
 



 
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 2020 ingepland. De doelstellingen geven 

richting aan de uitvoering van het beleid zoals opgesteld in het strategisch meerjarenplan 

2019-2023. Dit jaarplan is dan ook onderdeel van het strategisch meerjarenplan 2019-2023.  

 

De Hoeve geeft graag op transparante wijze inzicht in de wijze waarop er gewerkt wordt in de 

school. Dat doen we met verschillende documenten: 

 het strategisch meerjarenplan (schoolplan) 

 het ondersteuningsplan  

 het jaarplan  

 het jaarverslag 

 de schoolgids  

 de schoolkrant Rondje Hoeve  

 PO-vensters – scholenopdekaart.nl 

 

Op onze website www.dehoeveschool.nl staan nog meer inhoudelijke documenten die dienen 

als informatiebron. 

 

Mocht u vragen hebben over de inhoud van dit jaarplan, dan kunt u contact met ons opnemen. 

 

 

Namens het team van de Hoeve, 

 

Nancy de Graaff 

 

December 2019 

 
 

 
 

  

http://www.dehoeveschool.nl/
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1. Kwaliteitscyclus  
 
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 te verbinden:  

 

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 eerste fase (Plan) bepalen we de kwaliteit die we willen bereiken, meten we de kwaliteit 

die we nu hebben en maken we plannen (formuleren we doelen) hoe we van de huidige 

situatie naar de gewenste situatie kunnen komen. Deze plannen komen tot stand door de 

huidige situatie te vergelijken met de geformuleerde missie en visie van ons kindcentrum. 

Waar dagelijkse praktijk en visie op onderwijs nog niet met elkaar in overeenstemming zijn, 

worden beleidsvoornemens geformuleerd. Deze doelen stellen we in het jaarplan op, waarbij 

we er goed op letten ook tussentijdse evaluaties in te plannen en mogelijkheden tot eventuele 

bijstelling, mocht de tussentijdse evaluatie daar aanleiding toe geven. 

 

In de tweede fase (Do) voeren we de gemaakte planning uit. Tijdens dit uitvoeringsproces 

vindt voortdurende trajectbewaking plaats, veelal door de directie en de specialisten in het 

kindcentrum. We bewaken de verschillende fases continu en deze worden cyclisch uitgevoerd. 

De MR heeft hier ook een rol in en agenderen de punten uit het jaarplan in hun agenda. 

 

In de derde fase (Check) controleren we, via een tussentijdse evaluatie, of we met onze 

planning nog wel op de goede weg zitten. We evalueren de voortgang van het jaarplan tijdens 

bouw- en teamvergaderingen. Op teamniveau doen we dit halfjaarlijks. 

 

Bij de vierde fase (Act) volgt eventueel afhankelijk van de uitkomst van de Check-fase) een 

bijstelling in de planning.  

 

Daarmee zijn we dus weer uitgekomen bij fase 1 (de Plan-fase) en wordt de cyclus opnieuw 

doorlopen. 
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1.1 Vastlegging en borging 

In de digitale variant, het zogenaamde Werkdocument Jaarplan zijn de activiteiten per doel 

uitgewerkt. Het team markeert per half jaar in welke fase van de PDCA-cyclus de ontwikkeling 

zich bevindt. En welke doelen zijn behaald. 

 

Om ervoor te zorgen, dat ook na uitvoering van het jaarplan, de behaalde kwaliteit 

gewaarborgd blijft, zal elke definitief vastgestelde beleidsregel of afspraak worden vastgelegd 

in ons Hoevehandboek. Hierin worden alle afspraken op schoolniveau vastgelegd. Naast het 

team, heeft ook het bestuur en de MR inzage in het (digitale) Hoevehandboek.  

 

1.2 Betrokkenheid team en ouders 

Het is de bedoeling dat het team in hoge mate (mede) verantwoordelijk wordt voor het 

behalen van de gestelde doelen. Waar mogelijke zullen daarom per doel teamleden, het 

ondersteuningsteam, al dan niet met supervisie van de directeur, ervoor laten zorgen dat de 

gestelde doelen binnen de gestelde termijn behaald worden. Het jaarplan is leidraad voor  

bouw- en teamvergaderingen. 

 

Ouders zijn middels de Medezeggenschapsraad betrokken. De MR-leden dragen zo nodig 

verbeteringen aan voor het jaarplan. De onderwerpen uit het jaarplan zijn leidraad voor de 

overleggen. 

 

1.3 Verantwoording 

Het jaarplan wordt door de directie twee keer per jaar geëvalueerd en eventueel bijgesteld. De 

evaluatie wordt gedeeld met het team, MR en met het bestuur. 

 

In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over het door ons gevoerde beleid en de 

door het team behaalde resultaten. 

 

1.4 Monitoring door bestuur 

De directie zal in bestuursvergaderingen verslag doen van de tot dan toe behaalde resultaten. 

Ook worden eventuele aanpassingen in het jaarplan gedeeld. Zo kan het bestuur de voortgang 

van het jaarplan monitoren. 
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2. Ambities  
 

2.1 Richtinggevende uitspraken 

In hoofdstuk 5 van het strategisch meerjarenplan 2019-2023 zijn de ambities van Kindcentrum 

de Hoeve te lezen. Deze ambities zijn vertaald in richtinggevende uitspraken die de basis zijn 

voor onze resultaatgerichte doelen, ofwel onze veranderpunten en daaruit voortkomende 

activiteiten (to do). Deze activiteiten worden het komende jaar met een grote mate van 

betrokkenheid en verantwoordelijkheid al dan niet zelfstandig uitgevoerd door het team, als 

specialist, leerkracht, ondersteuner, RT-er, directeur, IB-er, ICT-er, taalcoach, vul zelf maar 

verder in. 

 

Onze richtinggevende uitspraken zijn hieronder schematisch weergegeven.  

 

We onderscheiden drie domeinen:  

 De Hoeve, leef- en werkgemeenschap samenwerkend aan talenten 

 De Hoeve, nieuwsgierig, duurzaam en toekomstgericht 

 De Hoeve, bewust van kwaliteit en voortdurende ontwikkeling. 

 

Binnen de domeinen zijn doelen geformuleerd : 

 Voor en met het kind 

 Voor en met de ouders 

 Voor en met de medewerkers 

 Voor en met de organisatie 

 Voor en met de omgeving. 

 

Alle veranderpunten en doelen zoals opgesteld in dit jaarplan zijn te herleiden tot onze 

richtinggevende uitspraken en vormen de basis voor onze ambitie: “Op zoek naar het talent in 

jezelf”  

 

 

 
Domein Voor en met het 

kind 
Voor en met de 
ouders 

Voor en met de 
medewerkers 

Voor en met de 
organisatie 

Voor en met de 
omgeving 

      

De Hoeve, leef- en 
werkgemeenschap 
samenwerkend aan 
talenten 

Maatwerk in 
onderwijsaanbod 
 
Optimale kansen en 
ontwikkeling voor 
ieder kind naar 
eigen vermogen 

Inzet van ouders op 
basis van vrijwilligheid, 
talenten en 
voorkeuren 

Functie- en 
taakdiversiteit 
 
Inzet van collega’s op 
basis van talenten en 
ambities  
 
 

Ondersteunende 
organisatie werkend 
vanuit het 
Jenaplanconcept  

Kansengelijkheid in 
veilige leeromgeving 

      

De Hoeve, 
nieuwsgierig, 
duurzaam en 
toekomstgericht  

Ontwikkeling richting 
verantwoordelijkheid 
en zelfstandigheid 

Meegaand in 
ontwikkelingsbehoefte 
van hun kind 

Duurzaam inzetbaar 
en maatschappelijk 
betrokken 

Experimenteren en 
innoveren vanuit de 
bedoeling en 
vastgestelde doelen 

Maatschappelijke 
ontwikkelingen 
worden 
meegenomen in 
aanbod 

      

De Hoeve, bewust 
van kwaliteit en 
voortdurende 
ontwikkeling 

Door, met en voor 
het kind 
 
 

Door en met ouders 
 

Integraal eigentijds en 
ontwikkelingsgericht 
personeelsbeleid  

Borgen en 
ondersteunen van 
ontwikkeling 
 
De inhoud is 
leidend, de vorm 
volgt. 

Beïnvloeding 
ontwikkeling 
passend bij visie 
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3. De Hoeve, een leef- en werkgemeenschap      

samenwerkend aan talenten 
(Strategisch meerjarenplan hoofdstuk 5.3) 

 

Het Hoeveteam is in staat om de mogelijkheden van het kind en de ouder(s) nog meer in te 

zetten bij de opvoeding en het onderwijs op de Hoeve. 

 

2020 Veranderpunt (objective) Specifiek Evaluatie 

5.3.1 Medewerkers (her)ontdekken de 

waarde van de stamgroep binnen 

het Jenaplanonderwijs en gaan met 

elkaar de dialoog aan. Het team 

behaalt in vier jaar het diploma 

Jenaplanonderwijs. 

Iedere leerkracht is in 

staat de diversiteit in de 

groep in te zetten en de 

verschillende 

groeperingsvormen samen 

te stellen. 

De leerkracht kent de 

achtergronden van een 

ritmisch weekplan en 

realiseert de 

basisactiviteiten spreken, 

spelen, werken en vieren 

in de stamgroep. 

Plan en do fase 

5.3.2 Medewerkers verhogen het 

veiligheidsgevoel en de 

veiligheidswaarde van de kinderen 

door grensoverschrijdend gedrag te 

benoemen, te bespreken in de 

groep en de afspraken te 

handhaven, zodat dit resulteert in 

een minimale score van een 7 t.a.v. 

de enquête sociale veiligheid in 

2021. 

Iedere leerkracht is op de 

hoogte van de inhoud van 

het protocol ‘Samen 

spelen’ en hanteert 

pedagogische tact t.a.v. 

grenzen van zichzelf en de 

ander. 

Het veiligheidsplan wordt 

geëvalueerd en indien 

nodig jaarlijks aangepast 

m.b.v. data uit enquêtes 

in het team en met het 

bestuur.  

Plan en do fase 

5.3.3 Spelen wordt gebruikt als 

instrument om tot leren te komen in 

alle bouwen.  

Start ontwikkeling leerlijn 

spelend leren zodat lerend 

spelen binnen drie jaar 

wordt uitgevoerd en 

vastgelegd in alle bouwen. 

Plan fase 

Spelen is leren en 

leren is spelen. 

5.3.4 We laten kinderen ontwikkelen 

richting verantwoordelijk en 

zelfstandig leren in een rijke 

leeromgeving.  

 

Maken van een 

inrichtingsplan voor 

groepsruimten en 

leerpleinen.  

Do fase 

Het 

inrichtingsplan 

uitvoeren zodat 

over 4 jaar een 

inspirerende 

leeromgeving 

gerealiseerd is. 

5.3.5 Ononderbroken ontwikkeling van 

kinderen van 2-13 jaar. 

 

Bestaande afspraken in 

beide organisaties naast 

elkaar leggen en een 

doorgaande leerlijn 

maken. 

De leerlingvolgsystemen 

op elkaar laten aansluiten. 

Gezamenlijk plan maken 

voor het inrichten van de 

peuterruimte. 

Plan fase 



Kindcentrum de Hoeve - Jaarplan 2020  9 

2020 Veranderpunt (objective) Specifiek Evaluatie 

5.3.6 Verbeteren van de relatie tussen 

ouders en school. 

Evalueren en bespreken 

van het document ‘de 

relatie tussen ouders en 

school’ in de ouderraad, 

medezeggenschapsraad, 

bestuur en team.  

Do fase 

Aanpassingen 

verwerken. 

 

 

2020 Activiteit Door wie Evaluatie 

5.3.7 Het team leest het boek: ‘Jenaplan, school 

waar je leert samenleven.’ Freek Velthausz en 

Hubert Winters’. Kosten 500 euro. 

Medewerkers  

5.3.8 Het team start een vierjaarlijkse cursus 

Jenaplanonderwijs Kosten 25.000 euro. 

Medewerkers  

5.3.9 Het team leest het boek: Deep Democracy van 

Jitske Kramer en leert hoe je met elkaar de 

dialoog aangaat. 

Medewerkers  

5.3.10 Het team hanteert het Jenaplan doelenboek. Leerkrachten  

5.3.11 Aanschaf doelenboek per groep. Kosten 400 

euro.  

OT  

5.3.12 Cursus Deep Democracy gedurende een jaar. 

Kosten 30.000 euro.  

Medewerkers  

5.3.13 Aanschaffen van inrichting van groepsruimte en 

pleinen. Kosten per jaar: 50.000 euro. 

Medewerkers  

5.3.14 We bieden peuteropvang aan in het gebouw 

van Kindcentrum de Hoeve. 

Directies   
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4. Onderwijskundig beleid 
(Strategisch meerjarenplan hoofdstuk 5.4) 

 

Prikkelend onderwijs voor alle kinderen. 
 

Een keer in de vier jaar lichten we één kernkwaliteit uit waar we aan werken. De komende vier 

jaar is dat kernkwaliteit 1: De relatie van het kind met zichzelf. 

 

2020 Veranderpunt (objective) Specifiek Evaluatie 

5.4.1 

 

Kinderen leren 

kwaliteiten/uitdagingen te 

benoemen en in te zetten, 

zodanig dat zij zich 

competent voelen. 

Kinderen stellen hun eigen 

leerdoelen en kunnen hulp 

vragen. 

Plan fase 

Het  proces en 

resultaat wordt twee 

keer per jaar 

inzichtelijk gemaakt 

in het Rapfolio. 

5.4.2 Kinderen leren zelf 

verantwoordelijkheid te 

dragen voor wat zij willen en 

moeten leren, wanneer zij 

uitleg nodig hebben en hoe 

zij een plan moeten maken.  

Kinderen stellen hun eigen 

leerdoelen en kunnen hulp 

vragen. 

Plan fase 

Het  proces en 

resultaat wordt twee 

keer per jaar 

inzichtelijk gemaakt 

in het Rapfolio. 

5.4.3 Kinderen worden beoordeeld 

op de eigen vooruitgang in 

ontwikkeling. 

Leerkrachten voeren 

interactieve kindgesprekken 

n.a.v. de gestelde 

leerdoelen en het 

leerproces. 

Plan fase 

Het proces en 

resultaat wordt twee 

keer per jaar 

inzichtelijk gemaakt 

in het Rapfolio.  

5.4.4 Kinderen leren te reflecteren 

op hun ontwikkeling en 

daarover met anderen in 

gesprek te gaan.  

 

Kinderen zijn samen met 

ouders aanwezig bij het 

bespreken van het Rapfolio. 

Kinderen in groep 8 

schrijven hun eigen 

eindrapfolio.  

Plan fase 

Het proces en 

resultaat wordt twee 

keer per inzichtelijk 

gemaakt in het 

Rapfolio. 

5.4.5 Het ambitieniveau van de 

rekenlessen verhogen zodat 

alle kinderen in beeld zijn en 

worden uitgedaagd.  

Het invoeren van 

groepsplannen voor rekenen 

waarbij de drie niveaus 

staan aangegeven. 

Plan fase 

Product en proces 

evaluatie vindt plaats 

tijdens de 

groepsbespreking. 

5.4.6 In de groep worden 

groepsdoelen voor 

wereldoriëntatie gehanteerd, 

uitgevoerd en geëvalueerd. 

De projectvoorbereiding 

gebeurt middels het 

voorbereidingsdocument dat 

tevens dient als 

verantwoordingsinstrument. 

Plan fase 

Product en proces 

evaluatie vindt plaats 

m.b.v. de 

kerndoelenbladen. 

5.4.7 Voor het onderwijzen van de 

cursussen aan kinderen 

hanteren de leerkrachten een 

gestructureerde werkwijze 

met genormeerde doelen. 

Het interactief 

gedifferentieerd 

instructiemodel (IGDI) 

wordt in alle cursussen 

ingezet.  

Plan fase 

Product evaluatie 

d.m.v. genormeerde 

toetsen, proces 

evaluatie a.d.h.v. 

observatiemodel(len). 

5.4.8 Betrokkenheid van kinderen 

verhogen middels het 

ontwikkelen van hun digitale 

talent. 

Alle kinderen werken met 

moderne apparatuur die ze 

nog niet helemaal zelf 

beheersen. De leerkracht 

leert ook van de kinderen. 

Kinderen de 

jenaplanessenties leren om 

informatie te zoeken en te 

verwerken. 

Plan fase 

Het  proces en 

resultaat wordt twee 

keer per inzichtelijk 

gemaakt in het 

Rapfolio. 
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2020 Veranderpunt (objective) Specifiek Evaluatie 

We laten kinderen software 

gebruiken die vernieuwend 

is en aansluit bij hun 

belevingswereld. 

We maken in drie jaar een 

doorgaande lijn voor 

programmeren in de hele 

school m.b.v. de tool van de 

PO-raad. 

 

De werkgroep 

bewaakt het proces 

en de inhoud en 

verantwoorden zich 

middels een 

document dat wordt 

opgenomen in het 

Hoevehandboek. 

5.4.9 Leraren in onze organisatie 

werken (samen met 

ondersteunend personeel) 

opbrengst-, handelings-, en 

oplossingsgericht.  

 

Het groepsplan is een 

organisatiemodel dat 

verschillen tussen leerlingen 

inzichtelijk maakt en 

leerkrachtengedrag 

zichtbaar maakt, zodat er 

voldaan wordt aan de 

onderwijsbehoefte van de 

kinderen.  

Plan fase 

De groeps-

besprekingen zijn 

dusdanig ingericht 

dat het proces en 

product minimaal 2 

keer per jaar 

gezamenlijk 

besproken wordt. 

5.4.10 Ouders zijn betrokken en 

educatief partner. In de 

vierjaarlijkse enquête geven 

ouders de school gemiddeld 

een 8 op het gebied van 

algemene tevredenheid. 

 

 Plan fase 

De tevredenheids-

peiling wordt 

uitgevoerd in 2022 en 

besproken in alle 

geledingen. 

 
 

2020 Activiteit Door wie Evaluatie 

5.4.11 Leerkrachten verwerken en analyseren de 

toetsresultaten in Parnassys. 

Leerkrachten en 

OT 

 

5.4.12 Leerkrachten werken met de protocollen 

dyslexie, dyscalculie, samenspelen en 

hoogbegaafdheid in de groep. 

Leerkrachten en 

OT 

 

5.4.13 Leerkrachten zijn op de hoogte van stoornissen 

van kinderen (AD(H)D, ODD, ASS, etc.) 

Leerkrachten en 

OT 

 

5.4.14 Leerkrachten spelen adequaat in op 

mogelijkheden van kinderen. 

Leerkrachten en 

ondersteuners 

 

5.4.15 De leerkracht (h)erkent de talenten van het 

kind en geeft het kind de ruimte om zijn 

talenten te ontdekken en te ontwikkelen. 

Leerkrachten en 

ondersteuners 

 

5.4.16 De leerkrachten stellen hoge eisen aan de 

kinderen en dagen kinderen uit. 

Leerkrachten en 

ondersteuners 

 

5.4.17 (Hoog)begaafde kinderen krijgen taken die 

uitdagend zijn. 

Leerkrachten en 

ondersteuners 

 

5.4.18 Programmeren wordt aangeboden in alle 

groepen met behulp van de daarvoor 

geschikte software. 

Leerkrachten en 

ondersteuners 
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5. Kwaliteitsbeleid 
(Strategisch meerjarenplan hoofdstuk 5.5) 

 

We maken een duurzaam en toekomstbestendig gebouw voor ons kindcentrum, zodat de 

ruimten multifunctioneel inzetbaar zijn en men zich er thuis voelt. 

 

2020 Veranderpunt (objective) Specifiek Evaluatie 

5.5.1 Het gebouw voldoet na de renovatie 

en uitbreiding aan de moderne 

huisvestingsnormen (BENG). 

 Do fase 

Oplevering eind 

april 2020 

5.5.2 Het gebouw biedt ruimte aan 15 

groepen, een peutergroep en alle 

samenwerkingspartners. 

In de ruimte is het 

‘schoolwoonkamerconcept’ 

te zien, voelen en ervaren. 

Plan en do fase 

Oplevering eind 

april 2020 

5.5.3 Het gebouw is multifunctioneel 

ingericht zodat medewerkers en 

partners een prettige werkplek 

hebben en kunnen delen. 

Maken van een 

inrichtingsplan voor 

flexibele werkplekken.  

Plan en do fase 

Oplevering eind 

april 2020 

5.5.4 In de zaal kan de gemeenschap 

samen vieren en is er sprake van 

een prettige huiskamersfeer. 

De grote zaal is voorzien 

van een tribunetrap en 

podium. 

Do fase 

Oplevering eind 

april 2020 

5.5.5 Inzicht in processen en 

verantwoordelijkheden 

Het kwaliteitsbeleid van 

Kindcentrum de Hoeve 

wordt uitgevoerd door te 

informeren, monitoren, 

faciliteren en zo nodig te 

initiëren. 

 

Plan en do fase 

Twee keer per 

jaar in alle 

geledingen 

m.b.v. diverse 

documenten. 

 

2020 Activiteit Door wie Evaluatie 

5.5.6 In 2020 wordt een nieuw 

meerjarenonderhoudsplan (MOP) opgesteld om 

een weloverwogen cyclus van 

onderhoudswerkzaamheden te kunnen plannen 

en uitvoeren. 

Directie Bestuurs-

vergadering 

5.5.7 Jaarlijks bespreken van de opbrengsten binnen 

het samenwerkingsverband middels de monitor 

van samenwerkingsverband Zeeluwe 

Directie Bestuurs-

vergadering 

5.5.8 Afspraken worden vastgelegd in Hoevehandboek  Directie Bestuurs-

vergadering  
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6. Financiën 
 
Uitgaven zoals opgenomen in meerjarenbegroting 2020-2024 

 

Investeringen  

Het gebouw voldoet na de renovatie en uitbreiding aan de moderne 

huisvestingsnormen (BENG). 
€ 385.000,- 

Het team leest het boek: ‘Jenaplan, school waar je leert samenleven.’ 

Freek Velthausz en Hubert Winters’.  
€ 500,- 

Het team start een vierjaarlijkse cursus Jenaplanonderwijs. € 6.250,- 

Aanschaf doelenboek per groep.  € 400,- 

Cursus Deep Democracy gedurende een jaar.  € 15.000,- 

Aanschaffen van inrichting van groepsruimte en pleinen.  € 50.000,- 

Programmeren wordt aangeboden in alle groepen met behulp van de 

daarvoor geschikte software. 
€ 1.500,- 

Totaal € 458.650,- 
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