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JAARPLAN 2022 - 2023 JAARVERSLAG 2022 - 2023

School Basisschool De Wieken School Basisschool De Wieken

Datum Datum

Inleiding Inleiding

Streefbeelden Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1. 1.Daltonkernwaarden worden op zo'n manier ingezet dat leerlingen zich eigenaar
voelen van hun eigen leerproces.

2. 2.Schooltijden zijn onderzocht en sluiten aan bij de wens van ouders, team en
leerlingen

3. 3.Bewegend leren als middel, is structureel onderdeel van ons onderwijs

4. 4.Didactiek is afgestemd op onze veranderende doelgroep en ons grote
spreidingsgetal.

Basisschool De Wieken

Jaarplan - jaarverslag 2022 - 2023 2



School & omgeving Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
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Leerlingenaantallen per 1 oktober Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Opmerkingen en consequenties n.a.v. de leerlingenaantallen:

Kwantitatieve gegevens personeel Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Aantal medewerkers OP 0 (0 mannen en 0 vrouwen)

Aantal medewerkers OOP 0 (0 mannen en 0 vrouwen)
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Gekozen actiepunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Actiepunt Omvang

GD1 Streefbeeld 1.Daltonkernwaarden worden op zo'n manier ingezet dat leerlingen zich eigenaar
voelen van hun eigen leerproces.

groot

GD2 Streefbeeld 3.Bewegend leren als middel, is structureel onderdeel van ons onderwijs groot

GD3 Streefbeeld 4.Didactiek is afgestemd op onze veranderende doelgroep en ons grote
spreidingsgetal.

groot

GD4 De visies van de school Herijken uitgangspunten IKC groot

GD5 De visies van de school Nieuwe teamleden scholen dalton en kanjer groot

GD6 Sociale en maatschappelijke ontwikkeling en
actief burgerschap

Beschrijven doorgaande lijn actief burgerschap als onderdeel van dalton en kanjer groot

GD7 Taalleesonderwijs Opleiden nieuwe taalexpert groot

GD8 Taalleesonderwijs schrijven taalbeleidsplan groot

GD9 Wereldoriëntatie Borgen van Topontdekkers groot

GD10 Bewegingsonderwijs Wij integreren bewegend leren structureel in ons onderwijsaanbod groot

GD11 Didactisch handelen De leerkrachten zorgen dat het leren zichtbaar wordt gemaakt groot

GD12 Leerstofaanbod Het aanbod wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften die kenmerkend zijn voor de
leerlingenpopulatie

groot

GD13 Didactisch handelen De leraren structureren hun handelen m.b.v. informatie die ze over leerlingen hebben groot

GD14 Didactisch handelen De afstemming is gericht op zowel ondersteuning als uitdaging, afhankelijk van de
behoeften van de leerlingen

groot

GD15 Zorg en begeleiding De leraren vergelijken de behaalde resultaten met de verwachte ontwikkeling groot

GD16 Veiligheid De leerlingen van de school voelen zich sociaal, fysiek en psychisch veilig groot

GD17 Veiligheid De leerlingen scoren een voldoende met betrekking tot welbevinden groot

KD1 Streefbeeld 2.Schooltijden zijn onderzocht en sluiten aan bij de wens van ouders, team en
leerlingen

klein

KD2 Leerstofaanbod Beschrijven doorgaande lijn technisch lezen klein
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KD3 Vakken, methodes en toetsinstrumenten beschrijven doorgaande lijn digitale vaardigheden klein
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Uitwerking GD1: 1.Daltonkernwaarden worden op zo'n manier ingezet dat leerlingen zich eigenaar voelen van hun eigen leerproces.

Hoofdstuk / paragraaf Streefbeeld

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD2: 3.Bewegend leren als middel, is structureel onderdeel van ons onderwijs

Hoofdstuk / paragraaf Streefbeeld

Resultaatgebied Eerste stappen implementatie bewegend leren

Huidige situatie + aanleiding In schooljaar 2021-2022 is een projectplan geschreven hoe bewegend leren er op de Wieken uit ziet en welke stappen
doorlopen moeten worden om bewegend leren structureel in ons onderwijs te verweven.

Gewenste situatie (doel) de eerste implementatiestappen zijn gezet.

Activiteiten (hoe) bespreken projectplan op teamoverleg, bouwoverleg en/of studiedag. en de geformuleerde stappen Uitvoeren eerste stap

Consequenties organisatie Inplannen overlegmomenten

Betrokkenen (wie) werkgroep en team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) kartrekker werkgroep

Kosten geen

Meetbaar resultaat de eerste implementatiestap is gezet en beschreven.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) februari en juni 2023

Borging (hoe) borging volgt na implementatie

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD3: 4.Didactiek is afgestemd op onze veranderende doelgroep en ons grote spreidingsgetal.

Hoofdstuk / paragraaf Streefbeeld

Resultaatgebied Borgen cruciale thema's rekenen voor groepen 1 t/m 8

Huidige situatie + aanleiding De cruciale thema's per leerjaar zijn al in kaart gebracht en vastgelegd voor de groepen 1 t/m 8. Ze zijn besproken op
diverse overleggen.

Gewenste situatie (doel) Leerkrachten zijn bekend met de cruciale thema's voor het leerjaar waarin zij lesgeven en passen dat toe in de lessen
rekenen.

Activiteiten (hoe) 1.Lesbezoeken door werkgroep rekenen met kijkwijzer, gericht op de cruciale thema's die voor het leerjaar van
toepassing zijn waar het lesbezoek plaatsvindt. 2.Deze bezoeken worden doorgesproken met de bezochte leerkracht en
de algemene opbrengsten worden besproken in de werkgroep 3.en met het hele team.

Consequenties organisatie zorgen dat leden van de werkgroep rekenen vrijgemaakt worden om lesbezoeken af te leggen. Bijeenkomsten werkgroep
inplannen teamoverleg/studiedag

Betrokkenen (wie) werkgroep en team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) kartrekker werkgroep

Kosten 1000,-

Omschrijving kosten vervangen leden werkgroep om lesbezoeken te kunnen afleggen

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) februari en juni 2023

Borging (hoe) vastleggen wat wellicht aangepast moet worden op basis van lesbezoeken en evaluatie.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD4: Herijken uitgangspunten IKC

Hoofdstuk / paragraaf De visies van de school

Resultaatgebied Visie en missie

Huidige situatie + aanleiding Sinds december 2019 loop het proces van herijken IKC. Daar zijn stappen in gezet en er ligt een beschrijving van
uitgangspunten, rollen en verantwoordelijkheden. Er is nog geen definitieve klap gegeven op het stuk. In augustus start
een nieuwe clustermanager vanuit KION en is het zaak gezamenlijk te komen tot het vaststellen van rollen en
verantwoordelijkheden.

Gewenste situatie (doel) Er is een besluit herijken uitgangspunten IKC . Rollen en verantwoordelijkheden zijn duidelijk en beschreven. Het team is
op de hoogte.

Activiteiten (hoe) 1.kennismaken nieuwe clustermanager en schoolleider. 2. besluit uitgangspunten en rollen en verantwoordelijkheden
door bestuurders opvang en onderwijs. 3.communicatie met team IKC, OR opvang en MR onderwijs. 4.handelen op basis
van geformuleerde uitgangspunten

Consequenties organisatie afstemming clustermanager en schoolleider. gezamenlijk optrekken naar opvang en onderwijs, het IKC team.

Consequenties scholing Mogelijk t.a.v. leiding in een IKC, cursus Dalton leidinggevende Dalton basisscholing van nieuwe vaste teamleden
opvang en onderwijs

Betrokkenen (wie) clustermanager kion, schoolleider, ikc team en bestuurders kion en joseph

Plan periode wk

Eigenaar (wie) schoolleider en clustermanager

Kosten Nog niet duidelijk. Ligt er aan hoeveel mensen. Kosten scholing opvang teamleden zijn voor KION. Kosten scholing
onderwijs teamleden zijn voor Joseph ( de Wieken)

Omschrijving kosten opleidingskosten cursus dalton leidinggevende Opleidingskosten basisopleiding Dalton teamleden.

Meetbaar resultaat De uitgangspunten zijn besproken met het IKC team en met de MR. Ze zijn bekrachtigd door een handtekening van
bestuurder KION en Joseph.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Daar waar nodig op de diverse overlegmomenten van opvang/onderwijs einde schooljaar 2023 door clustermanager en
schoolleider

Borging (hoe) uitgangspunten, Rollen en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd en ondertekend door bestuurder opvang en onderwijs.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD5: Nieuwe teamleden scholen dalton en kanjer

Hoofdstuk / paragraaf De visies van de school

Resultaatgebied Visie en missie

Huidige situatie + aanleiding In schooljaar 2021-2022 zijn veel teamleden van opvang en onderwijs vertrokken. Dat betekent dat er veel nieuwe
teamleden bijkomen die nog niet geschoold zijn in dalton en kanjer.

Gewenste situatie (doel) Nieuwe vaste teamleden opvang en onderwijs zijn gestart met daltonscholing.
Nieuwe vaste teamleden onderwijs worden opgegeven voor kanjer basis training.

Activiteiten (hoe) 1.inventariseren met opvang welke teamleden in aanmerking komen voor scholing Dalton en Kanjer 2. organiseren
scholing Dalton en Kanjer 3.starten scholing Dalton en mogelijk Kanjer 4. afstemmen kanjertraining met Toon ( zij hebben
ook mensen die geschoold moeten worden)

Consequenties organisatie afstemmen met opvang voor wie scholing nodig is. ruimte voor teamleden om scholing te starten (regelen vervanging)

Consequenties scholing scholing inhuren bij Kanjer en Saxion (dalton)

Betrokkenen (wie) kanjercoördinatoren, teamleden die nog niet geschoold zijn. en werkgroep dalton

Plan periode wk

Eigenaar (wie) werkgroep, bouwcoördinatoren

Kosten scholing kanjer: 1500,- scholing dalton: 2000,-

Omschrijving kosten kosten voor inhuur scholing bij Kanjer en Saxion (dalton)

Meetbaar resultaat teamleden hebben certificaat dalton Teamleden onderwijs hebben basiscursus kanjertraining doorlopen

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Einde schooljaar 22-23

Borging (hoe) werkgroepen Dalton en Kanjer houden bij wie voor welke scholing in aanmerking komt bij vertrek en komst collega's.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD6: Beschrijven doorgaande lijn actief burgerschap als onderdeel van dalton en kanjer

Hoofdstuk / paragraaf Sociale en maatschappelijke ontwikkeling en actief burgerschap

Resultaatgebied Onderwijs

Huidige situatie + aanleiding Op IKC de wieken wordt gewerkt vanuit het dalton gedachtengoed. In dat gedachtengoed zitten veel elementen van
actief burgerschap. Wij zien de school als gemeenschap, de maatschappij in het klein. Binnen deze gemeenschap leren
we de leerling zichzelf goed te kennen ( o.a. door inzet kanjer) en van daaruit verantwoordelijkheid te nemen voor eigen
handelen. Dit handelen moet altijd oke zijn voor de leerling zelf maar ook voor de ander.

Gewenste situatie (doel) Er is een beleidsstuk waarin beschreven staat hoe bovenstaande eruit ziet op de wieken. Hoe dat zichtbaar wordt in het
werken met dalton. er is een doorgaande lijn vanaf opvang t/m groep 8.

Activiteiten (hoe) 1.werkgroep haalt input bij IKC team. 2.Werkgroep maakt opzet beschrijving waarin activiteiten concreet benoemd
worden 3.Werkgroep legt stuk voor aan IKC team 4.Op basis van input team wordt stuk bijgesteld 5.Werkgroep legt stuk
voor aan team 6.Schoolleider legt stuk voor aan MR. 7.Beschreven doorgaande lijn wordt vastgesteld

Consequenties organisatie opdracht wordt gegeven aan werkgroep dalton/kanjer 3x agenderen op teamoverleg 5x bijeenkomst werkgroep

Consequenties scholing geen

Betrokkenen (wie) werkgroep, ikc teamleden, mr en schoolleider en clustermanager

Plan periode wk

Eigenaar (wie) werkgroep

Kosten geen

Omschrijving kosten geen

Meetbaar resultaat eind schooljaar 2022-2023 ligt er een stuk waarin de doorgaande lijn beschreven is t.a.v. burgerschapsvorming vanaf
opvang t/m groep 8.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) halfjaar en einde schooljaar.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD7: Opleiden nieuwe taalexpert

Hoofdstuk / paragraaf Taalleesonderwijs

Resultaatgebied opleiden 2 teamleden tot taalexpert

Huidige situatie + aanleiding 2 teamleden zijn gestart in februari 2022 met de opleiding tot taalexpert

Gewenste situatie (doel) In februari 2023 zijn 2 teamleden geslaagd voor de opleiding tot taalexpert

Activiteiten (hoe) deelname opleiding

Consequenties organisatie taakuren en uren duurzame inzetbaarheid mogen ingezet worden door teamleden voor het volgen van de opleiding

Betrokkenen (wie) judith adema en marcella ovaa-kersten

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Judith en Marcella

Kosten De opleidingskosten worden betaald uit de subsidiemiddelen OAB

Omschrijving kosten opleidngskosten

Meetbaar resultaat Behalen certificaat

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD8: schrijven taalbeleidsplan

Hoofdstuk / paragraaf Taalleesonderwijs

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD9: Borgen van Topontdekkers

Hoofdstuk / paragraaf Wereldoriëntatie

Resultaatgebied Wereldoriëntatie

Huidige situatie + aanleiding De afgelopen 2 jaar zijn alle thema's voor topontdekkers voorbereidt door de werkgroep. De basis voor alle thema's ligt
er. Materialen zijn aangeschaft en liggen op thema in de kast van topontdekkers.

Gewenste situatie (doel) Aan het einde van 22-23 zijn de thema's in de diverse groepen aan bod geweest.

Activiteiten (hoe) 1.leden werkgroep checken regelmatig of het loopt en of er vragen zijn

Consequenties organisatie inplannen bovenbouwoverleg

Betrokkenen (wie) werkgroep en teamleden groep 3 t/m 8

Plan periode wk

Eigenaar (wie) kartrekker werkgroep

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) ieder kwartaal. Op agenda gezet door bovenbouwcoördinator in bovenbouwoverleg.

Borging (hoe) Aandachtspunten vanuit evaluatie zijn daar waar nodig verwerkt en vastgelegd

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD10: Wij integreren bewegend leren structureel in ons onderwijsaanbod

Hoofdstuk / paragraaf Bewegingsonderwijs

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD11: De leerkrachten zorgen dat het leren zichtbaar wordt gemaakt

Hoofdstuk / paragraaf Didactisch handelen

Resultaatgebied Didactiek

Huidige situatie + aanleiding In iedere groep hangen de doelen van taal en rekenen zichtbaar in de klas zodat leerlingen kunnen zien wat ze aan het
einde van een periode moeten kennen en kunnen. Leerlingen krijgen wekelijks ruimte op de weekplanning zodat zij aan
de doelen kunnen werken op de manier die het best past bij de manier van leren van de leerling. Op de weektaak staan
materialen genoemd die ingezet kunnen worden om de genoemde doelen te bereiken.

Gewenste situatie (doel) In iedere klas hangen zichtbaar de doelen van taal en rekenen. Er is ruimte om de planning om te werken aan deze
doelen. Materialen zijn genoemd en beschikbaar.

Consequenties organisatie inplannen op bouwoverleg aan begin schooljaar, midden schooljaar. Reminder: doen we de dingen zoals we ze
afgesproken hebben?

Betrokkenen (wie) bouwcoördinator en teamleden

Plan periode wk

Eigenaar (wie) bouwcoördinator

Meetbaar resultaat doelen hangen zichtbaar in de klas Er is ruimte op de weekplanning van de leerling om te werken aan deze doelen.
Materialen staan voor gebruik in de kast.

Borging (hoe) 2 keer per jaar op agenda bouwoverleg.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD12: Het aanbod wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften die kenmerkend zijn voor de leerlingenpopulatie

Hoofdstuk / paragraaf Leerstofaanbod

Resultaatgebied Op basis van analyse van groep wordt onderwijsaanbod afgestemd.

Huidige situatie + aanleiding In schooljaar 2021-2022 is gestart met het aanbod van bureau Wolters: data-duiden-doelen-doen. We zien dat we beter
kunnen aansluiten bij de behoeften van de groep.

Gewenste situatie (doel) Leerkrachten stellen zichzelf de vraag wat hun groep nodig heeft op basis van dataanalyse en formuleren doelen en
aanbod voor de komende periode.

Activiteiten (hoe) 1.scholing vergroten vaardigheden leerkrachten 2.tijdens groepsbesprekingen nadrukkelijk stilstaan bij deze
vaardigheden. 3.bespreken aandachtspunten in smt overleg samen met IB-er 4.aandachtspunten terugkoppelen in
teamoverleg of studiedag

Consequenties organisatie Inplannen op diverse overleggen; groepsbespreking, smt overleg, teamoverleg

Consequenties scholing Inzet bureau Wolters op 3 dagdelen gedurende schooljaar 22-23

Betrokkenen (wie) smt, team, ib-er en bureau wolters

Plan periode wk

Eigenaar (wie) SMT samen met IB-er.

Kosten 2000,- voor inhuur 3 dagdelen.

Omschrijving kosten kosten voor scholing door Bureau Wolters

Meetbaar resultaat In groepsoverzicht en aanbod leerkracht is te zien wat het aanbod voor de groep is, op basis van analyse voorgaande
periode. Specifieke aandachtspunten zijn benoemd en beschreven in het aanbod.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) op studiedagen halfjaarlijks en einde schooljaar

Borging (hoe) IB-er beschrijft de aanpak zoals we die op de wieken doen als het gaat om de totstandkoming van ons onderwijsaanbod.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD13: De leraren structureren hun handelen m.b.v. informatie die ze over leerlingen hebben

Hoofdstuk / paragraaf Didactisch handelen

Resultaatgebied Zie actiepunt aanbod afstemmen op leerlingbehoeften

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Basisschool De Wieken
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Uitwerking GD14: De afstemming is gericht op zowel ondersteuning als uitdaging, afhankelijk van de behoeften van de leerlingen

Hoofdstuk / paragraaf Didactisch handelen

Resultaatgebied zie actiepunt aanod afstemmen op populatie en leerlingbehoeften

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag niet meer van toepassing

Is meegenomen onder actiepunt over het leerstofaanbod afgestemd op populatie ( schoolspreiding en weging)
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Uitwerking GD15: De leraren vergelijken de behaalde resultaten met de verwachte ontwikkeling

Hoofdstuk / paragraaf Zorg en begeleiding

Resultaatgebied Zie actiepunt aanbod afstemmen op populatie.

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD16: De leerlingen van de school voelen zich sociaal, fysiek en psychisch veilig

Hoofdstuk / paragraaf Veiligheid

Resultaatgebied Sociale veiligheid /pedagogisch klimaat

Huidige situatie + aanleiding De vele wisselingen van leerkrachten in de bovenbouw) in schooljaar 2021-2022 heeft zijn effect op groepsdynamische
processen. We zien dat kinderen in groep 7 en 8 zich minder veilig voelen op school. Er sprake is van pesten op school
en social media. Leerlingen gaan over grenzen heen en het is onduidelijk wat de schoolregels zijn.

Gewenste situatie (doel) Iedere groep scoort in het groene gebied bij afname Kanvas sociale veiligheid Er is duidelijkheid over schoolregels en de
consequenties bij overtreding. protocol grensoverschrijdend gedrag is voor alle teamleden helder, zij handelen ernaar en
spreken elkaar er op aan wanneer er niet naar gehandeld wordt.

Activiteiten (hoe) 1. bespreken team voorbereidingsweek schoolregels en protocol grensoverschrijdend gedrag. 2.aandacht
groepsdynamiek en schoolregels tijdens gouden weken in alle groepen in periode zomer-herfst 3.extra aanbod
groepsdynamiek door inzet Hakoena

2. afname Kanvas in november en juni (zicht op sociale veiligheidsbeleving) 5.evaluatie afname kanvas en bespreken
aandachtspunten met leerkrachten/team

3. 

Consequenties organisatie In voorbereidingsweek expliciet op de agenda Ruimte voor inplannen activiteiten t.b.v. groepsdynamiek aanvullend op
kanjerlessen. regelmatig op agenda bouwoverleg

Betrokkenen (wie) werkgroep, kanjercoördinatoren, ib, team, hakoena en bouwcoördinatoren

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Kanjercoördinatoren

Kosten 10.000,-

Omschrijving kosten Kosten voor inzet Hakoena periode zomer -herfst in alle groepen. Na herfst verlengde inzet in groep 6, 7 en 8. Wordt
bekostigd uit middelen NPO.

Meetbaar resultaat Scores in kanvas, afname sociale veiligheid in groep 6, 7 en 8 zijn groen. Schoolregels en protocol grensoverschrijdend
gedrag zijn bekend bij teamleden en leerlingen. Leerkrachten en leerlingen handelen volgens regels.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Januari en juni 2023 door kanjer coördinatoren. Zij spreken Kanvas afname door met leerkrachten en schrijven een
evaluatie voor het team/SMT/IB op bouwoverleg wordt geëvalueerd hoe uitvoering gegeven wordt aan regels.

Borging (hoe) Schrijven evaluaties met aandachtspunten op basis van afnamen Kanvas.

Basisschool De Wieken
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Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD17: De leerlingen scoren een voldoende met betrekking tot welbevinden

Hoofdstuk / paragraaf Veiligheid

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag niet meer van toepassing
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Uitwerking KD1: 2.Schooltijden zijn onderzocht en sluiten aan bij de wens van ouders, team en leerlingen

Hoofdstuk / paragraaf Streefbeeld

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Uitwerking KD2: Beschrijven doorgaande lijn technisch lezen

Hoofdstuk / paragraaf Leerstofaanbod

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag niet meer van toepassing

Uitwerking KD3: beschrijven doorgaande lijn digitale vaardigheden

Hoofdstuk / paragraaf Vakken, methodes en toetsinstrumenten

Resultaatgebied ICT onderwijs

Gewenste situatie (doel) Eind schooljaar 2022-2023 is een doorgaande lijn beschreven vanaf groep 1 t/m 8 waarin met daarin de digitale
vaardigheden per leerjaar.

Activiteiten (hoe) 1.ophalen input team 2.beschrijven doorgaande lijn. 3.stuk voorleggen aan team en aanpassen op basis van input.
4.vaststellen doorgaande lijn. 5. voorleggen aan MR en vaststellen.

Betrokkenen (wie) werkgroep, teamleden, mr en schoolleider

Plan periode wk

Eigenaar (wie) kartrekker werkgroep
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