
 



 
Basisprincipes Jenaplan 
 
 
1. Elk mens is uniek; met eigen waarde en waardigheid die onvervangbaar zijn. 

2. Elk mens heeft, ongeacht zijn ras, nationaliteit, geslacht, seksuele geaardheid, sociaal milieu, 
religie of levensbeschouwing het recht een eigen identiteit te ontwikkelen, die in ieder geval 
wordt gekenmerkt door zelfstandigheid, kritisch bewustzijn, creativiteit en gerichtheid op sociale 
rechtvaardigheid.   

3. Elk mens heeft voor het ontwikkelen van een eigen identiteit persoonlijke relaties nodig met 
andere mensen,  met de zintuiglijke waarneembare en de niet zintuiglijk waarneembare 
werkelijkheid. 

4. Elk mens wordt steeds als totale persoonlijkheid erkend en waar mogelijk ook zo benaderd en 
aangesproken. 

5. Elk mens wordt als een cultuurvernieuwer erkend en waar mogelijk ook zo benaderd en 
aangesproken. 

6. Mensen moeten werken aan een samenleving, die ieders onvervangbare waarde en 
waardigheid respecteert. 

7. Mensen moeten werken aan een samenleving, die ruimte en stimulansen biedt voor ieders 
identiteitsontwikkeling. 

8. Mensen moeten werken aan een samenleving, waarin rechtvaardig, vreedzaam en constructief 
met verschillen en veranderingen wordt omgegaan. 

9. Mensen moeten werken aan een samenleving, die respectvol en zorgvuldig de aarde en 
wereldruimte beheert. 

10. Mensen moeten werken aan een samenleving, die de natuurlijke en culturele hulpbronnen in 
verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties gebruikt. 

11. De school is een relatief autonome coöperatieve organisatie van betrokkenen. Ze wordt door de 
maatschappij beïnvloed en heeft er zelf ook invloed op. 

12. In de school hebben de volwassenen de taak de voorgaande uitspraken over mens en 
samenleving tot (ped)agogische uitgangspunt voor hun handelen te maken. 

13. In de school wordt de leerstof zowel ontleend aan de leef- en belevingswereld van de kinderen 
als aan de cultuurgoederen die in de maatschappij als belangrijke middelen worden beschouwd 
voor de hier geschetste ontwikkeling van personen en samenleving. 

14. In de school wordt het onderwijs uitgevoerd in pedagogische situaties en met pedagogische 
middelen. 

15. In de school wordt het onderwijs vorm gegeven door een ritmische afwisseling van de 
basisactiviteiten:  gesprek, spel, werk en viering. 

16. In de school vindt overwegend heterogene groepering van kinderen plaats. 

17. In de school worden zelfstandig spelen en leren afgewisseld en aangevuld door gestuurd en 
begeleid leren. Dit laatste is expliciet gericht op niveauverhoging. In dit alles speelt het initiatief 
van de kinderen zelf een belangrijke rol. 

18. In de school neemt wereldoriëntatie een belangrijke plaats in, met als basis ervaren, ontdekken 
en onderzoeken, alleen en in groepen. 

19. In de groep vinden gedrags- en prestatiebeoordelingen  van een kind zoveel waar mogelijk 
plaats vanuit de eigen ontwikkelingsgeschiedenis van dat kind en in overleg met hem/haar. 

20. In de school worden veranderingen en verbeteringen gezien als een nooit eindigend proces. Dit 
proces wordt gestuurd door een consequente wisselwerking tussen doen en denken. 
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Inleiding 

In dit jaarplan staan de veranderingen voor het jaar 2018 ingepland. De doelstellingen geven 
richting aan de uitvoering van het beleid. Dit jaarplan is een onderdeel van het strategisch 
meerjarenplan 2015-2019.  
 
De Hoeve geeft graag op transparante wijze inzicht in de wijze waarop er gewerkt wordt in de 
school. Dat doen we met het strategisch meerjarenplan (schoolplan), het jaarplan, 
ondersteuningsplan, de schoolgids, de schoolkrant, PO-vensters, ‘scholenopdekaart’ en het 
jaarverslag. Op onze website www.dehoeveschool.nl staan nog meer inhoudelijke documenten 
die dienen als informatiebron. 
 
Mocht u vragen hebben over de inhoud van dit plan, dan kunt u contact met ons opnemen. 
 
 
Namens het team van de Hoeve, 
 
Nancy de Graaff 
 
December 2017 
 
 

 

  

http://www.dehoeveschool.nl/
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1. Verbeterpunten in 2018 

Na meerdere team- en bouwvergaderingen heeft het team besloten diverse nieuwe ontwikkelingen 
aan te gaan pakken en daar verbeterpunten van te maken. In dit jaarplan worden de verbeterpunten 
middels concrete doelen uitgewerkt en gefaseerd. Daarna wordt het jaarplan uitgevoerd en geborgd. 
 

 
 
De PDCA-cyclus gebruiken we om aan te geven welke stappen we doorlopen om een 
verandering in goede banen te leiden. Het is van belang om de vier stappen aan elkaar te rijgen:  
 

1. stellen van de doelen en/of normering (plan); 
2. analyse en actie (do); 
3. praten over de resultaten (check); 
4. evalueren en bijstellen van de doelen en/of normering (act).  

 
In de volgende hoofdstukken leest u onze ambitie. 
 

 

  



Jaarplan 2018  6 

2. De Hoeve, een leef- en werkgemeenschap 

 
 

2.1. Integraal kindcentrum  

Samenwerking met andere organisaties (do fase) 
 
Samenwerking met andere organisaties 

Het kan beter georganiseerd worden voor kinderen en voor ouders, voor de samenleving van 

nu en de samenleving van de toekomst. We streven de komende jaren naar het uitbouwen van 

de gemeenschap zodat we een integrale pedagogische voorziening voor kinderen van 0-13 jaar 

kunnen realiseren. 

In de gemeenschap wordt gewerkt volgens één pedagogische en educatieve visie (curriculum), 

met als concept het Jenaplan. Kinderen krijgen daardoor de beste kansen hun talenten te 

ontwikkelen door doorlopende ontwikkelingslijnen, dagarrangementen en kindnabije zorg. De 

huidige samenwerkingspartners bekijken de mogelijkheden om samen één organisatie te 

vormen, waarbij de partners eigenaar blijven van hun eigen verplichtingen en 

verantwoordelijkheden.  

Op de Hoeve werken we al samen met: Expertisecentrum Uniek, bibliotheek 

Hoevelaken/Nijkerk en kinderopvang Jabadabadoe.  

 

 We gaan in augustus 2017 samenwerken met kinderopvang Jabadabadoe BV. 

a. In overleg en met goedkeuring van de gemeente wordt er op de Hoeve vanaf  

augustus 2020 gestart met de Eekhoorngroep (drie- en vierjarigen). 

b. Vanaf augustus 2018 is er op de Hoeve de voorschoolse opvang van maandag t/m 

vrijdag (7.00 – 8.25 uur). 

c. Vanaf augustus 2018 wordt de BSO op de Hoeve, indien nodig, uitgebreid met de 

woensdag en de vrijdag.  

d. Vanaf augustus 2020 start de peuterwerkplaats voor 2 - 4 jarigen op de Hoeve met 

minimaal één stamgroep. 

e. In het 4e kwartaal 2018 wordt het curriculum 0-4 jaar in concept uitgewerkt door 

Petra Koudstaal en Nancy de Graaff en besproken en bijgesteld door het team. 

f. Vanaf augustus 2020 worden de werkzaamheden van Kinderopvang Jabadabadoe 

BV. geïntegreerd in de Hoevegemeenschap. Beide teams worden samengevoegd 

tot één team. 

g. Vanaf augustus 2020 werken we op de Hoeve met een curriculum voor 0 – 13 

jaar.  

h. Vanaf augustus 2020 krijgen kinderen van 0 - 2 jaar een dagarrangement 

aangeboden dat voortkomt uit het curriculum 0-13 jaar op locatie Westerdorpstraat 

(huidige locatie Kinderopvang Jabadabadoe BV.). 

i. Vanaf augustus 2020 krijgen kinderen van 2-13 jaar een dagarrangement 

aangeboden dat voortkomt uit het curriculum 0-13 jaar op locatie Veenslagenweg 

(huidige locatie de Hoeve). 

j. Vanaf augustus 2020 worden gezamenlijke teamvergaderingen en studiedagen 

georganiseerd (één gemeenschap, één lerende organisatie). 
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 We verkennen wat de mogelijkheden zijn om doorgaande leerlijnen te realiseren met het 

Voortgezet Onderwijs. Dit wordt (deels) uitgewerkt in de LEA-bijeenkomsten op 

gemeente niveau (in periode 2015-2019).  

 We willen verkennen hoe het team van het  Vathorst College werkt op het gebied van 

het aanbod van projecten. Het Vathorst College lijkt een visie te hanteren die aansluit bij 

de Hoeve. Wat kunnen wij daarvan leren? (in periode 2015-2019). 

 We verkennen de mogelijkheid om collectie van boeken voor het jonge kind (0-4 jaar) en 

boeken voor ouders in de school te halen. We willen dat realiseren door intensieve 

samenwerking met de bibliotheek Hoevelaken/Nijkerk (in periode 2015-2019). 

 We verkennen de mogelijkheid om de bibliotheek van Hoevelaken in de school te 

vestigen. 

 
Start 2014, realisatie 2020. 
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3.  Onderwijskundig beleid 

 

3.1. Werktijd 

Werkwijze verbeteren (check fase) 
 
De werktijd is een periode van ongeveer 50 minuten,  in de midden- en bovenbouw 1 x per dag. 
In de werktijd wordt de inhoud bepaald door de zaakvakken, ook wel cursussen genoemd.   
De leerkrachten ervaren een hoge werkdruk tijdens de werktijd. De leerkrachten uit alle bouwen 
willen dat de kinderen meer vanuit intrinsieke motivatie hun taken uitvoeren. Tevens willen we 
nog meer coöperatieve werkvormen invoeren tijdens het automatiseren van de cursussen. 
 
Doelen 
 

1. We beschrijven de mogelijkheden om de werkdruk voor leerkrachten tijdens de werktijd 
te verminderen. 

2. De inhoud van de werktijd wordt geanalyseerd en eventueel bijgesteld. 
3. Het kind leert zelfverantwoordelijk en doelgericht te leren door de wijze waarop de 

werktijd wordt georganiseerd en de eisen die de leerkracht stelt aan het kind. 
4. We beschrijven het huidige gebruik van de inzet van coöperatieve werkvormen tijdens 

de werktijd.  
5. We onderzoeken welke coöperatieve werkvormen we willen invoeren tijdens de werktijd. 
6. We maken een keuze voor een aantal coöperatieve werkvormen die dagelijks gebruikt 

worden tijdens de werktijd. 
7. De afspraken worden per bouw vastgelegd. 

 
Start 2015, realisatie 2018. 
 
 

3.2. Meervoudige Intelligentie tijdens de blokperiode 

Talentontwikkeling (do fase) 
 
De blokperiode kenmerkt zich door het zelfstandig bezig zijn van (groepjes) kinderen. Kinderen 
genieten een grote vrijheid tijdens het werken in de blokperiode. In de onderbouw (kleuters) 
heeft de blokperiode een eigen kleur en heeft het voor de kinderen een eigen naam namelijk: 
werken.  
 
We willen meer vanuit betrokkenheid en bevlogenheid van kinderen werken. Het is belangrijk 
om kinderen op zoek te laten gaan naar de antwoorden op hun eigen vragen. We willen meer 
ruimte inbouwen om kinderen zelf onderzoekend bezig te laten zijn. Tevens vinden we het van 
belang dat kinderen leren waar ze goed in zijn. Dat ze kunnen ervaren en benoemen wat hun 
talenten zijn. Daarom willen we in de blokperiode ook gebruik maken van meervoudige 
intelligentie. Zo kunnen kinderen zich nog beter bewust worden van hun eigen 
(on)mogelijkheden. 
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Doelen 
 

1. Kinderen leren kwaliteiten/uitdagingen te benoemen en in te zetten, zodanig dat zij zich 
competent voelen.  

 Kinderen vertellen wat ze nog willen leren. 

 Kinderen vertellen wat ze nog moeten leren. 

 Kinderen mogen dingen doen of laten zien waarin ze goed zijn. 

 Kinderen zijn trots op hun werk. 

 Kinderen kunnen kiezen uit een rijk aanbod. 

 Kinderen kunnen dingen doen of laten zien waarin ze goed zijn. 
2. De kinderen leren ondernemen, plannen, samenwerken, creëren, presenteren, 

reflecteren en verantwoorden op hun eigen niveau. 
3. (Hoog)begaafde kinderen krijgen extra taken die uitdagend zijn.  
4. De leerkracht (h)erkent de talenten van het kind en geeft het kind de ruimte om zijn 

talenten te ontdekken en te ontwikkelen. 
5. De leerkracht krijgt inzicht in mogelijkheden van het kind door middel van luisteren, 

samenvatten en doorvragen (LSD), observaties, nakijken van werk, etc.  
6. De leerkrachten stellen hoge eisen aan de kinderen en dagen kinderen uit. 
7. Het team verdiept zich verder in meervoudige intelligentie: een informatieochtend 

directie, een studiedag, een terugkomdag. Kosten: 4000 euro. 
8. Voor iedere groep wordt er een boek over meervoudige intelligentie aangeschaft. 

Kosten: 375 euro. 
9. Aanschaf van hoekenwerk-materiaal. Kosten 12.000 euro. 

 
Start 2015, realisatie 2019. 
 
 

3.3. Rapport 

Rapportage over resultaten (check fase) 
Het huidige rapport is toe aan vervanging. 
 
Doelen: 
 

1. De inhoud van het rapport wordt geëvalueerd en aangepast.  
2. We verkennen de mogelijkheden voor het inhoudelijk veranderen van het rapport 

(digitaal, portfolio, combinatie, etc.). Kosten 5000 euro. 
3. De uitvoering van het rapport wordt geëvalueerd en aangepast. 
4. De zeven essenties worden als indicatoren opgenomen in de vormgeving van het 

rapport. 
5. De komende vier jaar staat de jenaplankernkwaliteit 1 centraal in de ontwikkeling van de 

kinderen en het team. In de vormgeving van het rapport wordt daarmee rekening 
gehouden. 

 Kinderen worden beoordeeld op de eigen vooruitgang in ontwikkeling 

 Kinderen vertellen wat ze hebben geleerd vandaag, deze week, deze periode, dit 
jaar, en in deze bouw. 

 Kinderen waarderen zichzelf. 

 De school komt op voor het recht op eigen ontwikkeling van ieder kind. 

 Kinderen kijken op verschillende manieren naar hun doen en laten. 

 Van ieder kind worden de prestaties besproken in het licht van eigen vermogen. 

 Kinderen stellen samen met leerkracht het rapport/portfolio samen. 

 Kinderen leren te reflecteren op hun ontwikkeling. 

 Kinderen voeren portfolio/rapportgesprekken met de leerkracht en met andere 
kinderen. 

 Kinderen reflecteren op hun eigen handelen. 
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 Kinderen krijgen de gelegenheid om (een gedeelte) van het rapportgesprek 
tussen de leerkracht en de ouder(s) bij te wonen. 

 Elke dag wordt er geëvalueerd (is er bijvoorbeeld een evaluatiekring). 

 Kinderen vertellen en/of schrijven in hun eigen portfolio/rapport, zelf over hun 
doen en laten. 

 Kinderen laten zien dat ze nadenken over wat goed of fout is en vertellen wat ze 
er zelf van vinden. 

6. Om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen nog beter te kunnen volgen wordt 
bekeken of het instrument ‘Zien’ geschikt is voor onze school. ‘Zien’ is te koppelen aan 
ParnasSys. Kosten 400 euro per jaar. Kosten scholing 750 euro. 

 
Start 2016, realisatie 2018. 

 
 

 

 
 
 

3.5. Leren samenspelen 

Werken aan de groepsdynamiek (check fase) 
 
Het is van groot belang kinderen te leren (samen)spelen in de thuis- en de schoolsituatie. 
Spelen gaat meestal vanzelf, maar het spelen kan ook problemen geven. Het komt voor dat 
kinderen  elkaar niet begrijpen of dat een kind nog moet leren om te praten in plaats van te 
slaan, dat zijn veel voorkomende situaties. Soms is er sprake van plagen en een andere keer 
van pesten. Het is van belang dat ook ouders op de hoogte van gewoon spelgedrag, plagen of 
pesten. Soms beseffen ouders niet dat hun eigen kind alle rollen speelt om zich weerbaarder te 
maken. Dat hoort bij de gewone ontwikkeling van het kind. 
Het is de taak van de leerkracht om kinderen te leren hoe ze met zichzelf en met elkaar moeten 
omgaan. Dat proces hebben we vastgelegd in een werkwijze en zien wij als ons ‘pestprotocol’. 
 
Doel: 
 

 Borgen en uitbreiden van het protocol samenspelen. 
 
Start 2015, realisatie 2018.  
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3.6. Stilte in de school 

Ritmisch weekplan (do fase) 
 
In de huidige tijd zijn de kinderen gewend interactief te zijn. Ze reageren snel en adequaat op 
prikkels van binnenuit en van buitenaf. In het onderwijs maken we veel gebruik van interactief 
leren, maar er zijn ook momenten waarop we bewust kiezen voor stilte. Stilte is nodig om tot 
rust te komen, na te kunnen denken, tot jezelf te komen of met elkaar te kunnen genieten van 
het moment. 
Stilte wordt bewust ingezet door middel van ons het ritmisch weekplan. Dit is de werkwijze van 
een Jenaplanschool waarin gesprek, spel, viering en werk met elkaar wordt afgewisseld.  
 
Doelen 
 

1. Het is van belang voor de ontwikkeling van het kind om stilte meer te cultiveren in de 
school. Een werkgroep onderzoekt de mogelijkheden voor-, tijdens- en na schooltijd. 

2. De stiltemomenten worden benoemd en besproken in het team, daarna vastgelegd in 
het ritmisch weekplan. 

3. De afspraken die voortkomen uit de wijziging van het ritmisch weekplan, worden 
vastgelegd en uitgevoerd door het team. 

4. De werkgroep volgt de uitvoering van het nieuwe ritmisch weekplan en rapporteert aan 
de directie. 

 
Start 2015, realisatie 2018. 
 
 

3.7. Programmeren 

Talentontwikkeling (do fase) 
 
Het is belangrijk dat de huidige generatie leert programmeren op de basisschool. Het geeft ze 
inzicht in de code-taal die gebruikt wordt in die digitale wereld. Aangezien de kinderen  al jong 
geconfronteerd worden met moderne digitale apparatuur zoals de I-pad, telefoon, 
(spel)computer, tv, etc. We maken kinderen op een speelse wijze bewust van de werking van 
apps en computerprogramma’s  door programma’s als Bee (onderbouw), Lego for education, 
scratch en codekinderen (midden- en bovenbouw) aan te bieden.  
 
Doelen 
 

1. Programmeren wordt aangeboden in alle groepen met behulp van de daarvoor 
geschikte software, kosten 1500 euro. 

2. We maken een doorgaande lijn voor programmeren in de hele school. 
 
Start 2015, realisatie 2019. 
 
 

3.9. Handvaardigheid 

Talentontwikkeling (check fase) 
 
Uit de enquête onder de bovenbouwkinderen blijkt dat de kinderen meer creatief willen worden 
uitgedaagd. Ze zijn blij met de werkvormen die worden aangeboden, maar willen meer eigen 
inbreng en fantasie kunnen gebruiken bij het maken van de opdrachten. 
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Doelen 
 

1. Leerkrachten in de middenbouw krijgen ondersteuning bij het geven van 
handvaardigheid lessen. 

2. Leerkrachten vragen de kinderen om inbreng ten aanzien van handvaardigheid. 
3. Kinderen leren kwaliteiten/uitdagingen te benoemen en in te zetten, zodanig dat zij zich 

competent voelen.  

 Kinderen vertellen wat ze nog willen leren. 

 Kinderen vertellen wat ze nog moeten leren. 

 Kinderen mogen dingen doen of laten zien waarin ze goed zijn. 

 Kinderen zijn trots op hun werk. 

 Kinderen kunnen kiezen uit een rijk aanbod. 

 Kinderen kunnen dingen doen of laten zien waarin ze goed zijn. 
4. Leerkrachten maken een plan van aanpak met betrekking tot handvaardigheid en 

gebruiken daarbij de bronnenboeken: "Tekenvaardig" en “Blokboek tekenen”, 
"Handvaardig" en "Textielvaardig". 

5. Leerkrachten sluiten de lessen zoveel als mogelijk aan bij de wereldoriëntatieprojecten. 
 

Start 2015, realisatie 2018. 

 
 

3.12. Gezond leven 

Gezondheid (check fase) 
Wie wil er eigenlijk niet gezond zijn? Niemand zal op deze vraag ontkennend reageren. Toch is 
en blijft het moeilijk om ‘gezond’ te handelen. Op het gebied van gezondheid in de school kun je 
denken aan de volgende aspecten: eten, bewegen, gedrag en leefomgeving.  
We willen structureel werken aan het bevorderen van de gezondheid van de kinderen en het 
team.  
 
Doelen: 

1. We maken een plan van aanpak voor het bevorderen van ieders gezondheid. We 
houden daarbij rekening met de vier aspecten die hierboven zijn benoemd. 

2. We gaan bij goed weer buiten gymmen. 
3. We verkennen de mogelijkheden om iedere groep 2 keer een uur gym-en/of zwemles te 

geven. 
4. We gaan in overleg met sportverenigingen om bij goed weer hun terrein te mogen 

gebruiken. 
5. We onderzoeken de mogelijkheid om samen te werken met instanties die zich 

professioneel bezighouden met gezondheidsbevordering. 
6. Om de leerlijn koken meer tot z’n recht te laten komen, willen we een 

kindercafé/kinderkeuken realiseren op de bovenverdieping, kosten 25.000 euro. 
7. We onderzoeken de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor 

gezondheidsbevordering. 
 
Start 2016, realisatie 2018. 
 
 

3.13. Filosoferen  

Bewustwording (do fase) 
Kinderfilosofie is gericht op het leren verwoorden van je eigen wereldbeeld, hoe het komt dat je 
denkt zoals je denkt. Dit gebeurt in gesprek met anderen. Het betekent zowel het analyseren 
van je eigen gedachten, hoe ze verschillen van anderen, als ook het nadenken over 
speculatieve vragen.   
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Filosoferen begint altijd met het stellen van vragen. Waar gaat het over? Over wat denken is, 
wat het leven is en of het de moeite waard is, hoe je moet leven, wat geluk is. Maar ook over 
uitslovers, stoer doen, overbevolking, mooie dingen, de beste vader, of opvoeding nodig is, 
kortom over vragen die we samen de moeite waard vinden om te stellen en onderzoeken.  
 

Doelen: 
 

1. Filosoferen wordt geïntegreerd in wereldoriëntatie. 
2. Kinderen weten dat hun mening er toe doet, dat ze invloed hebben op de keuzes die 

gemaakt worden in de stamgroep. 
3. Kinderen stellen zichzelf en elkaar vragen. 
4. Kinderen leren alle antwoorden te bevragen: na een antwoord hebben ze direct nieuwe 

vragen. 
5. Kinderen worden uitgedaagd om als totale persoon actief te zijn. 
6. De leerkrachten lezen literatuur over filosoferen met kinderen.  
7. Voor iedere stamgroep wordt een boek aangeschaft, kosten 375 euro. 
 

Start 2018, realisatie 2020. 
 

 
3.14.Tijd en ruimte 

Talentontwikkeling (do fase) 
Een van de ervaringsgebieden is ‘tijd en ruimte’. Tijdens wereldoriëntatie leren de kinderen over 
de geschiedenis van de wereld en Nederland in het bijzonder. 
 
Doelen: 
 

1. Leerlijn tijd en ruimte wordt bestudeerd door de leerkrachten. 
2. Per bouw worden afspraken gemaakt over welke leerstof in welke bouw wordt 

aangeboden. 
3. Leerlijn tijd en ruimte vastleggen in een 3-jaarlijkse cyclus. 

 
Start 2016, realisatie 2018. 
 
 

3.15. Drama 

Talentontwikkeling (do fase) 
In alle groepen worden er dramalessen gegeven. We willen de lessen bundelen en komen tot 
een doorgaande leerlijn drama. 
 
Doelen: 
 

1. De huidige dramalessen worden per bouwgroep uitgezocht, aangevuld en gebundeld. 
2. Bronnenboeken en/of methoden worden bestudeerd en eventueel aangeschaft. 
3. Leerlijn drama vastleggen in een jaarlijkse cyclus per bouw. 

 

Start 2018, realisatie 2020. 
 
 

3.16. Muziek 

Talentontwikkeling (do fase) 
In alle groepen worden muzieklessen gegeven. We willen de lessen bundelen en komen tot een 
doorgaande leerlijn muziek. 
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Doelen: 
 

1. De muzieklessen worden per bouwgroep uitgezocht, aangevuld en gebundeld. 
2. Leerlijn muziek vastleggen in een jaarlijkse cyclus per bouw. 

 
Start 2018, realisatie 2020. 

 
3.17. Techniek 

Talentontwikkeling (plan fase) 
Technologie maakt nieuwsgierig en stimuleert kinderen om creatief, kritisch en ondernemend te 
zijn, op onderzoek uit te gaan en oplossingen te bedenken. We willen het vak techniek nog 
meer integreren in wereldoriëntatie.  
 

Doelen: 
 

1. Leerlijn techniek ontwikkelen en opnemen in cyclus van wereldoriëntatie. 
2. Scholing van het team, kosten 750 euro. 
3. Aanschaf materialen, kosten 10.000 euro. 

 
Start 2018, realisatie 2020. 
 

 
 

 

3.18. Natuuronderwijs 

Talentontwikkeling (plan fase) 
Veel kinderen hebben belangstelling voor de natuur. Kinderen komen tot rust en in balans door 
buiten te spelen en buiten te zijn. Het is van belang kinderen te leren zorgvuldig om te gaan met 
de natuur, de omgeving en met de flora en fauna. 
 
Doelen: 
 

1. Leerlijn natuuronderwijs ontwikkelen en opnemen in cyclus van wereldoriëntatie. 
2. Scholing van het team, kosten 750 euro. 
3. Aanschaf materialen, kosten 5.000 euro. 

 
 
Start 2018, realisatie 2020. 
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4. Personeelsbeleid 

4.1. Professionalisering 

Lerende organisatie (do fase) 
 
Het is van groot belang dat het team zich gezamenlijk ontwikkelt om zodoende de 
ontwikkelingsdoelen van de Hoeve te realiseren. Daarnaast is het verplicht dat iedere 
medewerker aan zijn eigen professionele ontwikkeling werkt. Deze persoonlijke ontwikkeling 
kan niet los gezien worden van de schoolontwikkeling. In het strategisch meerjaren beleidsplan 
(schoolplan) staat de scholing en professionele ontwikkeling van het team genoteerd. In dit plan 
wordt aandacht besteed aan de beoogde ontwikkelingsdoelen van de Hoeve en het daarbij 
behorende budget, de beschikbaar te stellen faciliteiten in tijd en/of geld en de jaarplanning. 
 

Doelen 
 

1. Teamontwikkeling ten aanzien van meervoudige intelligentie. 
2. Het team leest literatuur over meervoudige intelligentie, kosten 375 euro. 
3. Teamontwikkeling ten aanzien van filosoferen. 
4. Teamontwikkeling ten aan zien van ‘breinbewust onderwijs’ (Kees Vreugdenhil, kosten 

2000 euro). 
5. Individuele scholing, kosten 500 euro pp. 
6. Nieuwe leerkracht verdiept zich in Human Dynamics en volgen de cursus, kosten 1000 

euro pp. 
7. Nieuwe leerkracht leest het boek: Human Dynamics. Samen leven, samen werken. 

Sandra Seagal en David Horne. Scriptum Management. 4de druk, mei 2003. 
 

Start 2014, realisatie 2019. 
 

 
 

4.2. Doorgaande lijn pedagogisch handelen  

Lerende organisatie (plan fase) 
 
In het belang van de kinderen is het wenselijk het pedagogische klimaat dat gerealiseerd is op 
de Hoeve ook te realiseren bij de kinderopvang Jabadabadoe.  
 
Doelen 

 
1. Op directieniveau worden afspraken gemaakt en vastgelegd over de doorgaande lijn 

‘pedagogische klimaat’. 
2. De afspraken worden besproken met het Hoeveteam en het team van kinderopvang 

Jabadabadoe. 
3. Pedagogisch medewerkers lezen het boek: Pedagogische tact (Luc Stevens en Geert 

Bors), kosten 200 euro. 
 
Start 2018, realisatie 2020. 
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5. Kwaliteitsbeleid 

5.1. PDCA cyclus 

Systematische werkwijze (do fase) 
 
De systematische wijze van handelen doen wij o.a. door middel van de PDCA-cyclus 
organisatiebreed in te zetten. Het gaat hier om ontwikkelingen die door het bestuur, en/of de 
directie en/of het team te controleren en te volgen zijn. Het is namelijk mogelijk de PDCA-cyclus 
te gebruiken bij alle veranderonderwerpen en op alle niveaus in de school.  
Er zijn vier stappen die we doorlopen om een verandering in goede banen te leiden. Het is van 
belang om de vier stappen aan elkaar te rijgen: stellen van de doelen en/of normering (plan), de 
analyse en actie (do), het praten over de resultaten (check) en het evalueren en bijstellen van 
de doelen en/of normering (act). Door deze werkwijze is iedere medewerker aan een 
(deel)proces in staat om zijn eigen werkwijze te beoordelen en te verbeteren. 
 
Doelen 
 

1. Het invoeren en borgen van de PDCA cyclus op bestuurs-, directie- en teamniveau. 
2. Scholing van bestuur, directie en team met betrekking tot de PDCA cyclus, kosten 3000 

euro. 

 
Start 2015, realisatie 2019. 
 

 

5.2. Informatie- en communicatietechnologie (ICT)   

Vernieuwing (do fase) 
 
Alle ontwikkelingen op het gebied van ICT worden gevat in een meerjaren ICT-plan dat jaarlijks 
wordt bijgesteld. We stellen onszelf ieder jaar vragen, zodat we direct kunnen inspelen op 
veranderingen en mogelijkheden die voor het onderwijs interessant zijn. De middelen uit de 
prestatiebox worden in gezet voor ICT. 
Er is een meerjaren ICT-onderhoudsplan waarin de data van aanschaf en afschrijving staan 
genoteerd. We maken bij het besluiten tot investering onderscheid tussen de technische- en 
economische afschrijving.  
ICT-ontwikkelingen vragen constant de aandacht van het team. Het is van groot belang dat we 
de technische mogelijkheden goed benutten. Onze ambitie is: 
 
Doelen 
 

1. Werken in de cloud door het team wordt ingevoerd en geborgd. 
2. Werken in de cloud door kinderen wordt ingevoerd en geborgd. 
3. Het startportaal van internet wordt gebruikt om teamleden te informeren. 
4. Het team krijgt om het jaar scholing over het werken in de cloud, kosten 1000 euro. 
5. Twee keer per jaar geven de leerkrachten, in hun eigen bouw, elkaar les in het gebruik 

de soft- en hardware. 
6. Leerkrachten zijn op de hoogte van nieuwe software en bespreken de eventuele 

aanschaf in de bouwgroep. 
7. Leerkrachten verkennen de mogelijkheid voor het inzetten van moderne apparatuur 

(telefoon, gameboy, iPad, etc.) tijdens de lessen.  
8. Een werkgroep maakt de leerlijn ‘inzet moderne apparatuur’, kosten 500 euro. 
9. De e-mailgegevens vanuit ParnasSys worden door de ict-er gekoppeld aan de 

nieuwsbrief. 
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10. Aanschaffen van iPads en/of chromebooks en/of andere tablets, kosten max. 5000 euro 
per jaar. 

11. Vervangen van oude digiborden en beamers, kosten 30.000 euro. 
12. Aanschaffen van interactieve Touch screens bij de drie ingangen, kosten 8000 euro. 
13. De telefooncentrale wordt overgezet op glasvezel, 1000 euro. 
14. De ICT-er krijgt scholing gericht op vernieuwingen op ICT gebied, maximaal 500 euro 

per jaar. 
 
Start 2015, realisatie 2019. 
 
 
 

5.3. Huisvesting (onderhoud) 

Verbouwing 2019 (do fase) 

De Hoeve komt in aanmerking voor renovatie in 2019. De renovatie gaat 1,5 miljoen kosten en 

de gemeente adviseert om de middelen die bedoeld zijn voor buitenonderhoud, en aan de 

Hoeve worden uitgekeerd, te reserveren. De Hoeve neemt dat advies over en investeert 

465.000 euro in het gebouw. 

 

Met de renovatie in 2019 wordt het ambitieniveau dat gerealiseerd is in het onderbouwgedeelte, 

doorgetrokken naar het midden- en bovenbouwgedeelte. We hopen met deze renovatie de 

school nog aantrekkelijker te maken voor het onderwijs dat wij dagelijks geven. 

In onze onderwijsvorm zijn wij constant op zoek naar verbindingen tussen mensen. De relaties 

tussen kind, school en ouders staan in onze school centraal. Maar ook verbindingen tussen het 

gebouw en de omgeving en tussen het gebouw en zijn gebruikers spelen hierbij een belangrijke 

rol.  

Het bestuur heeft besloten te investeren in de renovatie en onderhoud van het gebouw, zodat 

er minimaal drie lokalen kunnen worden bijgebouwd. Met deze investering is het mogelijk de 

inhoudelijke doelen ten aanzien van het realiseren van een integrale pedagogische voorziening 

te realiseren. 

 

 De renovatie van het schoolgebouw vindt plaats in 2019, kosten 1,5 miljoen euro. 

a. Aanvraag voor renovatie aanvragen bij de gemeente is aangevraagd voor 1 maart 

2018. 

 Het bestuur investeert maximaal in renovatie en onderhoud, kosten 465.000 euro. 

 Bekeken wordt of andere ambities zoals het plaatsen van een kinderkeuken, 

touchscreens, telefooncentrale kunnen worden meegenomen tijdens de renovatie. 

 Het verkennen van de mogelijkheid om nieuwbouw te realiseren in een zogenaamd 

‘Maatschappelijk plein’. Dit in samenwerking met Bibliotheek Hoevelaken en dorpshuis De 

Stuw op het Manifestatieveld in Hoevelaken. 
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 Na de renovatie richten we gezamenlijk de kamers en pleinen in. 

a. De bouwen leveren hun wensenlijst in ten aanzien van de renovatie en inrichting. 

b. Het kinderparlement bespreekt met de directie hun wensen. Tevens maken ze dit 

onderwerp bespreekbaar in de stamgroepen en komen met een wensenlijst. 

c. Kinderen richten zelf, met de leerkracht, hun eigen (schoolwoon)kamer in. 

d. Kinderen houden zelf hun (schoolwoon)kamer netjes en schoon (taakbeleid). 

e. De directie en beleidsmedewerker maken een mood board van de sfeer die we willen 

creëren in de kamers (voorheen lokalen) en pleinen (voorheen gangen). We zorgen 

dat de lijn die is ingezet bij het realiseren van de nieuwbouw in 2011 wordt voortgezet 

(woonkamer sfeer n.a.v. schoolwoonkamerconcept). 

f. De directie gaat met de meubelleverancier (Eromes-Marko en Reinders) in gesprek 

over het herinrichten van de ruimten. Eromes-Marko en Reinders laten door hun 

binnenhuisarchitect een concept opstelling uitwerken. 

g. Multifunctionele ruimten realiseren in het gebouw. 

h. De concept opstellingen inrichting wordt voorgelegd aan het team en de kinderen 

uiterlijk maart 2018.  

i. Het team besluit welke inrichting ze gaan nemen uiterlijk april 2018. 

j. De directie geeft opdracht tot het aanschaffen van het meubilair. 

k. Het inrichten van de noodschool in de periode van de verbouwing/renovatie. 

Voorwaardelijke inrichting oktober 2017 t/m juni 2018 (in overleg met gemeente en 

besturen van scholen in Hoevelaken). 

l. We verkennen de mogelijkheid om de school maximaal uit te breiden door in overleg 

te gaan met onze partners. 

 
Start 2017, realisatie 2020. 
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5.4. Parnassys  

Lerende organisatie (do fase) 
Het programma  ‘Integraal’ maakt het mogelijk enquêtes af te nemen bij bovenbouwkinderen, 
team en ouders. De resultaten kunnen we integreren in ParnasSys. 
 
Doel: 
 

1. Integraal wordt bekeken en bij gebleken geschiktheid ingevoerd, kosten 800 euro per 
jaar. Kosten scholing 750 euro. 

 
Start 2017, realisatie 2018. 
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6. Financiën 

Investeringen 
Kosten opgenomen in 
meerjarenbegroting 2018-2021 

We willen tevens verkennen wat de mogelijkheden 
zijn om doorgaande leerlijnen te realiseren met het 
Voortgezet Onderwijs. Dit wordt (deels) uitgewerkt 
in de LEA-bijeenkomsten op gemeente niveau.  

budget scholing 

We willen verkennen hoe het team van het  
Vathorst College werkt op het gebied van het 
aanbod van projecten. Vathorst College lijkt een 
visie te hanteren die aansluit bij de Hoeve. Wat 
kunnen wij daarvan leren? 

budget scholing 

We verkennen de mogelijkheid om collectie van 
boeken voor het jonge kind (0-4 jaar) en boeken 
voor ouders in de school te halen. We willen dat 
realiseren door intensieve samenwerking met de 
bibliotheek Hoevelaken/Nijkerk. 

budget OLP 

De renovatie van het schoolgebouw vindt plaats in 
2019, kosten 1,5 miljoen euro. 

beschikking gemeente in 2017 en 2018  

Het bestuur investeert maximaal in renovatie en 
onderhoud, kosten 465.000 euro. 

Voorziening grootonderhoud 

Bekeken wordt of touch screens kunnen worden 
meegenomen tijdens de renovatie (kosten 3.000 
euro). 

budget ICT 

Het verkennen van de mogelijkheid voor april 2018 
om nieuwbouw te realiseren. Dit in samenwerking 
met Bibliotheek Hoevelaken/Nijkerk en dorpshuis 
De Stuw op het Manifestatieveld te Hoevelaken. 

Nader te bepalen 
 

Na de renovatie richten we gezamenlijk de kamers 
en pleinen in (kosten 175.000 euro) 

budget meubilair  

Individuele scholing teamleden (500 euro p.p. per 
jaar). 

budget scholing  

Cursus Human Dynamics voor nieuwe leerkracht 
(1.000 euro p.p.). 

budget scholing 

Scholing team: werken in de cloud (jaarlijks 1.000 
euro). 

budget scholing 

Aanschaf van iPads/chromebooks/tablets per jaar 
(10.000 euro) 

budget ICT 

De ICT-er krijgt scholing gericht op vernieuwingen 
op ICT gebied (500 euro per jaar). 

budget scholing 

Leerlijn techniek ontwikkelen en opnemen in cyclus 
van wereldoriëntatie. 
Scholing van het team, kosten 750 euro. 
Aanschaf materialen, kosten 10.000 euro. 

 
 
budget scholing 
budget OLP 

Leerlijn natuuronderwijs ontwikkelen en opnemen 
in cyclus van wereldoriëntatie. 
Scholing van het team, kosten 750 euro. 
Aanschaf materialen, kosten 5.000 euro. 

 
 

budget scholing 
budget OLP 

Integraal wordt bekeken en bij gebleken 
geschiktheid ingevoerd, kosten 800 euro per jaar.  
Kosten scholing 750 euro. 

 
budget ICT 
budget scholing 
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