elkaar te leren; collegiale consultatie. 
De directie en de interne begeleider hebben voldoende tijd en ruimte en begeleiden leerkrachten en 
monitoren het proces didactisch handelen. 
 



Maria in Campisschool  Schooljaarplan 2022 - 2023 7 

Doelen voor dit jaar 

• Leerkrachten hebben verdiepende kennis over het EDI=model. 

• leerkrachten voeren effectieve EDI lessen uit. Er is groei zichtbaar per leerkracht qua zone 
van de naaste ontwikkeling wanneer het gaat om: 

1. stellen duidelijke doelen; 
2. maken onderscheid tussen een inhoudelijke instructie, begeleide inoefening en een 

werkinstructie; 
3. modelen, verwoorden denkstappen hardop (aanpak ik-wij-jullie-jij); 
4. passen controle van begrip toe en voeren op basis daarvan gerichte vervolgacties uit; 
5. stemmen de instructie af op de verschillende onderwijsbehoeften van (groepen) leerlingen 

en laten hierbij hoge verwachtingen zien; 
6. leerkrachten beheersen aan het eind minimaal de eerste 3 punten. De laatste 2 punten zijn 

de leerkrachten zich minimaal bewust van en hebben hiermee geoefend; 
 

Acties voor dit jaar: 

• Inzet Vliegende Brigade 

• Studiemiddag m.b.t. didactische vaardigheden en EDI 2.0; wat is een goede instructie 

• Flitsbezoeken en klassenbezoeken directie en MIB 

• Feedback en feedforward gesprekken t.b.v. reflectie en leren 

• Inzetten van coördinatoren voor opstellen en borgen van kwaliteitskaarten, opzetten en 
coördineren didactische activiteiten, collegiale consultatie 

• EDI specialist opleiden binnen het team 
 

Didactisch handelen n.a.v. analyse: 

• Klassenmanagement is passend bij de leer- werk activiteiten 

• eenduidige leer -en werkafspraken en deze worden consequent toegepast. Er wordt 
feedback en feedforward gegeven. 

• Planning en organisatie onderwijsactiviteiten in de klas  

• In de kleuterbouw worden aan de hand van leer- en ontwikkelingslijnen van het jonge kind 
voldoende instructies gegeven om leerlingen een ononderbroken ontwikkeling te 
garanderen. Hiertoe worden o.a. EDI, het beredeneerd aanbod, OVM en de lesmethodes 
gebruikt. 

 
Meetbare resultaten 
De herstelopdracht wordt in ieder geval met een voldoende afgerond. 
Tijdens de ronde klassenbezoeken in december 2022 door de Vliegende Brigade en de directie, wordt 
geconstateerd dat alle lessen verlopen volgens de gemaakte afspraken m.b.t. afstemming, doel en 
betrokkenheid. 
 
Haalbaarheidsfactoren 
Wat is hiervoor nodig 

• Ondersteuning en begeleiding PO-raad / Vliegende brigade. 

• Helder plan van aanpak met toetsbare doelen 

• Frequente monitoring en (tussentijdse) evaluatie. 

• Prioritering van het didactisch handelen in de verbeterdoelen 

• Commitment, inzet en doorzettingsvermogen van het team 

• Reflectief vermogen van alle medewerkers en vanuit daar gaan werken aan kwaliteit 

• De kracht zit in de gezamenlijkheid door elkaar mee te nemen, collegiale consultatie, 
ondersteunen en aanspreken van elkaar. 
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- Regelmatige feedback via klassenbezoeken vanuit directie, collega's en MIB. 
- Uitwisselen van werkvormen 
- Continuïteit in team 
 
Uren 
- Inzet Vliegende brigade PO-raad 5 hele dagen. 4 dagen t/m december 2022 en 1 dag na de 
herstelopdracht in 2023 ter afsluiting. 
- Inzet extra leerkracht t.b.v. ruimte voor leerkrachten om te kunnen leren. 
- Inzet 0,2 extra, tot in ieder geval december 2022 met de mogelijkheid om dit in 2023 te verlengen, 
voor de directie om het proces te kunnen begeleiden en monitoren van het pedagogisch handelen 
m.b.t. goed worden en goed blijven.  
 
Budget 
Leermiddelen, professionalisering, begeleiding afgestemd op de ontwikkeling van leerkrachten 
gedurende het proces. 
Inzet 1 dag extra door de directeur tot in ieder geval de voorjaarsvakantie. 
- PO-raad 
- 0,2 directie bovenschools bekostigd 
- extra leerkracht bekostigd uit basisformatie en een gedeelte NPO-gelden. 
 
Tijdsplanning 

september 16-09-2022 Vliegende brigade klassenbezoek, terugkoppeling, 
gesprekken en 's middags EDI training 

Team 

september Klassenbezoek en terugkoppeling 
 klassenmap  
 inrichting lokaal t.b.v. klassenmanagement 
 betrokkenheid en eigenaarschap kinderen 
 lesfasen EDI worden zichtbaar met het model ingezet 

Directeur- intern 
begeleider 

oktober 13-10-2022 Vliegende brigade klassenbezoek, terugkoppeling, 
gesprekken en 's middags EDI training 

Team 

oktober idem vorig klassenbezoek 
 groei 

Directeur- intern 
begeleider 

november 15-11-2022 Vliegende brigade klassenbezoek, terugkoppeling, 
gesprekken e.d. 

Team 

november Lesfasen EDI worden juist uitgevoerd. 
 Pedagogisch didactisch handelen is in orde volgens inspectiekader en 
de norm die de stichting stelt. 

Directeur- intern 
begeleider 

november Punten vorig bezoek 
 Instructies zijn afgestemd op verschillende niveaus en 
onderwijsbehoeften. 
 Klassenmanagement en planning en onderwijsactiviteiten in de klas 
zijn hierop afgestemd. 

Directeur- intern 
begeleider 

december 07-12-2022 Vliegende brigade klassenbezoek, terugkoppeling, 
gesprekken e.d. 

Team 

december Pedagogisch didactisch handelen is volgens de norm van de inspectie 
en de stichting op alle indicatoren in ieder geval voldoende. 

Directeur- intern 
begeleider 

januari Klassenbezoek en terugkoppeling. Goed worden en goed blijven en 
werken aan kwaliteit. 

Directeur- intern 
begeleider 

februari Klassenbezoek en terugkoppeling. Goed worden en goed blijven en 
werken aan kwaliteit. 

Directeur- intern 
begeleider 

maart 28-03-2023 Vliegende brigade klassenbezoek, terugkoppeling, 
gesprekken e.d. 

Team 

maart Klassenbezoek en terugkoppeling. Goed worden en goed blijven en 
werken aan kwaliteit. 

Directeur- intern 
begeleider 
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april Klassenbezoek en terugkoppeling. Goed worden en goed blijven en 
werken aan kwaliteit. 

Directeur- intern 
begeleider 

mei Klassenbezoek en terugkoppeling. Goed worden en goed blijven en 
werken aan kwaliteit. 

Directeur- intern 
begeleider 

juni Klassenbezoek en terugkoppeling. Goed worden en goed blijven en 
werken aan kwaliteit. 

Directeur- intern 
begeleider 

juli Klassenbezoek en terugkoppeling. Goed worden en goed blijven en 
werken aan kwaliteit. 

Directeur- intern 
begeleider 

Borgingsplanning 

aug - sep elk jaar Startgesprek  Directie 

jan - feb jaarlijks Voortgangsgesprek Directie 

mei - jul jaarlijks Eindgesprek Directie 

Verbeteren 
Onderwijs  |  Gepersonaliseerd leren  | Maria in Campisschool  

The Leader in Me; personaliseren van leren. 

Aanleiding voor dit project 
Dit project is de voortgang op een driejarig traject gestart in januari 2022. In 2021 kwam naar voren 
dat leerlingen te weinig eigenaarschap lieten zien en The Leader in Me (Covey, 2014) met de 7 
gewoonten is hiervoor een bewezen effectieve structuur die duurzaam is ( 
https://www.cps.nl/leaderinme ) om dit te leren. 
Persoonlijk leiderschap tonen is voor ieder mens belangrijk om effectieve stappen richting (eigen) 
doelen te zetten; personaliseren van leren. 
 
The leader in me is een concept om kinderen handvatten te geven om eigenaarschap te ontwikkelen. 
Het kind krijgt kennis van zichzelf, zijn/haar talenten en weet deze in te zetten. Kinderen leren 
waarom en hoe ze wat willen en kunnen leren. Ze kunnen hulp geven en hulp vragen. Ze weten de 
weg om iets te kunnen leren. Dit zijn vaardigheden die je nodig hebt om in de maatschappij te 
participeren. 
 
Huidige situatie 
We zijn in januari 2022 begonnen met scholing door het CPS met The Leader in Me. In het hele IKC 
hebben mensen met de scholing meegedaan en zij kunnen persoonlijk leiderschap uitleggen aan 
elkaar, kinderen en ouders. Door wisselingen in het team afgelopen schooljaar is niet iedereen even 
ver met The Leader in Me. 
In de onderbouw is begonnen met de taal die bij The Leader in Me hoort door het lezen van het 
bijbehorende boek Happy Kids. 
In de middenbouw worden lessen persoonlijk leiderschap gegeven en is de taal al hoorbaar bij een 
aantal kinderen. Daar is ook de boom met de 7 gewoonten uitgelegd en zichtbaar in de klas 
aanwezig. 
In de bovenbouw is nog weinig zichtbaar en hoorbaar in de groep. Deze leerkracht is in week 22 
volledig hersteld is en heeft de scholing heeft gemist. Boeken en werkboeken zijn gegeven om kennis 
op te doen en te experimenteren met de 7 gewoonten. Tevens kunnen leerkrachten elkaar 
informeren vanuit een proactieve houding. Het begint bij het leren van leerkrachten; wat je zelf niet 
hebt kun je ook niet geven. 
Het pedagogisch klimaat in de school is goed en dat is het begin van leren. 
Een aandachtpunt voor volgend schooljaar is om de gouden weken te verbinden aan persoonlijk 
leiderschap. 
 

https://www.cps.nl/leaderinme
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Alle groepen hebben het kinderboek Happy Kids en groep 5-6 en 7-8 hebben dit boek ook in het 
Engels. Hieruit wordt gelezen en voorgelezen.  
Voor groep 1-2, groep 3-4 en de peuters zijn er bijbehorende handpoppen aanwezig om het verhaal 
nog levendiger te maken.'Hier en daar horen we via de kinderen termen als proactief en samen is 
beter terug. 
 
NPO 
Het traject persoonlijk leiderschap, The leader in me (LIM) valt in het menu onder: 
B, C en D (kennis en vaardigheden opdoen, sociaal-emotioneel leren, ontwikkelen van executieve 
functies). 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Door te werken met het concept The Leader in Me (LIM) ontwikkelen kinderen hun meta-cognitieve 
vaardigheden. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, reflecteren, kritisch denken, nadenken 
voordat je iets doet, planning en prioritering en doelgericht denken. 
De focus ligt op het hele kind en de hele mens. Persoonlijk leiderschap helpt je om keuzes te maken. 
Door het beste uit jezelf te halen ben je in staat het beste uit anderen te halen. 
 
Het team en kinderen halen het beste uit zichzelf, doordat ze persoonlijk leiderschap toepassen 
volgens de 7 gewoonten. 
Kinderen en het team hebben en nemen de regie over hun leren, daar waar dat past bij hun 
ontwikkeling. 
Het zelfvertrouwen, elkaar zien als samen is beter en het reflectief vermogen neemt toe. 
 
In het schoolplan van 23-24 zal persoonlijk leiderschap weer een onderdeel zijn. 
 
Doelen voor dit jaar 
Er is een dag scholing m.b.t. kennis en voortgang proces. 
Er zijn 2 momenten voor directie en eventueel IB t.b.v. sturing en begeleiding van het proces door 
het CPS 
The Leader in Me is zichtbaar, merkbaar en hoorbaar in het IKC. 
Iedereen van het team kan een ander uitleggen waarom we LIM doen, hoe en waartoe het leidt. 
De gesprekkencyclus wordt volgens de stappen van LIM gevoerd. Daar waar formats overgezet 
kunnen worden zodat zij passen bij LIM gebeurt dit. 
In de gesprekken met kinderen worden de 7 gewoonten toegepast. 
Ouders krijgen informatie over LIM. 
 
Meetbare resultaten 
De gouden weken worden gekoppeld aan LIM. 
Het team en de leerlingen hebben kennis van de 7 gewoonten en in de groep is dit zichtbaar en 
hoorbaar. 
Het boek Happy Kids (en de handpoppen) wordt gebruikt en de kinderen kunnen over dit boek 
vertellen. 
In de groepen staan 2x per jaar, in een tijd van 2x 8 weken, de gewoontes centraal t.b.v. het tonen 
van eigenaarschap. 
 
Uren 
Het traject bevat in het kalenderjaar 2022  
1 hele dag de 7 gewoonten in 7 uur (S. Covey). 
3 dagdelen scholing m.b.t. toepassing. 
Materialen 
implementatietraining 
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Big Rocks uitwerken 
Overleg directie IB 
 
In 2023 
Versterken werkveld 
schooldoelen 
4x1 uur begeleiding directie en eventueel IB 
1 dag scholing voor het team/ 4 online professionaliseringbijeenkomsten van 90 minuten 
Materiaal 
 
Licentie 
Hiervoor krijgen we toegang tot informatie, kennis, materialen en lessen van The leader in me. 
Hierdoor mogen we gebruik maken van afbeeldingen e.d. 
LIM gevelbord 
Tegen een gereduceerd tarief nieuwe collega's laten scholen 
prentenboek Happy Kids 
 
De dag scholing voor het team vindt buiten school plaats en de kosten gaan naar de collega-school. 
In 2023 gaan de kosten hiervan naar IKC MIC. 
 
Budget 
De scholing is met 2 scholen waardoor de kosten van de scholing gehalveerd is. 
 
Totaal het hele traject The leader in me €17760,00 
We gaan de training met in ieder geval 2 scholen volgen waardoor de kosten worden gehalveerd 
€8.880,00  
De jaarlijkse licentie bedraagt €750 incl. btw. tot wederopzegging. 
 
Tijdsplanning 

aug - okt 25-08-2022 Team presenteert klas aan elkaar waarin LIM 
zichtbaar en merkbaar is. 

Team 

september 20-09-2022 CPS digitaal overleg met eventueel IB Directeur- intern 
begeleider 

oktober Klassenbezoek en terugkoppeling op gestelde doelen 
projectplan 

Directeur- intern 
begeleider 

januari Maandag 30-01-2022 teamscholing hele dag door het CPS Team 

februari Dinsdag 21-02-2023 digitaal overleg met eventueel IB door 
CPS 

Directeur- intern 
begeleider 

maart Klassenbezoek teamlid met directie en/of IB  Team 

Borgingsplanning 

mei jaarlijks Kwaliteitskaart LIM Team 

Ontwikkelen 
 


