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Jaarverslag 2016-2017:  

Algemeen  

Door middel van dit jaarverslag geven wij een korte terugblik  

over het afgelopen schooljaar (2016-2017).  

 

Evenals andere jaren is er ook dit schooljaar hard gewerkt door collega’s, ouders en andere  

betrokkenen. Een woord van dank is dan ook op zijn plaats voor de inzet en tijd die door een ieder gegeven is, om het schooljaar 2016-2017 tot een succes te maken.  

 

Tevens geven wij een vooruitblik naar het schooljaar 2017-2018.  
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Onderwijs en identiteit                              

Ook gedurende het schooljaar 2016-2017 hebben we aan de onderwijskundige ontwikkeling van de school gewerkt.  

Centraal stonden: het verfijnen van de (instructie)vaardigheden van de leerkrachten op diverse terreinen, het op peil houden van en het vergroten van de kennis en 

vaardigheden met betrekking tot directe instructie en het gebruik van coöperatieve werkvormen, het toepassen van ict-mogelijkheden bij lessen en administratie,  

zoals Touch Screen, website en leerling dossiers.  

Ook dit jaar stonden de leerkrachtvaardigheden centraal. We hebben lang stil gestaan bij het formuleren van lesdoelen, het noteren van het les doel op het bord met een 

voorbeeld erbij. De leerkrachten hebben geleerd om tijdens de instructie wisborden en beurtenstokjes in te zetten. De leerlingen worden op deze manier actiever bij de les 

betrokken. De leerkrachten hebben tijdens studiedagen de periode doelen verzameld en zichtbaar voor de leerlingen in de groepen opgehangen. Op deze manier krijgen 

de leerlingen meer inzicht in wat ze gaan leren en waarom ze dit leren. 

Ook werd op de studiedagen geleerd hoe er meer gedifferentieerd kan worden in de instructie, tijd en aanbod. 

Om onze school ook op cultureel en creatief gebied op de kaart te zetten, zijn er verschillende studiedagen geweest in het kader van de creatieve vakken. 

Er zijn voorbereidingen gemaakt voor het starten met een blazersklas op de Christinaplaats. 

Dit schooljaar is een pilot gestart met Snappet. Het werken met Snappet bevalt zo goed dat er is besloten om volgend jaar met Snappet te gaan werken in de  

groepen 5 t/m 8. 

Opbrengsten  

Hoofdlocatie: 

We moeten er hard voor werken om de tussenopbrengsten op niveau te krijgen/ houden. We streven er naar onze opbrengsten boven de inspectienorm te laten liggen. 

Niet bij alle vakken is dat dit jaar gelukt. De eind cito van groep 8 lag dit jaar ruim boven de inspectienormen met een gemiddelde van 538,5  

Nevenvestiging: 

Gemiddelde vaardigheidsscores volgens inspectienormen (eindtoetsen mei/juni 2016): De eindcito werd met een gemiddelde van 535,8 voldoende afgesloten. 
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Hoofdlocatie: 

 

 

Nevenvestiging: 
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                  Vervolgonderwijs  

De leerlingen van groep 8 gingen naar de volgende scholen voor voortgezet onderwijs:  

 

Hoofdlocatie: 

Totaal:  schoolverlaters: 24 

Jacob van Liesveldt:  12   leerlingen: 3 x HAVO, 2 x HAVO/VWO, 4 x VWO TTO, 3 x VWO         

                          Masterclass 

Helinium :    8 leerlingen: 2 x BB+LWOO, 1 x KB, 3 x MAVO, 2 x HAVO,  

Wellant College:              2 leerling: 1x BB LWOO, 1 x KB LWOO 

Maerlant:   1 xBB 

Bahûrim:   1 x MAVO 

Nevenvestiging: 

Totaal:  schoolverlaters: 16 

Jacob van Liesveldt:  1 leerling: 1x MAVO, 1 x VWO 

Helinium :                 11 leerlingen: 1 x BB LWOO, 2 x MAVO, 1 MAVO/HAVO, 5 x HAVO, 2 x VWO 

Bahurium:      1 leerling:     1x MAVO 

Wellant College:  1 x BB LWOO 

Passie:   1 x HAVO 
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Externe begeleiding  

Gedurende het schooljaar 2016-2017 hebben we ons met hulp van externe deskundigen gericht op het verder verbeteren van de kwaliteit van de lessen.  

Dit schooljaar zijn de nieuwe zorgdocumenten in gebruik genomen om en is er een heldere en eenduidige structuur gecreëerd. Het maken van betere groepsoverzichten 

en groepsplannen is een voortdurend proces. Het verwerken van de cito scores in het groepsplan is dit jaar nieuw. De cito scores worden naast de methode gebonden 

toetsen gelegd en vergeleken. Het signaleren, analyseren, plan van aanpak maken en evalueren is een cyclisch proces.  

Doelen  

Dit schooljaar hebben we de resultaten van de toetsen ook in een tweetal teamvergaderingen besproken met behulp van de schoolmonitor. Alle leerkrachten hebben 

tijdens deze vergadering een presentatie van hun toets resultaten aan de overige leerkrachten gegeven. In deze presentatie staan de interventies van de leerkrachten 

centraal. Het bij elkaar in de klas kijken om van en met elkaar te leren heeft afgelopen cursusjaar structureel plaatsgevonden  

De leerkrachten hebben regelmatig lessen bij elkaar geobserveerd. Sommige leerkrachten hebben observaties  bij de andere locatie gedaan. De tussenresultaten van de 

school vertonen de afgelopen jaren een wisselend beeld. Door het aanscherpen  van de normering van de cito toetsen zijn sommige doelen niet bereikt. 

Het MT legt regelmatig groepsbezoeken af om de kwaliteit van de lessen te beoordelen. 

Zorg  

Het afgelopen jaar is er, onder leiding van onze Intern Begeleider Ellen Kweekel op een gestructureerde manier uitvoering gegeven aan de zorg.  

Tijdens de groepsbesprekingen die lopende het jaar twee keer met alle groepsleerkrachten na de groepsbezoeken zijn gevoerd, is de ontwikkeling van de leerlingen 

besproken, zijn de gestelde doelen geëvalueerd en is besloten op welke wijze we het best recht doen aan de onderwijsbehoeften van de kinderen. Een en ander heeft 

geresulteerd in het schrijven, uitvoeren en evalueren van groepsoverzichten en groepsplannen.                                                                                                                        

In het groepsoverzicht staan niet alleen de resultaten van de leerlingen maar staan vooral ook specifieke kenmerken van de leerlingen en hun onderwijsbehoeften, zowel 

op sociaal emotioneel vlak, als ook voor de verschillende vakgebieden als rekenen, lezen, spelling en begrijpend lezen.                                                                                                                   

Aan de hand van het groepsoverzicht zijn voor de verschillende vakgebieden groepsplannen opgesteld. In deze plannen worden groepjes leerlingen geclusterd en wordt 

duidelijk omschreven aan welke doelen er de komende periode gewerkt gaat worden en op welke wijze dit gebeurt. Leerkrachten blijken over het algemeen prima in staat 

om in het groepsoverzicht de stimulerende en belemmerende factoren van de kinderen in kaart te brengen. Belangrijk is dat de leerkrachten er voor zorgen dat in de dag 

planning staat vermeld aan welke leerlingen op welke wijze, voor welk vak en op welk tijdstip extra ondersteuning wordt geboden. 
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Kwaliteitszorg  

Het begeleiden van leerlingen die meer- en hoogbegaafd zijn, vindt in de groep plaats. Er zijn plus materialen die worden ingezet. Om één en ander te structureren en te 

begeleiden houdt de intern begeleider 1 keer per week vinger aan de pols en helpt de leerling verder. Vanuit VCO de Kring is een plusgroep gestart om de leerlingen die 

meer uitdaging nodig hebben te begeleiden. De Plusklas is in Oostvoorne. 

De kwaliteit van een school is uit verschillende zaken af te lezen. De een kijkt met name naar het welbevinden van de leerlingen, de ander legt de nadruk op de resultaten. 

Wij vinden beide van belang! Een kind dat zich veilig voelt en lekker in zijn vel zit zal vanzelf hogere resultaten behalen.                                                                                                          

Om de kwaliteit van het onderwijs voldoende te krijgen/ houden en zelfs naar een nog hoger plan te trekken, beseffen we dat het cyclisch uitvoeren van kwaliteitsbeleid 

van groot belang blijft. Naast de eerder genoemde analyse en bespreking van de resultaten, nemen we daarom bijvoorbeeld ook kwaliteitskaarten af. Deze 

kwaliteitskaarten bevatten o.a. de competenties waarvan wij vinden dat we hieraan moeten voldoen om goed onderwijs te kunnen geven. Ieder schooljaar wordt een aantal 

kwaliteitskaarten geëvalueerd.  

Dit jaar zijn veel groepsbezoeken afgelegd met de kijkwijzer van EDI. De leerkracht bereidt de les voor en stelt zijn/ haar  kijkvraag op de kijkwijzer. De terugkoppeling 

naar de leerkracht vindt mondeling en schriftelijk plaats. De leerkracht kan hierop reageren. 

Onderwijs Inspectie  

De beide locaties zitten in het basisarrangement.  

Personeel  

Het afgelopen jaar hebben we gewerkt met 8 groepen op de hoofdlocatie en met 4 groepen op de nevenvestiging.                                                                                                                     

De leerkrachten hebben zich verder bekwaamd in het geven van lessen volgens het expliciete directe instructiemodel. 

Het  leerlingenaantal schommelt rond de 195 op de hoofdlocatie en rond de 100 op de nevenvestiging. 

Door inzet van oud-leerkrachten worden sommige kinderen extra ondersteund.  
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Bibliotheek 

Afgelopen jaar hebben de beide locaties een eigen bibliotheek gekregen. 

In samenwerking met ‘De bibliotheek op school’ zijn de bibliotheken ingericht en in gebruik genomen. 

Het doel van de bibliotheek op school is om het leesplezier bij kinderen te bevorderen en zodoende het leesniveau te verhogen. Er worden regelmatig boekpresentaties 

door de consulenten van de bibliotheek verzorgd. 

DIVERSEN:  

Public Relations en sponsoring:  

In het kader van PR- en sponsoring blijven we zoeken naar mogelijkheden om onze school te profileren en op de kaart te zetten. We publiceren meer dan voorheen in de 

plaatselijke krant Groot Hellevoet.  

Er waren dit jaar sponsors die een extraatje aanboden met Sinterklaas en paaseitjes verzorgden voor de kinderen.  

Onze website (www.cbsdebron.nl) wordt regelmatig bezocht.  

Er is regelmatig overleg met de verschillende peuterspeelzalen om te zorgen dat er een ‘warme overdracht kan plaatsvinden. 

 

In alle groepen zijn inmiddels Touch Screens geplaatst die het lesgeven ondersteunen. 

Onderhoud:  

Hoofdlocatie: 

Het reguliere onderhoud vindt plaats volgens het meerjaren onderhoudsplan van VCO de Kring. 

Helaas worden er nog met regelmaat ruiten ingegooid. 

Nevenvestiging: 

In augustus 2019 zal CBS de Bron Christinaplaats deel uitmaken van een IKC gebouwd waarin verschillende partijen zullen samenwerken. 

De vereniging heeft geld ontvangen van de gemeente om de hoogstnoodzakelijke aanpassingen aan het gebouw te doen. De vloeren in de toiletten zijn gecoat en de 

deuren en de muren zijn geschilderd. Het geheel ziet er nu fris uit. Dit schooljaar is het aantal ingegooide ramen sterk teruggelopen. Door het plaatsten van camera’s is 

het vandalisme rond de school verminderd! 
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Financiën:  

De opbrengsten uit de (vrijwillige) ouderbijdragen werden zinvol ingezet. Bedankt voor uw ouderbijdragen!  

VCO DE KRING:  

Op 1 januari 2005 is VCO De Kring ontstaan uit een samenwerkingsverband van 10 prot. chr. basisscholen op Voorne-Putten en Rozenburg. Op 1 januari 2009 is ook 

Brielle toegetreden. Er zijn nu  door fusies en sluitingen totaal 11 scholen van VCO De Kring. Waarschijnlijk merkt u daar allemaal niets van. Toch werken we samen op 

diverse terreinen. Via VCO De Kring - actueel wordt u hiervan op de hoogte gehouden. U kunt natuurlijk ook lid worden van de vereniging. We werken ook samen met 

VCPO Spijkenisse en Primo. Gezamenlijk hebben we een onderwijsadministratiekantoor: De Cirkel.  

De algemene directie van VCO de Kring is gehuisvest in het voormalige gemeente huis in Abbenbroek. Daar bevindt zich ook het bestuur van Primo, het 

administratiekantoor de Cirkel en ‘Kindkracht’ van het Samenwerkingsverband. 

 

TENSLOTTE:  

 We konden slechts in vogelvlucht het schooljaar doorlopen. Het was, zoals altijd, een druk jaar.  

Met nieuwe energie gaan/zijn we weer aan het nieuwe schooljaar begonnen. Een schooljaar waarin weer nieuwe uitdagingen op ons afkomen.  

We kijken er naar uit!  

 

Juli/oktober 2017 – Alette Osinga 
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Beleidskeuzes 2017-2018 

n.a.v. evaluatie van 2016-2017 

 

Visie 

Groei, respect en plezier 

 

Acties & aandachtspunten 

2017- 2018 

                   

 

 

Wie 

Sociale veiligheid    

 Gemiddelde score van 3.5 

op de WMKPO sociale 

veiligheidsvragenlijst voor 

kinderen en ouders 

 Monitoren van de  

opbrengsten uit Scol m.b.t. 

de leerling vragenlijst 

m.b.t. het welbevinden en 

de sociale veiligheid van de 

leerlingen  

 Opzetten Kidsteam  

 

 

 

 Kinderen willen zich geliefd en 

geaccepteerd voelen. Een mens 

is een sociaal wezen 

 Iedereen moet zichzelf kunnen 

zijn, dan kan een kind groeien 

 Als je respectvol met elkaar om 

gaat en elkaar accepteert zoals 

je bent, voel je je veilig 

 We geven de leerlingen veel 

complimenten en zorgen voor 

een plezierige groepssfeer 

 PBS stuurgroep bekijkt de 

vragenlijsten mbt de sociale 

veiligheid en stelt deze bij 

 Terugkoppeling 

schoolvragenlijst sociale 

veiligheid en welbevinden 

 

 

 

 

 Directeur stelt een kidsteam 

samen van 2 leerlingen per 

groep van af groep 5 en komt 1x 

per 6 weken bij elkaar. 

 Stuurgroep i.s.m. 

Corinne 

 

 MT,  stuurgroep  

 

 

 

 

 

 Directie en leerlingen 
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 PBS voortzetten en 

verdiepen naar 

groepsniveau en 

individueel niveau in de 

zorg 

 Het structureel (1x per 

week) geven van lessen 

m.b.t. de sociale veiligheid  

 Borgen van het 

bekrachtigen van goed 

gedrag met behulp van de 

complimentenmeter. 

 Borgen van het hebben van 

gezamenlijke en duidelijke 

gedragsverwachtingen in 

de school en in de groep. 

 We ontvangen aan het 

begin van de dag bij 

binnenkomst de leerlingen 

met een hand. 

Inroosteren vooraf aan 

stuurgroep overleg 

 

 Doorgaande lijn in afspraken en 

consequenties.  

Opbouw in consequenties 

 Elkaar scherp houden, 

aanspreken 

 

 

 

 Meer ideeën voor beloningen 

 

 

 

 Gedragsprotocol  

 aanscherpen/consequenties  

 

 

 

 

 

 

 

 Stuurgroep en team 

 Stuurgroep i.s.m. team 

 

 

 

 

 Stuurgroep 

 

 

 

 

 Team  Stuurgroep 

  (groepsbezoek MT) 
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 we registreren Incidenten 

 Iedere leerkracht stelt met 

zijn groep 7 regels voor de 

groep samen aan het begin 

van het schooljaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Focus op goed gedrag/ aanleren 

(oefenen) 

 Nazorg na extreem gedrag  

 

 

Team i.s.m. MT- stuurgroep 

 

 

 Leerkrachten 

 

 

 

 Leerkrachten 

 Leerkrachten   
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Collegiale consultatie    

 Collegiale consultatie zien 

wij als belangrijk onderdeel 

van onze (lerende) 

organisatie en wordt 

voortgezet in het kader van 

de gezamenlijk ingezette  

ontwikkeling. 

 

 

 Van en met elkaar leren  

 Kennis delen en groeien 

 Collegiale consultaties worden 2 

x per jaar afgelegd in het kader 

van cultuur, PBS, Snappet, EDI 

weektaak, met sprongen vooruit 

en differentiatie. 

Collegiale consultatie is altijd 

doelgericht en gekoppeld aan 

een kijkvraag m.b.t. onze 

gezamenlijke 

ontwikkelingsdoelen dit 

schooljaar.  

 Voorafgaande aan de collegiale 

consultatie worden samen 

lessen of weektaken voorbereid 

 Ervaringen worden tijden de ITV 

teruggekoppeld 

 

 

 

 

 

 Team & directie 

 

 

 Marleen vervangt 

tijdens de collegiale consultatie  
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Differentiatie / coöperatieve 

werkvormen  

   

 Er wordt in alle groepen 

gewerkt met een 

gedifferentieerde weektaak 

en deze wordt  uitgebreid 

passend bij de leeftijd 

 

 

 

 

 

 We zetten coöperatieve 

werkvormen doelgericht in 

tijdens onze lessen.  

 

 

 

 

 

 Van en met elkaar leren op alle 

niveaus 

 Voor inter persoonlijke 

leerlingen is dit een fijne manier 

van leren 

 Voor intra persoonlijke is dit een 

uitdaging om te groeien 

 De leerlingen zijn meer 

betrokken 

  

 Samen weektaak/lessen 

voorbereiden? 

 Cursus Snappet zodat 

leerkrachten Snappet effectief 

inzetten m.b.t. differentiatie met 

rekenen 

 Snappet implementeren 

 Materialen bestellen t.b.v. 

differentiatie 

 

 

 Tijdens teamvergaderingen 

presentatie door leerkrachten 

van een coöperatieve werkvorm 

 

 

 Coöperatief vergaderen 

 Leerkrachten 5 t/m 8  

 Team 

  

 

 Team groep 5 t/m 8 

 

 

 Team iom IB’er 

 

 

 

 team 

 

 

 MT 
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EDI    

 EDI-instructiemodel 

onderhouden en borgen  

 Doelen op het bord en 

delen met leerlingen 

 Periode doelen ophangen 

en uitbreiden 

 Cvb vragen 

 Inzet wisborden  

 Inzet beurtenstokjes 

 Evalueren  

 

 Bewustwording van de 

leerkracht; Ik maak het verschil 

 Het goed voorbereiden van de 

lessen 

 Het als groep behalen van een 

doel zorgt voor betrokkenheid 

 

 Gezamenlijk lessen voorbereiden  

 Cvb vragen verder uitbouwen en 

oefenen 

 (collegiale) groepsbezoeken, 

controle en overleg 

 Groepsbezoeken door MT 

 Team en MT 

Leesbevordering     

 Dagelijks is er op de Bron 

een leeskwartier aan het 

begin van de dag 

 Het bevorderen van leesplezier 

 Als je leest, wordt je wereld 

groter 

 Wie leest groeit 

 Presentaties leescoördinatoren  

 7 regels voor bieb ouders 

 

 Leesplan ontwikkelen  

 Leescoördinatoren en 

MT 

 

 Leescoördinatoren 

i.s.m. Corinne en 
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 Plan ontwikkelen m.b.t. de 

visie en werkwijze op het 

leesonderwijs op de Bron 

 

 We zetten nog meer in op  

verschillende 

leesbevorderings-

activiteiten  

 

 

 

 

 Presentaties en terugkoppeling 

tijdens ITV 

 Presentaties tijdens ITV 

leescoördinator van de 

Bieb op school 

 Leescoördinatoren 

 

 Leescoördinatoren 

 

Teamvergaderingen     

 We hebben 10 x per jaar 

een inhoudelijke 

vergadering op dinsdag 

en 10 x op donderdag in dezelfde 

week . 

 Deze duurt van 15.45 uur – 

17.45 uur. 

 Vinden afwisselend plaats 

op de een of andere  

locatie  

 Teamleden of MT 

verzorgen regelmatig 

inhoudelijke presentaties in 

 Gebruik maken van de 

kwaliteiten van ieder 

 Kennis delen en groeien 

 We komen op tijd! 

 We zijn goed voorbereid 

 We vergaderen doelgericht, kort 

en zakelijk 

 We zijn allen verantwoordelijk 

voor een goed verloop. 

 

 

 

 

Inhoudelijke onderwerpen: 

 Team/MT 
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het kader van onze 

schoolontwikkeling. 

 

 Regelzaken worden per 

locatie onderling 

afgestemd 

 

 We hebben 4 x in het 

schooljaar een 

bouwvergadering  

 onder schooltijd op 

 wisselende dagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Snappet 

 Coöperatieve werkvormen 

 Gezonde school 

 Cultuur 

 Met sprongen vooruit 

 

 

 

 

De agenda voor de OB/BB wordt door de 

bouwcoördinatoren gemaakt io met MT 

Inhoudelijke onderwerpen in de bouwen: 

 Analyseren toets gegevens  

 Afstemmen afspraken huiswerk 

 Schatkist i.r.t. leerlingvolgmodel  

Afstemmen 

 Taalmethode 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OB/BB coördinatoren 

i.s.m. MT 
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 Groepsplan i.r.t. Snappet 

afstemmen 

Zorgstructuur    

 Binnen onze zorgstructuur 

werken we met het format 

Groep in beeld/ groepsplan 

en het groepsoverzicht. 

Twee maal per jaar worden deze 

geëvalueerd en bijgesteld. 

 Opbrengsten uit de 

leerlingenlijsten uit Scol 

worden gekoppeld aan het 

groepsplan en/of 

groepsoverzicht m.b.t. de 

sociale veiligheid 

waaronder het welbevinden 

van de leerlingen    

 Wanneer het bieden van 

een passend 

onderwijsaanbod meer 

vraagt, wordt in overleg 

met IB een groeidocument 

 We bieden zorg op maat zodat 

iedere leerling zich optimaal kan 

ontwikkelen 

 Eenduidigheid in groepsplan/ op 

de zelfde manier invullen 

 Tijdig ouders informeren bij 

problemen en afspraken 

vastleggen (esis/ groepsplan) en 

nakomen 

 Snappet bewust inzetten  

i.r.t. de zorgstructuur 

 

 

 

 

 

 

 

 MT /team 

 

 Team 

 

 

 

 Team  
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door de leerkracht 

ingevuld. 

 

 

 

 Professionele en kwalitatief 

goede groepsoverdracht 

 Inzetten kwaliteitskaart 

groepsoverdracht  

(bijlage nr. 7 in lkr.docs) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lk vullen zelf groeidocument in 

 Sneller signaleren van 

problemen/tijdig aanmelden 

SOT/HIA 

 Concrete hulpvragen formuleren 

 Leerkrachten spreken hun  

mogelijkheden en grenzen uit 

tijdens SOT of HIA 

 

 Voor (zorg) leerlingen met 

specifieke onderwijsbehoeften 

dossier onderzoek/overdracht  

 Kwaliteitskaart wordt ingevuld 

en ondertekend door beide 

leerkrachten en ingeleverd bij de 

IB’er. Leerkrachten zijn zelf 

verantwoordelijk voor een 

professionele overdracht. 

 

 

 

 

 Team i.s.m. IB’er 

 Team (i.o. IB’er) 

 

 

 Leerkrachten   

 

 Team i.s.m. IB’er 

 

 

 

 Team i.s.m. IB’er 

 

 

 Team i.s.m. IB’er 
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Cultuur    

 Het ontwikkelen van een 

Leerlijn muziek  

 Leerlijn tekenen 

 Leerlijn handvaardigheid 

 Lessen geven met een 

technisch en een beeldend 

doel 

 

 

 

 Muziek maken is plezier hebben 

 Sommige leerlingen leren beter 

door te voelen, doen en ervaren 

 Leerrlingen leren out of the box 

denken 

 Leerlijn verder door ontwikkelen 

 Volgens het lesrooster lessen 

geven 

 Collegiale consultatie in het 

kader van de lessen cultuur 

 Studiedagen organiseren 

 Voorbereidingen afspraken 

plannen  

 Cultuurcoördinator 

i.s.m. team 

 

 

 

 

 

 Cultuurcoördinator en 

directie  

Onderwerpen 2017 - 2018    

 Visie op de toekomst: 

1. Identiteit  

2. Snappet irt 21e 

Century  Skills 

   MT bereidt overleggen en 

beleidsvoorstellen voor en 

koppelt deze terug in het 

teamoverleg 

 

 MT i.s.m. team 
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3. Gezonde school/ 

schoolplein 14 
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