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Borging 

Veiligheid  

september Ontruimingsplan evalueren Management Team 

sep - jun ontruimingsplan oefenen Management Team 

juli Nascholing BHV Team 

 

leerlijn cultuur 
Er is een beleidsdocument cultuureducatie gemaakt voor de Pastoor Middelkoopschool. 
Talenten en interesses van leerkrachten worden optimaal ingezet. 
Er is een doorgaande lijn in aangeboden technieken voor de verschillende creatieve vakken. 

november cultuureducatie evalueren Team 

mei cultuureducatie evalueren Team 
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Verbeteren 
Onderwijs  |  Pedagogisch handelen 

Ons doel is dat in 2023 ons pedagogisch klimaat binnen ons eigen 

kwaliteitszorgsysteem met een goed wordt beoordeeld. 

Aanleiding voor dit project 
Het uitgangspunt voor dit project is het Strategisch Ontwikkel Plan 2019-2023 van de Stichting 
Primenius. Ieder kind wordt in staat gesteld om het maximale uit zichzelf te halen, passend bij zijn 
talenten. Dit betekent maatwerk voor ieder kind, passend bij zijn ontwikkeling. Wij stellen ons daarbij 
ten doel dat alle kinderen binnen de stichting bij ons de kans krijgen om zich in een veelzijdige 
ontdekkingsreis te ontwikkelen tot onderzoekende wereldburgers. 
Om dit te bereiken werken wij in ons onderwijs vanuit onze visie op gepersonaliseerd leren.  
 
Voor het aanbieden van gepersonaliseerd onderwijs is het een voorwaarde dat ons pedagogisch 
klimaat goed is. Om af te kunnen stemmen op wat elk kind nodig heeft, vraagt dit van iedereen in de 
school dat we ons samen verantwoordelijk voelen voor de veiligheid en het pedagogisch klimaat in 
de school. 
 
Huidige situatie 
2021-2022: 
In het afgelopen schooljaar hebben de niet geschoolde leerkrachten scholing gevolgd t.a.v. De 
Vreedzame School.  
Van hieruit werken alle leerkrachten vanuit eenzelfde pedagogische visie. Tevens is de vernieuwde 
versie van DVS aangeschaf. Twee leerkrachten hebben de training Rots en Water gevolgd.  
Vanuit NPO gelden is er ingezet op het verrijken van de buitenomgeving en bewegingsonderwijs. 
Hiervoor zijn diverse materialen aangeschaft. 
Om het pedagogisch klimaat een impuls te geven hebben we in maart 2022 een schaatsweek gehad 
op school.  
Een week waarin we bewust hebben ingezet op het welbevinden van de leerlingen en de ouders 
n.a.v. de corona periode.  
Deze week is gecombineerd met de vastenactie en een inzamelingsactie Oekraïne. Deze week heeft 
een zeer positieve invloed op ons pedagogisch klimaat gehad.  
 
2020-2021: 
In het schooljaar 2020-2021 heeft de uitvoering en zichtbaarheid van De Vreedzame School (DVS) 
door de corona pandemie erg onder druk gestaan. Veel onderdelen van de methode waren door de 
maatregelen niet uitvoerbaar. Alleen het geven van de lessen van de Vreedzame School is niet 
voldoende om ons pedagogisch handelen te borgen. Er zijn voorbereidingen getroffen om zodra dat 
weer mogelijk is de methode van De Vreedzame School weer volledig in te zetten. In het begin van 
het schooljaar 2020-2021 heeft er onder de medewerkers van de Pastoor Middelkoopschool een 0-
meting m.b.t. De Vreedzame School plaatsgevonden. Deze dient als basis voor de verdere 
ontwikkeling van ons pedagogisch handelen. Tevens is de jaarlijkse meting van het 
KwaliteitsZorgInstrument afgenomen. 
 
In juni 2021 is er m.b.t. De Vreedzame School een scholingsbijeenkomst voor alle medewerkers 
geweest. Deze dient ervoor om DVS methode na de corona pandemie in het schooljaar 2021-2022 
een goede start te geven. 
Alle nieuwe medewerkers hebben de training pedagogisch tact gevolgd. 
 
Op 8 december 2020 is er een onderzoek geweest door de onderwijsinspectie. Het specifieke 
onderdeel pedagogisch handelen is daarbij niet onderzocht. Wel is het onderdeel Veiligheid met een 
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Voldoende beoordeeld. Deze maakt deel uit van ons pedagogisch handelen. De toelichting van de 
inspectie daarbij is; 
het team werkt bewust en methodisch aan een veilige school waar leerlingen en leraren goed met 
elkaar omgaan. De school heeft een veiligheidsbeleid dat gericht is op het voorkomen en afhandelen 
van incidenten. De school meet jaarlijks de sociale veiligheidsbeleving en waar nodig doet het team 
interventies. Leerlingen vervullen de rol van mediator en dragen op deze manier bij aan een veilige 
leer-en speelomgeving. Er is sprake van een prettig pedagogisch klimaat en uit het gesprek met de 
leerlingen blijkt dat ze met plezier naar school gaan. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Het doel is dat in 2023 er in alle groepen met het kwaliteitszorginstrument van De Vreedzame School 
wordt gewerkt en dat het team en de leerlingen vanuit een gedachtegoed werken. De Vreedzame 
School is zichtbaar en voelbaar binnen de hele school. In 2023 wordt het pedagogisch klimaat, door 
het auditteam van Primenius, als goed gewaardeerd en dient deze als voorbeeld voor andere 
scholen. 
 
Doelen voor dit jaar 
-We werken gezamenlijk vanuit eenzelffde pedagogische visie.  
-Vergroten betrokkenheid leerlingen.  
-Doorontwikkelen burgerschapsbeleidsplan o.b.v. De Vreedzame school.  
 
Meetbare resultaten 
-Actieve leerlingenraad, commissies, mediatoren. 
-Vooruitgang in resultaat vanuit het KZI.  
-Inzet training Rots en Water.  
-Afronding DVS training nieuwe medewerkers. 
-Doorontwikkeling burgerschapsbeleidsplan  
 
Haalbaarheidsfactoren 
-Betrokkenheid vanuit het team. 
-Ontwikkelingen rondom corona.  
 
Uren 
Uren en budget worden ingezet naar gelang nodig tot behalen van de doelen. 
 
Budget 
Uren en budget worden ingezet naar gelang nodig tot behalen van de doelen. 
 
Tijdsplanning 

aug - jul Afname KZI De Vreedzame School 

aug - jul Inzet Rots en Water Team 

aug - jul Klassenbezoeken De Vreedzame School 

aug - jul Vormen leerlingenraad, commissies, mediatoren  De Vreedzame School 

Borgingsplanning 

augustus jaarlijks Ervaringsreconstructie en KZI meting / analyse De Vreedzame School 
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Ontwikkelen 
Onderwijs  |  Didactisch handelen 

Ons doel is dat in 2023 ons didactisch handelen binnen ons eigen 

kwaliteitszorgsysteem met een goed wordt beoordeeld 

Aanleiding voor dit project 
Het uitgangspunt voor dit project is het Strategisch Ontwikkel Plan 2019-2023 van de Stichting 
Primenius. Ieder kind wordt in staat gesteld om het maximale uit zichzelf te halen, passend bij zijn 
talenten. Dit betekent maatwerk voor ieder kind, passend bij zijn ontwikkeling. Wij stellen ons daarbij 
ten doel dat alle kinderen binnen de stichting bij ons de kans krijgen om zich in een veelzijdige 
ontdekkingsreis te ontwikkelen tot onderzoekende wereldburgers. 
Om dit te bereiken werken wij in ons onderwijs vanuit onze visie op gepersonaliseerd leren. 
Leerlingen krijgen meer eigenaarschap over hun leerproces. Dit gebeurt door elk kind op eigen 
niveau en in eigen tempo de leerstof te laten doorlopen. De rol van de leerkracht verandert daardoor 
van sturend naar coachend. 
 
Om door middel van gepersonaliseerd leren te kunnen differentiëren op werkniveau, werktempo, 
interesse en leerstijl is het noodzakelijk dat leerkrachten over excellente didactische vaardigheden 
beschikken. 
 
Huidige situatie 
In het schooljaar 2021-2022 heeft het team begeleiding gehad op het toepassen van het EDI model 
binnen de instructie t.a.v. de verschillende vakgebieden.  
In maar 2022 heeft het visitatieteam Primenius een onderzoek gedaan naar het rekenonderwijs. Een 
ontwikkelpunt blijft het bedienen van de leerlingen met verkorte instructie, behoefte aan verrijking.  
In overleg met de HB specialist krijgen deze kinderen verrijkende materialen voor in de groep. T.a.v. 
een gepersonaliseerde instructie is er nog winst te behalen. Door het toepassen van controle van 
begrip de leerlingen gepersonaliseerd bedienen.  
In aanbod hebben we t.a.v. het reken en taal/spellingsonderwijs een doorgaande lijn weten te 
verwezenlijken. Voor inhoudelijke informatie verwijzen we naar het taal- en rekenbeleidsplan.  
T.a.v. het vergroten van het eigenaarschap hebben we nog winst te behalen. Vanuit het gesprek met 
de leerling, de leerling inzicht geven in de eigen ontwikkeling en hierin doelen stellen.  
Het afgelopen schooljaar is er ingezet op het verkleinen van de leerachterstanden van de kinderen 
waar dit ontstaan is vanuit de corona periode. Door het inzetten van ondersteunend personeel zien 
we een postieve ontwikkeling in de achterstanden.  
Wanneer we kijken naar de resultaten op het gebied van taal en rekenen zien we een positieve 
ontwikkeling. Voor een overzicht in resultaten verwijzen we naar de opbrengesten rapportage.  
Ook is er na de Kerstvakantie gestart met een instroomgroep om de groepsgrootte te reguleren om 
zo optimaal mogelijk tegemoet te kunnen blijven komen aan de onderwijsbehoefte van de 
leerlingen.  
 
2020-2021 
Op 8 december 2020 is er een algeheel onderzoek geweest door de onderwijsinspectie. Het 
didactisch handelen is daarbij met een Voldoende beoordeeld. De toelichting daarbij is; tijdens de 
lesbezoeken hebben wij kundige leraren gezien. Het hele team hanteert hetzelfde instructiemodel en 
er zijn schoolbrede afspraken gemaakt over klassenmanagement. De leraren hebben ons verteld dat 
de keus is gemaakt om weer te werken volgens lesmethoden in plaats van werken aan doelen met 
zelfgemaakte lessen. Dit is van invloed op het didactisch handelen. Door deze nieuwe aanpak hebben 
leraren houvast bij het realiseren van een doorgaande lijn in de school. Dit vasthouden aan de 
methode zien wij ook terug in de lessen. Alle leerlingen moeten de klassikale instructie volgen, 
daarna krijgen leerlingen op uitnodiging van de leraar extra instructie. Binnen deze nieuwe werkwijze 
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is ruimte voor verbetering. Een aantal leerlingen haakt af, zij kunnen het niet volgen óf hebben juist 
meer tempo en uitdaging in de les nodig. De leraren kunnen de instructie en opdrachten beter 
afstemmen op de behoeften van groepen en individuele leerlingen. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
In 2023 zal in alle groepen worden gewerkt vanuit doelen. Leerkrachten zullen vanuit 
coachingsgesprekken het eigenaarschap en de taakgerichtheid van de leerlingen vergroten. Voor het 
didactisch handelen zal worden uitgegaan van het EDI (Explicite Directe Instructie). De doorgaande 
lijn in het didactisch handelen binnen de school zal zijn vastgelegd in een beleidsdocument. Het 
didactisch handelen zal hierdoor voor alle medewerkers van de Pastoor Middelkoopschool met een 
goed worden beoordeeld door het auditteam van Primenius. 
 
Doelen voor dit jaar 
-Het vergroten van het eigenaarschap van de leerlingen, zicht krijgen op de eigen ontwikkeling. 
-Het bieden van een gepersonaliseerde instructie afgestemd op de onderwijsbehoefte van de 
leerlingen.  
 
Meetbare resultaten 
-Voeren van leergesprekken voorafgaand aan de ontwikkelgesprekken met de ouders.  
-Tijdens klassenbezoeken wordt gezien dat alle lessen uitgevoerd worden volgens de afspraken die 
zijn gemaakt m.b.t. het EDI-model.  
-Tijdens klassenbezoeken wordt gezien dat aanvullende materialen worden gebruikt om doelen te 
bereiken zoals MSV. 
-Teamscholing EDI 
 
Haalbaarheidsfactoren 
-Inplannen van tijd voor het voeren van leergesprekken 
-Klassenbezoeken  
-Financiële middelen voor teamscholing 
 
Uren 
Uren en budget worden ingezet naar gelang nodig tot behalen van de doelen. 
 
Budget 
Uren en budget worden ingezet naar gelang nodig tot behalen van de doelen. 
NPO: Teamscholing EDI: 1500,- 
NPO: Onderwijsassistent 0.5 fte 27000,- 
NPO: Onderwijsassistent 0.4 fte 21600,- 
 
Tijdsplanning 

aug - jul Klassenbezoeken EDI Management Team 

aug - jul Leergesprekken voeren Team 

aug - jul Teamscholing EDI Team 
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Verbeteren 
Onderwijs  |  Gepersonaliseerd leren 

Ons doel is gepersonaliseerd leren aan te bieden passende bij de 

ontwikkeling van onze leerling (op basis van de notitie 

"Gepersonaliseerd leren") 

Aanleiding voor dit project 
Het uitgangspunt voor dit project is het Strategisch Ontwikkel Plan 2019-2023 van de Stichting 
Primenius. Ieder kind wordt in staat gesteld om het maximale uit zichzelf te halen, passend bij zijn 
talenten. Dit betekent maatwerk voor ieder kind, passend bij zijn ontwikkeling. Wij stellen ons daarbij 
ten doel dat alle kinderen binnen de stichting bij ons de kans krijgen om zich in een veelzijdige 
ontdekkingsreis te ontwikkelen tot onderzoekende wereldburgers. 
Om dit te bereiken werken wij in ons onderwijs vanuit onze visie op gepersonaliseerd leren. 
Leerlingen krijgen meer eigenaarschap over hun leerproces. Dit gebeurt door elk kind op eigen 
niveau en in eigen tempo de leerstof te laten doorlopen. De rol van de leerkracht verandert daardoor 
van sturend naar coachend. 
Stichting Primenius heeft ter ondersteuning van dit doel een 5-fasen model waaraan de ontwikkeling 
getoetst kan worden. 
 
Huidige situatie 
2021-2022 
In het afgelopen schooljaar is er ingezet op een doorgaande lijn t.a.v. het taal- en rekenonderwijs.  
Door het toewijzen van verantwoordelijkheden en acties binnen schoolmonitor is de ivloed vanhet 
team vergroot op de schoolontwikkeling. Het team heeft meer zicht en invloed op de voorgang.  
Wat betreft de verrijking van de HB leerlingen is dit vormgegeven in de groep en de PH groep.  
Het vergroten van de ouderbetrokkenheid d.m.v. workshops en het vergroten van de rol van de 
leerlingen d.m.v. leergesprekken zal worden doorgezet naar het volgende schooljaar.  
 
2020-2021 
Op 8 december 2020 is er een algeheel onderzoek geweest door de onderwijsinspectie. Het 
onderwijs (in combinatie met het gepersonaliseerd leren) is daarbij beoordeeld. De 
onderwijsinspectie heeft daarbij de volgende context gesteld;  
 
Een aantal jaren terug is de Pastoor Middelkoopschool gestart met de invoering van 
gepersonaliseerd onderwijs. Op basis van een interne audit en de eigen analyse concludeert het 
team dat leraren te weinig houvast hebben om een doorgaande leerlijn te garanderen. Het team 
heeft met instemming van het bestuur gekozen om weer met methodes te gaan werken voor 
rekenen, taal en lezen. Tevens heeft het team beleidsplannen opgesteld voor de betreffende 
vakgebieden. 
Op basis hiervan kunnen leraren het onderwijs flexibel afstemmen op de individuele leerbehoeften 
van de leerlingen. 
 
De onderwijsinspectie beoordeeld het zicht op ontwikkeling met een Voldoende. Ze geven daarbij de 
volgende toelichting; de leraren hebben de leerlingen in beeld. Elke leraar schrijft zelf een 
groepsnotitie waarin is opgenomen waar de leerlingen staan in hun ontwikkeling, aan welke doelen 
de leerlingen werken en welke begeleiding hierbij nodig is. Deze notitie vormt de leidraad voor het 
handelen van de leerkracht. Bij de dagelijkse uitvoering van de begeleiding maken de leraren 
aantekeningen over aanpak en voortgang in een digitaal logboek. Hierdoor ontstaat een cyclische 
manier van werken waarbij leraren goed zicht houden op de ontwikkeling van de leerlingen.  
De school kan zich nog verbeteren door na te denken hoe de leerlingen die op 1S/2F niveau 
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functioneren nog meer kunnen profiteren van het onderwijs. Een goede aanzet is hiervoor al 
gegeven door het gezamenlijk analyseren van de leerresultaten. Dit kan echter nog scherper. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Door de keuze om eerst de basis van het onderwijs op de Pastoor Middelkoopschool te versterken in 
combinatie met de corona pandemie is het niet waarschijnlijk dat de doelstelling in 2023 wordt 
bereikt. Er zal vanuit de analyse gekeken moeten worden welke stappen wanneer genomen kunnen 
en moeten worden. Daarbij moet ook gekeken worden in hoeverre fase 4 op alle gebieden en voor 
alle leerlingen gerealiseerd kan worden. Het komende schooljaar willen we een start maken met het 
vergroten van de rol van het kind, ouder en omgeving waarbij er wordt toegewerkt naar fase 3 in 
2023. 
 
Uiteindelijk is de gewenste situatie dat de Pastoor Middelkoopschool in 2025 gepersonaliseerd leren 
aanbiedt in fase 4 (zoals beschreven in de notitie 'gepersonaliseerd leren'). 
 
Doelen voor dit jaar 
-Vergroten van het eigenaarschap van de leerlingen d.m.v. het voeren van leergesprekken op basis 
van het IEP LVS / AVI / DMT analyse voorafgaand aan de ontwikkelgesprekken.  
-Versterken van een gepersonaliseerde instructie op basis van het EDI model.  
-Werkdocument Dans krijgt een plaats binnen onze schoolontwikkeling. 
-Ontwikkelen van onze visie op digitale geletterdheid en de implementatie daarvan 
 
Meetbare resultaten 
-EDI bijeenkomst 
-Tijdens klassenbezoeken worden gepersonaliseerde instructies gezien.  
-Werkdocument Dans is besproken en uitgewerkt. 
-Positieve ontwikkeling in de onderwijs opbrengsten. 
-Uitgewerkte visie op digitale geletterdheid en zichtbaar/lopend binnen de school 
 
Haalbaarheidsfactoren 
-Werkdocument Dans wordt gedragen door het team.  
-Tijdsdruk waardoor medewerkers geen gepersoniseerde keuzes maken t.a.v. de instructie. 
 
Uren 
Uren en budget worden ingezet naar gelang nodig tot behalen van de doelen 
 
Budget 
Uren en budget worden ingezet naar gelang nodig tot behalen van de doelen. 
NPO: Teamscholing EDI: 1500,- 
NPO: Onderwijsassistent 0.5 fte 27000,- 
NPO: Onderwijsassistent 0.4 fte 21600,- 
 
Tijdsplanning 

aug - jul Klassenbezoeken EDI Management Team 

aug - jul Teamscholing EDI Team 

aug - jul Voeren van leergesprekken Team 

sep - okt Dans OP 1, 2 Team 

sep - jul Implementatie digitale geletterdheid ICT-Coördinator 

sep - jul Ontwikkeling visie op digitale geletterdheid Team 

november Dans OP 3, 4 Team 

jan - feb Dans OP 5, 6 Team 

mar - apr Dans VS 1, 2 Team 
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Borgingsplanning 

augustus jaarlijks Dans op teamagenda Team 

augustus jaarlijks Nagesprek n.a.v. klassenbezoeken Team 

Ontwikkelen 
Identiteit  |  Identiteit 

Ons doel is dat in 2023 onze kinderen ervaren dat wij aandacht 

hebben voor de mens als geheel en identiteit geborgd is in de brede 

vorming in het onderwijs en de opvang 

Aanleiding voor dit project 
Het uitgangspunt voor dit project is het Strategisch Ontwikkel Plan 2019-2023 van de Stichting 
Primenius. Onze katholieke identiteit is het kloppend hart van onze organisatie. Kinderen krijgen 
binnen Stichting Primenius aandacht voorwie ze zijn in hun leven en leefomgeving. 
 
In onze maatschappij komt een veelvoud aan culturen en geloofsovertuigingenvoor. De laatse jaren 
zien we de diversiteit aan geloofsovertuigingen en culturen in Klazienaveen en op onze school 
toenemen. Vanuit onze katholieke identiteit vinden we het belangrijk dat onze kinderen 
kennismaken met en nadenken over deze verschillende culturen en geloofsovertuigingen.  
 
Huidige situatie 
2021-2022 
In het schooljaar 2021-2022 hebben de leerlingen door de corona pandemie nog geen bezoek 
kunnen brengen aan de gebedshuizen. Deze bezoeken zal in het schooljaar 2022-2023 worden 
ingepland. 
De vieringen in de kerk hebben weer plaats kunnen vinden binnen de gestelde maatregelen. Later in 
het schooljaar hebben we ouders ook weer kunnen betrekken bij de vieringen.  
In het afgelopen jaar heeft het team twee identiteitsbijeenkomsten gehad m.b.t. naamgeving van de 
school en viertafel/viermuur. 
Voor het nieuwe schooljaar hebben directie en de indentiteitscoördinator een planning gemaakt 
voor het nieuwe schooljaar.  
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
In het schooljaar 2022-2023 zullen alle leerlingen een bezoek hebben gebracht aan een gebedshuis. 
Dit zal daarna worden vervolgd door een groepsactiviteit cq. het delen van ervaringen en meningen. 
Ook zullen de vieringen in de kerk plaats vinden.  
Daarnaast zal er aandacht voor dit project zijn vanuit Trefwoord, De Vreedzame School, burgerschap, 
projecten, aardrijkskunde en geschiedenis.  
Ook zullen er in dit schooljaar twee teambijeenkomsten plaatsvinden.  
 
De gewenste situatie is dat in 2023 ouders ons ervaren als een kindcentrum waarbij er aandacht is 
voor andere culuren en geloofsovertuigingen en waarbij er aandacht is voor hun kind als geheel 
persoon.  
 
Doelen voor dit jaar 
-Leerlingen laten kennismaken met andere geloofsovertuigingen en gebedshuizen. 
-Het vergroten van de verbondenheid met de identiteit (normen en waarden) van de school. 
-Bewustwording in wat de school kan betekenen op het gebied van materiële, sociale of geestelijke 
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armoede onder de ouderpopulatie van de school.  
-Herziening/evaluatie/aanscherpen visie op identiteit en burgerschapsplan  
 
Meetbare resultaten 
-Resultaten vanuit de teambijeenkomsten identiteit m.b.t. dagopeningen en armoede. 
-Bezoek van de verschillende gebedshuizen.  
-Evaluatie kerkvieringen. 
-Herziene/Aangescherpte visie op identiteit 
-Herziene/Aangescherpte burgerschapsplan 
 
Haalbaarheidsfactoren 
-Mogelijkheden tot openstelling en bezoek gebedshuizen.  
 
Uren 
Uren en budget worden ingezet naar gelang nodig tot behalen van de doelen. 
 
Budget 
Uren en budget worden ingezet naar gelang nodig tot behalen van de doelen. 
 
Tijdsplanning 

aug - jun Teambijeenkomsten m.b.t. dagopeningen / school en armoede Team 

aug - jul Bezoek gebedshuizen Team 

aug - jul Vieringen in de kerk Team 

sep - jul Herziening/Aanscherpen burgerschapsplan Team 

sep - jul Herziening/evaluatie visie op identiteit Identiteitscoördinator 

juni Evalueren identiteitsbegeleiding Onderwijsbureau Meppel en 
bijstellen borgingsdocument 

Werkgroep Katholieke 
identiteit  

Borgingsplanning 

aug - jun jaarlijks Eindevaluatie  Werkgroep 
Katholieke identiteit  

Ontwikkelen 
Personeel  |  Ontwikkeling 

Ons doel is om een professionele organisatie te zijn waarbinnen 

medewerkers eigenaarschap tonen en we gebruik maken van 

diversiteit en expertise 

Aanleiding voor dit project 
Het uitgangspunt voor dit project is het Strategisch Ontwikkel Plan 2019-2023 van de Stichting 
Primenius. Als organisatie wil de stichting een inspirerende werkgever zijn waar mogelijkheden 
vanzelfsprekend zijn. We willen een lerende organisatie zijn waarbinnen we een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid hebben om de organisatie en de scholen te laten groeien.  
Binnen de school en het bestuur, willen we mensen meer inzetten op interesse en expertise. 
Hiermee kunnen we tegemoetkomen aan werkplezier en kwaliteit van onderwijs. Om dit zo goed 
mogelijk te realiseren is het noodzakelijk inzichtelijk te hebben welke kennis, talenten en interesses 
medewerkers hebben. 
Door ook op schoolniveau elkaars kwaliteit te benutten en door professionalisering van de 
medewerkers kunnen wij op een positieve manier bijdragen aan de ontwikkeling van de school en 
het realiseren van onze doelen. 
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Huidige situatie 
2021-2022 
In het afgelopen schooljaar hebben de onderbouw leerkrachten de HB scholing gevolgd vanuit het 
SWV2202. 
Tevens heeft het hele team scholing gevolgd m.b.t. het toepassen van het EDI model.  
De nog niet geschoolde DVS leerkrachten zijn inmiddels geschoold.  
MIB heeft zich geschoold tot VE coach.  
Er is met iedere medewerker een gesprek geweest m.b.t. de ontwikkeling en professionaliteit vanuit 
interesse en expertise.  
- 
 
Op 8 december 2020 is er een onderzoek geweest door de onderwijsinspectie. Het onderdeel 
kwaliteitscultuur is met een Voldoende beoordeeld. De toelichting daarbij is; op de school is sprake 
van een verbetercultuur. De leraren ervaren een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de 
onderwijskwaliteit te verbeteren. Zij weten welke expertise in de school aanwezig is en vragen elkaar 
om advies. Wanneer specifieke kennis of deskundigheid in de school ontbreekt, gaan leraren actief 
op onderzoek uit. Zij vragen advies bij andere scholen en volgen scholingen. Het team 
waardeert het leiderschap van de nieuwe directeur, hij draagt zorg voor het team en houdt focus op 
de schoolontwikkeling. Er ligt nog een kans om van elkaar te leren door leraren gelegenheid te geven 
om bij elkaar in de les te kijken en collegiaal feedback te geven op de verbeterpunten. 
 
Medewerkers werken op dit moment wel al aan hun eigen ontwikkeling. Het maken van een POP is 
niet vanzelfsprekend maar wordt vooral ingegeven door de gesprekkencyclus. 
Nieuwe medewerkers worden altijd begeleid in de startfase vanuit een traject "startende leerkracht" 
en/of beeldcoaching. 
 
Vanaf schooljaar 2020-2021 is er binnen de Pastoor Middelkoopschool een vakleerkracht gym 
werkzaam. Deze vakspecialist is ook werkzaam voor de St. Henricus.  
 
Vanaf het schooljaar 2019-2020 is er binnen de Pastoor Middelkoopschool een vakspecialist 
meer/hoogbegaafdheid werkzaam. Dit is een samenwerking tussen de school en de St. Henricus. De 
vakspecialist is voor meerdere scholen binnen de stichting werkzaam. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
De gewenste situatie in 2023 is dat medewerkers van de Pastoor Middelkoopschool kansen pakken 
ter begeleiding, ontwikkeling of opleiding vanuit eigenaarschap. Iedere medewerker draagt 
verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling en professie is waar te nemen. 
Daarnaast werken we in 2023 op de Pastoor Middelkoopschool met vakdocenten en geschoolde 
specialisten/coördinatoren. De medewerkers van onze school kunnen worden ingezet vanuit hun 
optimale specialisatie en motivatie, indien gewenst schooloverstijgend. 
 
Doelen voor dit jaar 
-Een geschoolde taalcoördinator 
-Een geschoolde cultuurcoördinator  
-Afronding EDI scholing 
-Uivoering / implementatie aanbod techniek en WO 
-Nieuwe medewerkers begeleiden in de werkwijze van de Pastoor Middelkoopschool 
-Voldoende gekwalificeerd personeel passende bij de groei van de school 
 
Meetbare resultaten 
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-Gediplomeerde taal- en cultuurcoördinator 
-Evaluatie EDI scholing 
-Ontwikkelgesprekken met medewerkers 
-Vernieuwde werkwijze techniek en WO geïmplementeerd 
-Voldoende gekwalificeerd personeel 
-Meerjarenplan personele bezetting 
 
Haalbaarheidsfactoren 
-Tijdsdruk 
-Financiën 
-Personeelstekort  
 
Uren 
Uren en budget worden ingezet naar gelang nodig tot behalen van de doelen. 
 
Budget 
Uren en budget worden ingezet naar gelang nodig tot behalen van de doelen. 
 
Tijdsplanning 

aug - jul Ontwikkelgespekken medewerkers Directie 

aug - jul Opleiding cultuurcoördinator Cultuur Coördinator 

aug - jul Opleiding taalcoördinator Taalcoördinator 

sep - jul Meerjarenplan personele bezetting Directie 

Ontwikkelen 
Organisatie  |  Kindcentrum 

Ons doel is om als schoolorganisatie in samenwerking met de 

nieuwbouwpartners te voldoen aan onderwijs en opvang op 1 

locatie; IKC Pastoor Middelkoop / De Kap 

Aanleiding voor dit project 
Het uitgangspunt voor dit project is het Strategisch Ontwikkel Plan 2019-2023 van de Stichting 
Primenius. De omgeving van de school is een belangrijk punt. Er is veel contact met ouders maar de 
samenwerking in de regio kan nog versterkt worden. Het doel van de stichting is dat ons 
partnerschap in de breedste zin van het woord geen grenzen kent. Waar we kansen zien om te 
groeien, zullen we die benutten. 
 
We merken vanuit ouders op onze school en uit onze wijk een toenemende vraag naar "opvang op 
één locatie". 
 
Huidige situatie 
In het schooljaar 2021-2022 heeft het team een nieuwe visie ontwikkeld.  
Deze is opgenomen in het projectplan nieuwbouw IKC Klazienaveen - Noord.  
In juni 2022 is de startbijeenkomst geweest van de stuurgroep nieuwbouw. De school heeft een 
projectgroep samengesteld waarmee bijeenkomsten zijn ingepland met De Mevrouwen; Annet de 
Rooij. In de eerste bijeenkomst m.b.t. het ontwikkelen van het programma van eisen is er een start 
gemaakt. Er zal door de stuurgroep nog een besluit worden gemaakt over de invulling en organisatie 
van de voorschool en de opvang.  
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In het schooljaar 2020-2021 is het besluit genomen om samen met basisschool De Kap een nieuwe 
school te bouwen op de locatie aan de Horizon in Klazienaveen. De gemeente Emmen heeft hier 
voorbereidende besluiten voor genomen en dit zal in het komende schooljaar een vervolg krijgen. De 
school is door een aantal partijen benaderd om een samenwerking aan te gaan. Dit zal lopende het 
nieuwbouwtraject op haalbaarheid en wenselijkheid beoordeeld moeten worden., 
 
Kijkend naar het leerlingaantal en het marktaandeel in Klazienaveen is zowel het leerlingaantal als 
het marktaandeel stijgend. Door de uitbreiding van de nieuwbouwwijk nabij de school is de 
verwachting dat de komende jaren het leerlingaantal zal blijven stijgen. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
De gewenste situatie in 2023 is dat er diverse stakeholders gebruik maken van ons IKC. Binnen IKC 
Pastoor Middelkoop zal in ieder geval School Maatschappelijk werk, logopedie en 
kinderoefentherapie een aanbod bieden binnen het centrum. Daarnaast zal continu gezocht worden 
naar partners, passend binnen de organisatie, die een aanvulling kunnen geven aan het aanbod 
binnen het IKC. 
We een samenwerking met verschillende organisaties zowel binnen als buiten het gebouw. 
In 2023 is IKC Pastoor Middelkoop een gezonde onderneming, die minimaal gelijk blijft in aantallen. 
Het marktaandeel op zowel de voorschool, kdv, bso als op de basisschool is toegenomen. Het 
marktaandeel op de basisschool is van 14% toegenomen naar 18%. 
In 2023 is het IKC geopend naar behoefte van ouders en kinderen. 
 
Doelen voor dit jaar 
-Het komen tot een goede samenwerking van het team CBS De Kap. 
-Teamconsences m.b.t. het realiseren van een nieuwe school. 
-Het bepalen van het vormen van een IKC en de haalbaarheid daarvan als onderdeel van de nieuw te 
bouwen school. 
-De medewerkers van de opvang en het onderwijs werken samen om de doorgaande lijn m.b.t. 
doelen, werkwijze en aanpak van voorschool naar basisschool te realiseren.  
-Optimale samenwerking met stichting Tamariki 
 
Meetbare resultaten 
-Gezamenlijke teambijeenkomsten De Kap. 
-Teambijeenkomsten nieuwbouw 
-Doorgaande lijn voorschool / basisschool 
-Het realiseren van een IKC is onderdeel van het nieuwbouwtraject 
 
Haalbaarheidsfactoren 
-Veranderende tijdsplanning nieuwbouw. 
-Structureel overleg voorschool / basisschool 
-Mogelijkheden binnen het nieuwbouwtraject 
 
Uren 
Uren en budget worden ingezet naar gelang nodig tot behalen van de doelen. 
 
Budget 
Uren en budget worden ingezet naar gelang nodig tot behalen van de doelen. 
 
Tijdsplanning 

aug - jul -Aftrap bijeenkomst nieuwbouw Team 

aug - jul -Doorgaande lijn voorschool / basisschool Team 

aug - jul -Teambijeenkomsten nieuwbouw Team 
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Borgingsplanning 

augustus jaarlijks Evaluatiemomenten Team 

Ontwikkelen 
Huisvesting & Materieel  |  Huisvesting 

Ons doel is om zowel op onze huidige locatie als de nieuwbouw 

locatie huisvesting te realiseren passende bij onze visie op onderwijs 

Aanleiding voor dit project 
Het uitgangspunt voor dit project is het Strategisch Ontwikkel Plan 2019-2023 van de Stichting 
Primenius. De omgeving van de school is een belangrijk punt. Er is veel contact met ouders maar de 
samenwerking in de regio kan nog versterkt worden. Het doel van de stichting is dat ons 
partnerschap in de breedste zin van het woord geen grenzen kent. Waar we kansen zien om te 
groeien, zullen we die benutten. 
 
We merken vanuit ouders op onze school en uit onze wijk een toenemende vraag naar "opvang op 
één locatie" 
 
Huidige situatie 
In het schooljaar 2021-2022 heeft het team een nieuwe visie ontwikkeld.  
Deze is opgenomen in het projectplan nieuwbouw IKC Klazienaveen - Noord.  
In juni 2022 is de startbijeenkomst geweest van de stuurgroep nieuwbouw. De school heeft een 
projectgroep samengesteld waarmee bijeenkomsten zijn ingepland met De Mevrouwen; Annet de 
Rooij. In de eerste bijeenkomst m.b.t. het ontwikkelen van het programma van eisen is er een start 
gemaakt. Er zal door de stuurgroep nog een besluit worden gemaakt over de invulling en organisatie 
van de voorschool en de opvang.  
 
In het schooljaar 2020-2021 is het besluit genomen om samen met basisschool De Kap een nieuwe 
school te bouwen op de locatie aan de Horizon in Klazienaveen. De gemeente Emmen heeft hier 
voorbereidende besluiten voor genomen en dit zal in het komende schooljaar een vervolg krijgen. De 
school is door een aantal partijen benaderd om een samenwerking aan te gaan. Dit zal lopende het 
nieuwbouwtraject op haalbaarheid en wenselijkheid beoordeeld moeten worden., 
 
Kijkend naar het leerlingaantal en het marktaandeel in Klazienaveen is zowel het leerlingaantal als 
het marktaandeel stijgend. Door de uitbreiding van de nieuwbouwwijk nabij de school is de 
verwachting dat de komende jaren het leerlingaantal zal blijven stijgen. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Ons doel is om zowel op onze huidige locatie als de nieuwbouw locatie huisvesting te realiseren 
passende bij onze visie op onderwijs. 
 
Doelen voor dit jaar 
-Het opstellen van een ruimtelijk en functioneel programma van eisen door het projectteam. 
-Selectie van een architect waarbij het ontwerp in overeenstemming is bij het programma van eisen. 
-Huisvesting op de huidige locatie passende bij het leerlingaantal.  
 
Meetbare resultaten 
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-Realisatie ruimtelijk en functioneel programma van eisen 
-Architect / ontwerp selectie 
-Voldoende ruimte voor alle leerlingen / groepen 
 
Haalbaarheidsfactoren 
-Veranderende tijdsplanning nieuwbouw 
-Verandrende leerling aantallen  
 
Uren 
Uren en budget worden ingezet naar gelang nodig tot behalen van de doelen. 
 
Budget 
Uren en budget worden ingezet naar gelang nodig tot behalen van de doelen. 
 
Tijdsplanning 

aug - jul Overleg projectgroep  Projectgroep Nieuwbouw 

aug - jul Overleg stuurgroep  Directie 

aug - jul Realisatie voldoende huisvesting huidige locatie Directie 

Borgingsplanning 

augustus jaarlijks Verslaglegging diverse stuur / projectgroep 
bijeenkomsten 

Projectgroep 
Nieuwbouw 

Ontwikkelen 
Huisvesting & Materieel  |  Duurzaamheid 

Ons doel is dat in het onderwijs en de opvang aantoonbaar aandacht 

is voor duurzaamheid, zowel voor de mens als onze aarde 

Aanleiding voor dit project 
Er wordt in de samenleving veel gesproken over klimaatverandering. We vinden het onze 
verantwoordelijkheid om zorgvuldig / zuinig om te gaan met onze aarde, onze kinderen hier bewust 
van te maken en te leren hoe we duurzaam met elkaar en de aarde om kunnen gaan.  
 
Huidige situatie 
In het schooljaar 2021-2022 heeft de school deel genomen aan het project Schoon Belonen vanuit de 
gemeente Emmen. Dit houdt in dat de leerlingen verantwoordelijk worden gemaakt voor het schoon 
houden van de omgeving van de school. 
Daarnaast heeft de school deelgenomen aan de vastenactie vanuit de katholieke kerk en is er een 
inzamelingsactie geweest voor Oekraïne.  
 
In het schooljaar 2020-2021 hebben wij een plastic container en een groencontainer in gebruik 
genomen voor het bevorderen van onze afvalscheiding. 
 
We vinden zuinig zijn op onze aarde belangrijk. We hebben zonnepanelen op ons dak, maar zijn niet 
altijd even kritisch in hoe we omgaan met energie en met verspillen van materialen. 
 
Als school zetten we ons vaak in voor goede doelen voor minder bedeelden in de samenleving. Dit 
vinden we vanzelfsprekend. 
Daarnaast heeft elke groep verschillende afvalbakken/papierbak in het lokaal voor het scheiden van 
afval. 
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Uiteindelijk gewenste situatie 
In 2023 is er binnen ons burgerschapsbeleid aandacht voor duurzaamheid, zowel voor de mens als 
voor onze aarde.  
 
Doelen voor dit jaar 
-Verhogen betrokkenheid met de wijk in combinatie met duurzaamheid (Schoon Belonen gemeente 
Emmen) 
-Doorontwikkelen burgerschapsbeleid  
 
Meetbare resultaten 
-Schone leefomgeving school 
-Herziene versie burgerschapsbeleid  
-Leerlingen zorgen voor afvalscheiding in de verschillende containers  
-Resultaat vastenactie  
 
Haalbaarheidsfactoren 
N.v.t.  
 
Uren 
Uren en budget worden ingezet naar gelang nodig tot behalen van de doelen. 
 
Budget 
Uren en budget worden ingezet naar gelang nodig tot behalen van de doelen. 
 
Tijdsplanning 

aug - jul Deelname vastenactie Identiteitscoördinator 

aug - jul Herzien burgerschapsbeleidsplan Directie 

aug - jul Uivoering Schoon Belonen  Team 

Borgingsplanning 

augustus jaarlijks Evaluatie schoolmonitor Directie 

 


