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inleiding 
 
 
Werken vanuit bedoeling 
 
De PIT Groningen gaat haar tweede schooljaar in. We bouwen verder op een geslaagd eerste jaar 
waarin De PIT consequent gewerkt heeft vanuit haar visie. Daarbij werken we ook komend schooljaar 
weer minder naar doel toe, maar werken we veel meer vanuit een bedoeling. Onze ‘Why’ (om te 
spreken met ‘the golden circle model van Simon Sinek’s theory of value proposition’) is en blijft leidend 
voor ons handelen. En dus ook voor dit schooljaarplan. 
 

Werken vanuit bedoeling betekent dat wij veel waarde hechten aan onze visie op kinderen, opvoeden, 
onderwijs, mensen en samenleving. Daarmee werken we naar een toekomst voor onze kinderen: wat 
hebben zij nodig om straks goed te kunnen functioneren in onze samenleving? Vergelijk daarbij de 
legendarische speech van Martin Luther King op 28 augustus 1963: I have a dream. Verre van SMART 
geformuleerd, waar menig manager zo graag mee werkt omdat ze er hun medewerkers mee aan-
sturen. De speech van dominee King was dan wel niet SMART, maar de impact van de speech was 
gigantisch. Het resulteerde in een enorme verandering van denken van vele mensen en daarmee ook 
een verandering van doen en laten. Prachtig. En succesvol. Hij werkte vanuit een bedoeling. 
 

Wij willen graag onze kinderen helpen om gelukkig te zijn en straks als volwassene te worden. De PIT 
wil onze kinderen helpen op weg naar gelukkige, positief kritische, vriendelijke wereldburgers. Mensen 
met een grote vriendenkring, breed netwerk, voldoende inkomen, gezond, goed inlevingsvermogen, 
empathisch, sociaal en hulp biedend is.  
 

De bedoeling van de PIT is daarom om kinderen serieus te nemen. Zoveel mogelijk medeverant-
woordelijk te maken voor hun eigen ontwikkeling en medeverantwoordelijk te maken voor onze 
samenleving, te beginnen op school. 
 
 
 

Dit schooljaarplan is gedurende het schooljaar 2021-2022 ontstaan. Als team proberen we het iedere 
dag beter te doen en in deze gedachte hebben we gewerkt aan dit document. Daarbij hebben we ook 
gebruik gemaakt van de expertise en werk van Cynthia Kikkert die bezig is met de master ‘leren en 
innoveren’. 
 
 
 

De PIT doet het anders, ook bij maken van documenten zoals deze. Wellicht dat u dat tijdens het lezen 
ook merkt. Hopelijk kunt u begrip op brengen voor het handen en voeten geven aan onze missie om 
het steeds het beste voor ieder kind te doen.    
 
 
augustus 2022 
 
Namens het team, 
Freek Velthausz 
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 samenvatting 
 
De PIT Groningen wil het schooljaar 2022-2023 gericht werken aan: 
 

1. Onze populatie kinderen in beeld brengen en volgen: zicht op ontwikkeling. Wie heeft wat 
nodig, op welke manier en op welk tijdstip. Niet alleen summatief, maar ook formatief 
evalueren.  
Hierbij zijn belangrijke onderdelen het gebruiken van een volgsysteem, het ontwikkelen van 
Kindgesprekken en het realiseren van een Palmares (portfolio). 

 
2. Werken vanuit Levend Leren. Dat wat leeft onder de kinderen en wat leeft in de school is het 

vertrekpunt van onderwijs.  
 
3. Realiseren van een GRIP-klas in De PIT, waar meervoudig beperkte kinderen een plek krijgen. 

 
Deze projecten worden hierna in deze volgorde beschreven. 
 
 
 
Zaken die nog de aandacht verdienen uit het schooljaar 2021-2022. 
Dit zijn projecten uit het schooljaarplan 2021-2022 die nog niet geheel afgerond zijn en nog aandacht 
nodig hebben. 
 

• KiVa verder implementeren en gebruiken om de groepsdynamiek op de school positief te 
beïnvloeden. 

• Afronden van de implementatie van de rekenmethode Rekenkracht om het reken/wiskunde-
onderwijs nog beter vorm te geven op De PIT. 

• Verder werken aan de katholieke identiteit van De PIT.  
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project:  zicht op ontwikkeling 

domein:   organisatie 
status:   ontwikkelen en implementeren 
 
 

Inleiding 
In augustus 2021 opende De PIT Groningen haar deuren. Een school die een dynamische 
leeromgeving wil bieden voor jonge mensen van 0 tot 18 jaar. Een school waar levend leren 
centraal staat. Een plek waar jong en oud zichzelf uitdagen en werken aan hun eigen ont-
wikkeling. De PIT Groningen is een plek waar mensen samenkomen, hun netwerken met 
elkaar verbinden en profiteren van elkaars talenten.  
 

De PIT Groningen is een samenleving, waarin je je niet alleen ontwikkelt in een gebouw, 
maar ook daarbuiten: in de buurt, de wijk en de stad. Een plek waar grenzen vervagen. De 
grens tussen opvang, basisonderwijs en het voortgezet onderwijs, maar ook de grenzen 
tussen leeftijdsgroepen en klassen. We halen de wereld naar binnen en zetten onze school 
in de wereld. We zorgen ervoor dat kinderen groeien in alle dimensies van het menselijk 
bestaan. We ondersteunen kinderen in hun cognitieve groei, maar ook hun emotionele, 
sociale, fysieke, spirituele en ethische; altijd in relatie met zichzelf, de ander en de wereld. 
Samenwerking met ouders, andere scholen en instellingen in de regio zijn voor ons een 
vanzelfsprekendheid. We gaan daarin verder door verbinding te zoeken over de grenzen 
heen.  
 

We zijn nog maar net begonnen, maar bouwen met elkaar aan de PIT op onze horizon. Dit 
jaar investeren we met elkaar in de cultuur van De PIT. ‘’Zo doen we dat op De PIT.’’ Dit 
bouwen doen we samen met iedereen die betrokken is bij ons kindcentrum. Kinderen, hun 
ouders, leerkrachten, oprichters, de wijk en andere scholen in Nederland. Samenwerken is 
voor ons vanzelfsprekend. De groep mensen die betrokken is, wordt met de dag groter. We 
vinden het belangrijk om met elkaar deze school zo goed mogelijk vorm te geven en daarbij 
gebruik te maken van ieders talent. Dit betekent ook dat de vorm nog niet altijd vaststaat 
en in ontwikkeling is en blijft.  
 

Binnen deze grote opdracht, het opstarten en bouwen aan De PIT, vinden wij het belangrijk 
om kinderen goed te volgen in hun ontwikkeling. We willen kinderen procesgericht volgen, 
maar hoe doe je dat? Met deze vraag in ons hoofd zijn we de afgelopen maanden bezig 
geweest. Hebben we nagedacht en met elkaar gebrainstormd, gelezen en plannen gemaakt 
om volgend jaar uit te testen. Zo willen wij in september 2023 duidelijk en inzichtelijk 
hebben hoe wij kinderen procesgericht volgen, passend binnen de visie van De PIT en de 
eisen die er aan het volgen van kinderen worden gesteld. De wens is om dit in september 
2023 gerealiseerd te hebben. Hiermee wordt niet bedoeld dat de ontwikkeling gerealiseerd 
is, ontwikkelingen blijven immers doorgaan, maar dit zal een groei ‘’project’’ worden, waarin 
we dat blijvend inzichtelijk maken. Voor u ligt het projectplan met het vraagstuk: hoe volgen 
wij kinderen procesgericht op De PIT?  
 
 

Contextanalyse van De PIT 
Hieronder wordt beschreven wie De PIT is en wat De PIT wil zijn. Hoe we bezig zijn om met 
elkaar meer en meer zicht te krijgen op de-PIT-op-de-horizon en hoe wij onze bevindingen 
en ervaringen koppelen aan de theorie. Hierbij richten we ons op De PIT en dan inzoomend 
op de vraag: Hoe volgen we kinderen procesgericht op De PIT?  
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Visie van De PIT 
Ieder kind heeft zijn/haar eigen PIT, die de kracht in zich heeft om –wanneer het voldoende 
voeding krijgt– uit te groeien tot een unieke prachtige bloem. Voor de voeding maken we 
gebruik van talenten, kennis en vaardigheden van alle kinderen en medewerkers in de PIT. 
We zoeken hierbij naar een basis tussen individuele ontwikkeling en het benutten van de 
kracht van de groep. Levend leren vanuit nieuwsgierigheid en verlangen, gericht op het 
ontwikkelen van autonomie staat centraal in het onderwijs op De PIT. Eigen leervragen en 
ontwikkeling vanuit intrinsieke motivatie zijn voor ons het beginpunt.  
 

We leren op een natuurlijke manier, door te onderzoeken, te ondernemen, te experimen-
teren en veel te bewegen. Elk kind heeft een persoonlijke ontwikkellijn en is –samen met 
zijn/haar ouders– eigenaar van zijn/haar ontwikkelproces. Elk kind is van nature nieuws-
gierig en heeft een aangeboren verlangen om de wereld te ontdekken en te begrijpen. Wij 
willen deze nieuwsgierigheid stimuleren en de kinderen professioneel verleiden om op ont-
dekking te gaan, zelf na te denken en zelf verantwoordelijkheden te nemen. Kinderen leren 
meer wanneer ze zelf eigenaar zijn van hun ontwikkeling. We prikkelen hen met vragen en 
activiteiten in een uitdagende leeromgeving. Niet het curriculum is leidend in onze activi-
teiten, maar het leerproces van de kinderen zelf. Dit vraagt een actieve houding van de kin-
deren, van de medewerkers en van de ouders. We willen samen het leven leren op een cre-
atieve manier en vanzelfsprekend alle kerndoelen bereiken die aan het onderwijs worden 
gesteld (Velthausz, Over De PIT, 2022). 
 
 
Context, aanleiding en verdieping 
De PIT is een kindcentrum voor kinderen van 0-18 jaar. Op dit moment nog 0-13 jaar. De 
komende jaren hopen we dit verder uit te breiden. De school staat in de wijk Beijum in 
Groningen. De kinderen die op onze school zitten komen uit de directe omgeving, uit de stad 
Groningen en daarbuiten. Onze reikwijdte is op dit moment tussen De Wilp en Veendam. De 
PIT valt onder het bestuur van Primenius. Het is een stichting die kinderen wil volgen door 
een eigentijdse, persoonlijke ontwikkellijn, waarbij kinderen steeds meer invloed hebben op 
hun eigen ontwikkeling. Hierdoor ontwikkelen zij een zelf reflecterend vermogen. Primenius 
vindt het belangrijk dat onderwijs en opvang samenwerken (Primenius, 2022). Primenius is 
een nieuw bestuur in de stad Groningen sinds de komst van De PIT. 
 
De kernwaarden van Primenius zijn ‘Gelijkwaardig’ en ‘Geloofwaardig’. Iedereen is bij ons 
gelijkwaardig. Gelijkwaardigheid is niet hetzelfde als gelijk. Het betekent juist een individu-
ele aanpak, waarbij we iedereen benaderen vanuit zijn eigen waardigheid. Wij zorgen dat 
ieder kind, maar ook iedere medewerker gezien wordt en zich gewaardeerd voelt. Wij heb-
ben aandacht voor verscheidenheid in de maatschappij. Wij staan voor wat we zeggen, en 
spreken elkaar daaropaan: we zijn geloofwaardig. Wij beloven onderwijs te bieden van hoog-
waardige kwaliteit, gericht op de toekomst van het kind. 
 
Hoe worden onze kinderen gelukkige, kritische burgers die een bijdrage leveren aan een fijne 
samenleving, waar we zorg voor elkaar hebben en waar steeds weer nieuwe ideeën ontstaan. 
Basisvaardigheden zijn voor ons niet rekenen en taal. Zeker zijn ze belangrijk –zonder taal 
of rekenen snap je niets– maar niet zo essentieel als plannen, presenteren, samenwerken, 
relativeren, inleven (empathie), ondernemen. De belangrijkste vraag die kinderen be-
antwoord moeten krijgen is: wie ben ik? Vanuit daar willen wij met kinderen aan de slag om 
ze daarin zo goed mogelijk te helpen deze vraag te beantwoorden. En dat gaat uiteraard op 
individuele, unieke basis. Waarin de één dit zelf al kan, heeft de ander een extra zetje nodig. 
Zo heeft ieder kind zijn eigen recept, en verandert deze iedere dag.  
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Onderwijsontwikkeling is voelbaar in alle hoeken. Dichtbij bij ons op de PIT, maar ook in  
Nederland. Er zijn vele mensen die het anders willen doen en samen pleiten voor ander 
onderwijs. Zo ook de overheid die ziet dat er veranderingen moeten plaatsvinden binnen het 
onderwijs, willen we deze bestendig maken voor de toekomst. Het primair- en voortgezeton-
derwijs heeft als taak kinderen voor te bereiden op de toekomst. De overheid zorgt ervoor 
dat de inhoud van het onderwijs (curriculum) blijft aansluiten bij de toekomst. En dus bij 
ontwikkelingen in de samenleving, op de arbeidsmarkt en bij het onderwijs zelf 
(Rijksoverheid, 2022). In dat curriculum staat beschreven wat kinderen moeten kennen en 
kunnen. Dit is beschreven in de kerndoelen en de eindtermen. Scholen zijn vrij om dit vorm 
te geven binnen hun visie. De regering vindt dat het curriculum beter moet aansluiten op de 
ontwikkelingen in de maatschappij. Zo merken zij op dat er te weinig samenhang is tussen 
verschillende onderwijsdoelen en dat er een betere balans moet komen tussen kennis, per-
soonsvorming en leren samenleven (Rijksoverheid, Curriculum voor de toekomst, 2022). Een 
betere aansluiting tussen het basis-, voortgezet- en vervolgonderwijs wordt hierin ook 
beschreven.  
 

Deze doelen sluiten naadloos aan bij de visie van de PIT en de doelen die wij willen nastre-
ven. Zo zie je dat er op meerdere vlakken een verschuiving gaande is, waar wij een rol in 
mogen vervullen. Op De PIT maken wij graag gebruik van mensen/scholen die het anders 
willen doen en blijven wij hen betrekken bij datgene wat we doen. Zo werken we veel samen 
met Jenaplanscholen, Freinetscholen en Agorascholen in Nederland en België. Hierop is een 
deel van onze fundatie namelijk gebouwd. Hier gebruiken we verschillende onderdelen uit, 
zie de afbeelding hieronder. Naast ons zijn er meerdere initiatieven die vergelijkbaar zijn 
met hoe wij het inrichten. Je merkt dat er steeds meer kreten zijn dat het klassieke onderwijs 
niet meer aansluit bij deze tijd en dat zie je terug in de vele initiatieven in heel Nederland 
en daarbuiten.  
 

 
 
De verschuiving is voelbaar en steeds meer stemmen laten zich uit over hoe zij het onderwijs 
voor zich zien. Wij hebben ons verdiept in meerdere mensen en hun visie op onderwijs en 
onderstaande mensen sluiten aan bij hoe wij het onderwijs graag willen inrichten.  
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Jan Bransen laat in zijn boek ‘Gevormd of Vervormd’ zien dat leven en leren met elkaar in 
verbinding zijn. Het leven wacht niet op het leren. Leven is leren en leren is leven 
(Bransen, 2019). 
 
 

‘’Ons huidige onderwijs is gebaseerd op achterhaalde en incoherente ideeën’’ 
Jan Bransen 

 

Hij kijkt kritisch naar de kenniscultuur die wij in Nederland aannemen, het nut van toetsen 
en/of kennis op doen. En het verschil van aannames over het woord kennis, kennen en 
kunnen. Hij beschrijft het belang van verbondenheid met jezelf. Jezelf kunnen zijn op 
basis van competentie, autonomie en verbondenheid. Zo komen we weer terug bij de 
belangrijkste vraag die kinderen beantwoord moeten krijgen: wie ben ik? Tot slot pleit 
Jan Bransen voor een procesgerichte benadering. De weg die bewandeld wordt is 
misschien wel belangrijker dan de eindbestemming. Alles op jouw tijd en in jouw tempo, 
speelt een hoofdrol als je leert (Bransen, 2019).  
 
Frea Janssen-Vos heeft meerdere boeken geschreven over de bouwstenen van basisont-
wikkeling. Met name gericht op het jonge kind. Zij beschrijft het belang van betekenisvolle 
activiteiten en spel in het onderwijs. Ook zij pleit voor minder aandacht voor het 
curriculum en meer aandacht voor een vaste basis van kennis, vaardigheden en 
persoonsontwikkeling.  
Dit alles heeft zij vormgegeven in een model, dat hieronder te zien is. In rood 
weergegeven zijn de basiskenmerken, die noodzakelijk zijn om tot de rest te komen. Zij 
beschrijft het als taak van de leerkracht om belemmeringen op te sporen en weg te 
nemen, zodat deze basiskenmerken verder versterkt kunnen worden (Janssen-Vos & van 
der Meer, 2017). 
 
 

‘’Het gaat om onderwijs vanuit betekenisvolle activiteiten, waarbij kinderen 
met hun hele persoon betrokken zijn door middel van spel en onderzoek’’   

                Frea Janssen-Vos 
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Ferre Laevers sluit zich aan bij het richten op de kern. Hij vliegt dit aan vanuit welbevinden 
en betrokkenheid. Het is de taak van het onderwijs om welbevinden en betrokkenheid 
voor elk kind zo hoog mogelijk te maken (Laevers & Heylen, 2013).  
 
 

‘’De leerling is van zichzelf. De leerling ontwikkelt zichzelf, maar hij kan het niet 
alleen’’               Ferre Laevers 
 
 

Kinderen moeten intrinsiek gemotiveerd zijn om tot volledige betrokkenheid te komen en 
goed in hun vel zitten om een goed welbevinden te ervaren. Hij beschrijft welbevinden 
met de volgende woorden: genieten, spontaan, jezelf durven zijn, openheid, innerlijke 
rust en vitaliteit. Het welbevinden is een bevrediging van basisbehoeften die we kunnen 
onderscheiden in lichamelijke behoeften, affectie, veiligheid, erkenning, zichzelf als 
competent ervaren en zingeving. Hij beschrijft betrokkenheid met de volgende woorden: 
concentratie, persistentie, openheid, nauwgezetheid, motivatie, energie, voldoening, 
exploratiedrang en aan de grens van je mogelijkheden (Laevers & Heylen, 2013). Wij 
willen ons onderwijs volgen vanuit welbevinden en betrokkenheid. Hiervoor zijn we 
onlangs gestart met het kindvolgsysteem van Looqin. Die gebaseerd is op de theorieën 
van Ferre Laevers.  
 
Marcel van Herpen wil het onderwijs vormgeven met het leven als uitgangspunt en de 
ander als perspectief (Herpen, 2016). Hij beschrijft de grote verantwoordelijkheid die 
leraren hebben om met elk kind de uitdaging aan te gaan; een verbinding die hen beiden 
in staat stelt om vertrouwen in zichzelf en het leven te krijgen (Herpen, 2016). In zijn boek 
beschrijft hij dat het unieke potentieel van kinderen niet datgene is waar van uit wordt 
gegaan. Het gemiddelde staat centraal. Het systeem projecteert het kind als een object, 
waar iets ingestopt moet worden of afgeschaafd. Maar een kind is een subject, dat 
beïnvloedt en beïnvloed wordt (Herpen, 2016).  
 

‘’Geef kinderen de vrijheid, waar ze de verantwoordelijkheid voor kunnen 
dragen” 

Marcel van Herpen.’’ 
 

Bovenstaande mensen sluiten aan bij datgene waar wij op De PIT voor willen staan. Een 
antwoord vinden op de vraag: Wie ben ik? Situaties creëren waarin kinderen 
professioneel verleid worden om iets nieuws te ontdekken, te leren en daarmee weer wat 
van zichzelf hebben kunnen ontdekken. Leren vanuit welbevinden, motivatie en 
betrokkenheid. Tijd en ruimte geven waar dat nodig is. Procesgericht volgen en kinderen 
serieus nemen in datgene wat zij nodig hebben. Samen leren – samen leven! 

 
 
Vraagstuk/probleemstelling 
Hoe volgen we kinderen op De PIT procesgericht? Ons doel is grip te krijgen op het proces 
(formatief evalueren) i.p.v. enkel naar de opbrengsten te kijken (summatief evalueren). Dit 
alles willen we inzichtelijk maken voor kinderen, hun ouders en andere betrokkenen.  
 
 
Huidige situatie versus gewenste situatie 
Het volgen van kinderen gebeurt in iedere school anders. Waarin de één meer op toetsen en 
prestaties zit, zit de ander meer op proces en ontwikkeling. Eén ding zijn we allen verplicht 
en dat is dat we zicht hebben op de ontwikkeling van kinderen. Het is wettelijk verplicht om 
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de schoolprestaties van een kind vast te leggen in een leerlingvolgsysteem (Rijksoverheid, 
Hoe legt de basisschool de prestaties van mijn kind vast?, 2022).  
 

IEP.  
Op dit moment zijn er vier LVS-toetsen door het ministerie goedgekeurd, waar wij gebruik 
maken van zijn de IEP-toetsen. De IEP-toetsen toetst rekenen en taal, maar ook de sociaal-
emotionele ontwikkeling, leeraanpak en het creatief vermogen. Zoals IEP beschrijft: “Een 
kind is meer dan rekenen en taal, ook zijn sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak en 
creatief vermogen maken hem tot wie hij is. Een compleet kind is hoofd, hart én handen 
(Pestalozzi). Een volgsysteem moet daar rekening mee houden (BureauICE, 2022).’’ Dit is 
het volgsysteem dat het beste past bij onze kijk en visie op het onderwijs. IEP is flexibel 
in te zetten en meer gericht op de ontwikkeling van het kind dan op het presteren en 
vergelijken met de norm van Nederland.  
 
Looqin.  
Naast IEP maken we gebruik van Looqin, een procesgericht Kindvolgsysteem die uitgaat 
van welbevinden en betrokkenheid. Looqin maakt gebruik van de kracht van de groep, 
Het maakt inzichtelijk hoe het met de groep gaat en waar nog ontwikkelmogelijkheden 
zitten.  Het geeft leerkrachten, coaches en andere betrokkenen binnen het onderwijs 
handvatten om kinderen vanuit hun welbevinden en betrokkenheid te kunnen laten 
groeien. Looqin gelooft niet in lineaire groeicurves. Elk kind is anders en heeft iets anders 
nodig. Het systeem maakt bevorderende en belemmerende factoren inzichtelijk. Geeft 
handvatten en zoekt naar een gerichte oplossing op groepsniveau, met persoonlijke 
aandacht en oog voor de brede ontwikkeling van elk kind. Een kind kan pas presteren, als 
hun welbevinden en hun betrokkenheid in voldoende mate aanwezig is (Laevers P. F., 
2022).  

 
Beide volgsystemen helpen om de ontwikkeling van kinderen inzichtelijk te maken, met na-
me voor de medewerkers. Wij willen de ontwikkeling inzichtelijk maken voor kinderen, hun 
ouders en andere betrokkenen bij het kind. Daarin vinden wij bepaalde onderdelen meer 
van belang dan anderen. De ontwikkeling die kinderen doormaken willen we vastleggen en 
bijhouden. Het afgelopen jaar hebben we het hier veel over gehad in verschillende brain-
stromsessies, het lezen van artikelen en literatuur en het bespreken van datgene waar we 
tegenaan lopen. Hieruit zijn we met elkaar tot ideeën gekomen die we verder willen 
ontwikkelen/vormgeven in de komende periode. We willen komen tot een volgdocument 
voor kinderen, waarin het proces dat zij doormaken inzichtelijk wordt gemaakt. 
 
 
Uitkomsten/ideeën van het team 
De afgelopen maanden hebben we meerdere malen samengezeten en hebben we met elkaar 
meer inzicht gekregen in waar we staan, waar we naartoe willen, waar we vastlopen en waar 
we kansen en mogelijkheden zien. Zo wordt De-PIT-op-onze-horizon, onze gedeelde opgave, 
steeds duidelijker en krijgt de weg daarnaartoe steeds meer vorm. Dat doen we samen, met 
elkaar, met elkaars talenten, valkuilen en eigenaardigheden. De diversiteit in ons team wordt 
steeds inzichtelijker en meer en meer benut. De komende periode zou het waardevol zijn 
om gezamenlijk meer inzicht te krijgen in onze teamontwikkelruimte. De teamontwikkel-
ruimte bestaat uit vier activiteiten: toekomst creëren, organiseren, reflecteren en dialoog 
voeren (Derksen, 2021). Hoe meer teamontwikkelruimte er aanwezig is in teams en hoe meer 
gebalanceerd, hoe succesvoller het team is in het realiseren van hun doel/opgave. Zo krijgen 
we meer inzicht in onze krachten en aandachtsgebieden. Zo halen we nog meer uit de kracht 
van de groep, ons team. 
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We zijn samen aan deze uitdaging begonnen en willen allemaal die-PIT-op-de-horizon neer-
zetten. Hierdoor hebben we de luxe van weinig/geen weerstand t.o.v. verbetering. Per slot 
van rekening is alles wat we doen nieuw en wordt dat gevormd door iedereen binnen De PIT. 
Ieder van ons kwam hier binnen met ervaringen/bevindingen uit het onderwijs waar wij hier-
voor hebben gewerkt. Deze kennis en ervaringen nemen we mee en willen we samen zo goed 
mogelijk inzetten. In onze brainstromsessies kwamen er veel ideeën naar voren vanuit de 
ervaringen en bevindingen van ons allen. Gezamenlijk kwamen we tot de volgende onder-
delen, waar we met elkaar meer vorm aan willen geven. 
 

Kindgesprekken 
We willen kinderen procesgericht volgen. Het ontwikkelproces verloopt bij ieder kind an-
ders. Om de kinderen goed in beeld te hebben en te kunnen volgen, willen we regelmatig 
met kinderen in gesprek. Om voor het kind en de medewerker inzichtelijk te maken waar 
het kind staat, waar hij naartoe wil, wat hij nodig heeft, waarvoor hij gemotiveerd is, 
waarbij hij vastloopt, enz. Deze gesprekken willen we koppelen aan het Palmares 
(portfolio).  
 
Palmares 
Palmares is Grieks voor erelijst. Kinderen zijn verantwoordelijk voor de invulling hiervan. 
De medewerker kan kinderen ondersteunen om de inhoud gerichter te bepalen, maar het 
kind is eindverantwoordelijk. De precieze vorm en inhoud hiervan gaan we samen met 
elkaar bedenken. Er moet voor kinderen, ouders en andere betrokkenen zichtbaar 
gemaakt worden hoe het kind zich ontwikkelt. Een portfolio is een mooie vorm, waarin 
kinderen hun persoonlijke ontwikkeling zichtbaar maken. We willen dat kinderen veel aan 
zelfreflectie doen, dan moeten zij leren om hun eigen leerdoelen te bepalen en te leren 
hoe je kunt bepalen of zo’n doel gehaald is (Velthausz & Winters, 2014). Dat willen we 
bereiken met een Palmares.  

 
 

Ontwerpproces beschrijving 
Hieronder lees je hoe we te werk willen gaan en waar we met elkaar over nagedacht hebben. 
We hebben samen dit plan vormgegeven om hier na de zomervakantie goed mee te kunnen 
starten. 
 
 
Kijkrichting 
De afgelopen maanden hebben we met elkaar meer een meer zicht gekregen op De-PIT-op-
onze-horizon. Wat we willen bereiken en hoe we daar met elkaar naartoe werken. Met dit 
project willen we meer zicht krijgen op de ontwikkeling van onze kinderen en dit ook 
inzichtelijk maken voor andere betrokkenen. Medewerkers, ouders en kinderen. We willen 
ons daarbij richten op het proces.  
 
 
Soort verandering 
We zijn samen op zoek naar nieuwe en bestaande mogelijkheden in een onzekere situatie 
(Boonstra, et al., 2020). Dat wil zeggen, we willen iets ontwerpen wat ons (ouders, kind en 
medewerker) inzicht geeft in de ontwikkeling van kinderen. Daarbij is ons doel om grip te 
krijgen op het proces (formatief evalueren) i.p.v. enkel naar de opbrengsten te kijken 
(summatief evalueren). We maken gebruik van bestaande middelen/mogelijkheden die we 
naar onze hand willen zetten en verdiepen ons in verschillende vormen/middelen om kinde-
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ren procesgericht te volgen en datgene te ontwerpen dat past bij De PIT. We zijn zowel aan 
het vernieuwen als aan het veranderen.  
 
Aard van het onderwijskundig ontwerp 
Vanuit de vier ordes van ontwerpen van Buchanan, zie je hiernaast een nagemaakt model, 
waar de binnenste cirkel de 1e orde is en zo verder tot de laatste cirkel de 4e orde is (Blom 
& Lanen, 2021). Vanuit deze cirkel beschrijven wij de aard van ons onderwijskundig ontwerp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanuit de vierde orde ontwerpen we met elkaar de school, de organisatie, De PIT. We bouw-
en aan onze cultuur en de daar bijbehorende systemen. We willen vanuit de vierde orde een 
cultuur creëren, waarin kinderen de tijd en ruimte krijgen die zij nodig hebben om tot 
ontwikkeling te komen in verschillende gebieden. Denk hierbij aan de waarden van ons 
bestaansrecht, de kern vanuit waar wij De PIT vormgeven. Het creëren van zo’n cultuur 
vraagt om andere processen en strategieën die vanuit de derde orde aan te vliegen zijn. Met 
elkaar op zoek naar de manier van communiceren richting ouders, kinderen en andere 
betrokkenen. Met als doel zicht krijgen op de ontwikkeling van kinderen. Vanuit de eerste 
orde ontwerpen we een format of implementeren we een systeem waarin we kinderen 
procesgericht volgen. We richten ons op het volgen van kinderen en het vastleggen daarvan.  
 
 
Doelstellingen 
Het doel van ons project is om zowel product als procesgericht in kaart te brengen hoe wij 
kinderen volgen op De PIT. We willen dit ontwerpen vanuit een inspiratieproces. ‘’Zou het 
niet mooi zijn als we kinderen vergelijken met zichzelf en hun eigen ontwikkeling proces-
gericht kunnen volgen, zonder hen naast een meetlat te leggen.’’ We willen kinderen proces-
gericht volgen en dit in een product vormgeven en vastleggen om met elkaar in gesprek te 
gaan over de ontwikkeling van de kinderen op De PIT. Dit is en blijft een groeiproces. Het 
object zal zich blijven ontwikkelen net zoals De PIT zich ook ontwikkelt, zodat het steeds 
beter aansluit bij de omgeving en het doel (Ralph & Wand, 2009). Het eindproduct zal zich 
blijven aanpassen en verbeteren.  
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Paradigma 
In ons team denken en handelen wij vanuit het pragmatisme. Vergelijkbaar met het con-
structivisme, waar betekenisgeving op individueel en collectief vlak centraal staat, maar met 
als belangrijke toevoeging ontwerpen zien als een handelingsgericht proces (Boonstra, et 
al., 2020).  
 
Mensen kijken op een verschillende manier naar de werkelijkheid. Om samen te kunnen 
handelen is er een gedeelde waarneming nodig van wat het probleem is en wat de beste 
oplossingsrichtingen zijn. We willen ons richten op het gezamenlijk leerproces, waarbij het 
handelen centraal staat. Het eindproduct moet werken in de praktijk en positief ervaren 
worden door alle betrokkenen die hiermee werken (Boonstra, et al., 2020). Met in ons 
achterhoofd ‘’procesgericht volgen’’ zoeken we naar een vorm/werkwijze om dit uit te 
voeren en in kaart te brengen. We willen dit handelingsgericht ontwerpen, om het prototype 
steeds te verbeteren. 
 
Veranderstrategieën 
Sinds augustus 2021 zijn we met elkaar begonnen met het neerzetten van De PIT. Hierbij 
creëren we met elkaar een vorm van leren en ontwikkelen, onze eigen ontwikkelcultuur. Dit 
doen we vanuit verschillende invalshoeken die passen bij datgene wat er moet gebeuren. De 
veranderstrategieën die we daarbij gebruiken zijn de leerstrategie en de dialoogstrategie.  
 

Leerstrategie  
Het kernbegrip van deze strategie is leren. Mensen en organisaties willen zich van nature 
ontwikkelen. Er verandert pas iets in organisaties, als het gedrag van mensen verandert 
en dus als je leert. In zo’n leertraject gaat bewustwording vaak vooraf aan 
bekwaamwording. Het is van belang om inzicht te krijgen in jouw krachten en valkuilen 
om vervolgens te kunnen beslissen of je ‘’het’’ wil leren en daar actief een rol in te 
pakken. Aanbod-gestuurd en vraag-gestuurd leren gaan hierin hand in hand. Vraag-
gestuurd waar mensen dat kunnen oppakken en aanbod-gestuurd waar dat (nog) niet zo 
is. Het doel is om mensen in leersituaties te brengen en het leerproces in kaart te 
brengen. Dat doen we samen. Een valkuil van deze strategie is: gebrek aan actie. Een 
verandering is geslaagd als mensen willen leren, willen reflecteren en dat ook feitelijk 
doen. Want leren en veranderen zijn eigenlijk synoniemen (Boonstra, et al., 2020).  

 
Dialoogstrategie  
De kernbegrippen van deze strategie zijn energie en vitaliteit. Er verandert pas echt iets, 
als de tijd daar rijp voor is. Dus moet je weten wat mensen en organisaties drijft, voordat 
je tot actie kunt komen. Waar zit de energie en waar schuilen blokkades (Boonstra, et al., 
2020). Hierbij komt Appreciative inquiry om de hoek kijken, wel bekend als waarderend 
onderzoeken. Het gaat hierbij niet over het implementeren van een verandering, maar 
over het veranderingsproces zelf. Mensen samenbrengen, gesprekken voeren en 
verbinding zoeken. Het doel is steeds om toegang te krijgen tot het natuurlijke 
samenwerkings- en veranderpotentieel dat in elk systeem aanwezig is (Barrett, Fry, & 
Wittockx, 2017). Zo kom je samen tot acties die leiden tot vernieuwing. Samen ruimte 
maken voor spontane evolutie. Een valkuil van deze strategie is: oppervlakkig begrip. Een 
verandering is geslaagd als er ondernemerschap is. Mensen willen dingen doen, ze weten 
waarom ze het doen en gaan ervoor. Ze zijn zelfsturend, zelfbewust, barsten van de 
energie en er zit leven in (Boonstra, et al., 2020). We willen uitgaan van de krachten die 
in de mensen van De PIT zitten.  
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Ontwerpstrategie 
In ons team is er behoefte om iets te doen, iets te maken en/of iets te testen. We zitten 
midden in een grote ontwikkeling, die voornamelijk vormgegeven wordt door de evolutio-
naire strategie. Met dat in ons achterhoofd hebben we ervoor gekozen om bij dit project te 
kiezen voor de functionele strategie als primaire strategie. We willen gezamenlijk komen tot 
een ontwerp dat toegepast wordt in de praktijk. Het ontwerpproces is met name gericht op 
belanghebbenden die het ontwerp ook daadwerkelijk gaan uitvoeren/gebruiken (Blom & 
Lanen, 2021).  
 
Dit zullen we doen door de strategie rappid prototyping. Aan de hand van ons vooronderzoek 
zullen we een prototype ontwerpen, die we door het uit te testen, steeds zullen aanpassen 
en verbeteren. Met als uiteindelijk doel dat het prototype en het aanpassen en verbeteren 
daarvan leidt tot een ontwerp dat op dit moment past bij De PIT.  
 
 
 

 

 
 
We zijn 2021-2022 gestart volgens de cyclus van Design Thinking. Waarbij we de fases Em-
pathize en Define nu hebben doorlopen. We bevinden ons nu in de Ideate fase en hopen 
deze na de zomervakantie verder op te pakken en door te zetten naar Prototype en Test. Om 
uiteindelijk te komen tot een ontwerp dat op dat moment past bij het procesgericht volgen 
van kinderen op De PIT. 
 
Interventies 
Met interventies bedoelen we: één of een serie bewust geplande veranderingsactiviteiten 
die er op gericht zijn de effectiviteit van een organisatie te helpen vergroten (Boonstra, et 
al., 2020, p. 157). Eind augustus start het schooljaar 2022-2023 en beginnen wij met het 
uitvoeren van dit projectplan. De planning staat niet vast, maar geeft ons wel richting. 
Bepaalde activiteiten staan wel al vast en zijn dan ook hieronder of op de volgende bladzijde 
uitgewerkt.  
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We proberen wekelijks een moment te vinden, waarin we met het gehele team samen 
kunnen komen, om dit proces verder vorm te geven. Een vaststaande planning past dan ook 
niet bij De PIT, omdat we steeds willen aansluiten bij datgene wat er gebeurt en op dat 
moment de meeste aandacht behoeft. Hieronder een globale planning van de activiteiten 
die we van te voren kunnen plannen.  
 

Groepsinterventies: 
- Teamontwikkeling: Spinnenweb ontwikkelruimte in kaart brengen met het team 

(Derksen, 2021, pp. 110,111). 
- Teamontwikkeling: Reflecteren, verschillende perspectieven bekijken (Derksen, 2021, 

pp. 110,111). 
 
Organisatie-interventies: 
- Inbrengen van onze plannen bij audit-team, extra feedback moment over het volgen 

van kinderen. 
- Heroriëntatie, in kaart brengen, inzichtelijk krijgen hoe ouders, kinderen en omgeving 

er over denken.   
 
Samenwerkingsinterventies:  
- Ouders en kinderen informeren, bevragen en meenemen in het proces.  
- Allianties inzetten: gebruik maken van samenwerkingspartners (Agora-, Freinet- en 

Jenaplanscholen). 
 

Globale planning tot kerst 
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project:  zicht op ontwikkeling 

domein:   organisatie 
status:   ontwikkelen en implementeren 
 
 
Uitvoerige toelichting op dit project staat hiervoor beschreven. Hieronder beschrijven we het project 
in het format waarmee Primenius werkt. 
 
 
AANLEIDING 
We willen onze kinderen beter in beeld krijgen. Wat kunnen ze al? Hoe leren ze? Op welke manier 
ontwikkelen ze zich/ Wie zijn ze eigenlijk? Daarmee krijgen we nog meer greep op de begeleiding van 
ze. En dat willen ontwikkelen op De PIT na een eerste jaar van pionieren. Aanleiding is dus behoefte aan 
meer overzicht, meer grip op ons werken met de kinderen. 
 
DOELSTELLING 
We willen graag in kaart krijgen waar onze kinderen staan. En dan niet alleen op cognitief gebied, maar 
als totale mens. Zowel summatief als formatief evalueren. Daarmee kunnen we de kinderen nog beter 
op maat ondersteunen. 
 
HUIDIGE SITUATIE  
In het schooljaar 2021-2022 gebruikte we geen systematische manier van registeren. Onze observaties 
werden narratief verzameld en besproken, niet schriftelijk vastgelegd. 
 
GEWENSTE SITUATIE  
We graag op een systematische manier de ontwikkeling van kinderen vastleggen. Daarbij geldt: volg met 
vlag en wimpel, maar hou het simpel. 
 
DOELEN VOOR 2022-2023 
Onze ambities en onderbouwing zijn hierboven uitvoerig beschreven. Het komend schooljaar willen we 
onze kindgesprekken verbeteren en structureren. Daarnaast willen we dit schooljaar een Palmares 
ontwikkelen. 
 
MEETBARE RESULTATEN VOOR 2022-2023 
Donderdag 23 februari 2023 hebben we het auditteam van Primenius uitgenodigd op De PIT. Zij zullen 
dan onze vorderingen van het systematisch volgen van kinderen moeten kunnen vaststellen.   Aan het 
Er moet in 2022-2023 een beschrijving van het voeren van kindgesprekken liggen. Net zoals een  
Palmares voor /van de kinderen. 
 
HAALBAARHEIDSFACTOREN 
We zullen gedurende het schooljaar elkaar scherp moeten houden en elkaar steeds weer bevragen 
waarom we de dingen doen zoals we ze doen. We moeten onszelf de tijd gunnen om iets goeds neer 
te zetten. Iets wat tegemoet komt aan het toezichtskader en tegemoet komt aan onze manier van 
werken.  
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project:  Levend Leren 

domein:   ontwikkeling 
status:   ontwikkelen en implementeren 
 

AANLEIDING 
De PIT wil graag werken met Levend Leren. Onderwijs dat zijn start kent vanuit het leven zelf, vanuit dat 
wat er onder de kinderen leeft. Daar willen we meer van op De PIT. Dat betekent automatisch dat we 
meer aandacht willen geven aan thematisch werken. Thematisch werken vanuit dat wat er leeft onder 
de kinderen. 
 
DOELSTELLING 
Naast de thema’s die vastliggen (denk aan herfst, Sint, Kerst, voorjaar, etc.) moeten er meerdere thema’s 
ontstaan vanuit de leefwereld van de kinderen. Ons doel is daarom onderwijs in samenhang over 
levende thema’s. Niet min of meer kant en klare thema’s die juf/meester bedacht heeft, maar onderwijs 
over zaken die leven onder de kinderen. Ieder kind kan zo de groep verrijken vanuit zijn/haar begin-
situatie (exnovatief). 
 
HUIDIGE SITUATIE  
In het eerste schooljaar is er met een aantal thema’s vanuit de belevingswereld van de kinderen gewerkt. 
Daarbij hebben we met de techniek van stamgroepwerk gewerkt. Daarnaast zijn er kleine activiteiten 
aan vragen van kinderen gekoppeld. De manier van werken met Levend Leren is bekend, maar niet 
structureel en veel te weinig zichtbaar. 
 
GEWENSTE SITUATIE  
Het Levend Leren vormt het hart van het onderwijs op De PIT. We willen werken met echte dingen. Geen 
dood onderwijs, maar echt onderzoek doen, echte problemen oplossen, echte dingen regelen. Zo 
werken we vanuit eigen ervaringen van kinderen. We starten bij het kind (kind-centraal) en proberen 
daarmee een optimale motivatie te creëren waardoor we hoge opbrengsten realiseren. We gaan voor 
betekenisvol, echt, levend onderwijs om zo alles uit kinderen te halen wat erin zit. 
 
DOELEN VOOR 2022-2023 
In het huidige schooljaar willen we meerdere thema’s die uit de kinderen komen neerzetten in de 
Huizen. Daarbij gebruiken we de werkwijze van stamgroepwerk en De Fiets van Jansen. 
 
MEETBARE RESULTATEN VOOR 2022-2023 
Ieder Huis realiseert, naast de vaste thema’s zoals bijvoorbeeld Sint en Kerst, een drietal thema’s vanuit 
het principe van Levend Leren.  
 
HAALBAARHEIDSFACTOREN 
Op school is er voldoende knowhow. Draagvlak in het team is erg hoog: iedereen wil hier werk van 
maken. Werken met Levend Onderwijs vergt geen grote financiële investering. Kans van slagen is hoog. 
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project:  GRIP-klas  (Groningen Inclusief Passend) 

domein:   ontwikkeling 
status:   ontwikkelen en implementeren 
 

AANLEIDING 
Onze samenleving is divers. In Nederland leven veel verschillende mensen. En niet iedereen heeft 
dezelfde mogelijkheden: er is een aantal mensen met beperkingen. Deze diversiteit willen we ook 
terugzien op De PIT. Daarom willen we een groep kinderen met meervoudige beperkingen (zowel 
lichamelijk als verstandelijk) in de school halen. Zo wordt De PIT een betere afspiegeling van onze 
samenleving. 
 
DOELSTELLING 
We willen op De PIT ook een plek bieden voor kinderen die meervoudig beperkt zijn. Daarmee geven 
we onze huidige kinderen ook een beter beeld van de samenleving: ze leven op school samen met 
kinderen met flinke beperkingen.  
 
HUIDIGE SITUATIE  
De populatie van De PIT is vooral wit en gezond. Iedereen kan praten, rennen, zichzelf redden, etc. We 
hebben een kind met het downsyndroom. Geen afspiegeling van de Nederlandse maatschappij. 
 
GEWENSTE SITUATIE  
Het samen zijn met kinderen met ernstige beperkingen in één school is een verrijking voor alle 
kinderen op De PIT. Daarom willen we een GRIP-klas realiseren waar zo’n 5 à 6 kinderen zitten. Deze 
GRIP-klas doet daar waar mogelijk mee aan de dagelijkse gang van zaken op de PIT. Naast hun eigen 
begeleiding en verzorging, worden zij ook betrokken bij het onderwijs op De PIT. Daar waar mogelijk 
samen leren.  
 
DOELEN VOOR 2022-2023 
In het huidige schooljaar realiseren we een GRIP-klas in De PIT. Een Huis voor meervoudig ernstig 
beperkte kinderen. Er komt een groep mensen die deze kinderen ondersteunt en begeleidt. We willen 
graag dat deze groep volwassenen, net als de kinderen van de groep, een natuurlijk onderdeel worden 
van De PIT. 
 
MEETBARE RESULTATEN VOOR 2022-2023 
De GRIP-klas moet er in 2022-2023 zijn en naar behoren functioneren. Dat wil zeggen dat op de eerste 
plaats alle betrokkenen tevreden zijn over de gang van zaken. De GRIP-kinderen moeten zich thuis 
voelen. Dit maken we meetbaar door interviews. 
Daarnaast moeten de niet-GRIP-kinderen profiteren van de rijkdom van een betere afspiegeling van 
onze samenleving. Dat betekent dat er ook op het gebied van onderwijs samengewerkt wordt. GRIP-
kinderen zijn een onderdeel van De PIT. 
 
HAALBAARHEIDSFACTOREN 
De kans is aanwezig dat de GRIP-klas een apart, een losstaand onderdeel van De PIT gaat worden. Een 
soort wormvormig aanhangsel van De PIT. Niet geïntegreerd. Het initiatief van De PIT wordt volledig 
ondersteund door een grote groep ouders. Het initiatief voor dit project is van hen afkomstig. Ook het 
team is enthousiast. Tema en ouders staan er achter; daarom is de kans van slagen groot. 
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project:  KiVa 

domein:   ontwikkeling 
status:   ontwikkelen en implementeren 
 

AANLEIDING 
KiVa willen we nog meer inzetten voor het creëren van een nog betere cultuur op De PIT 
 

DOELSTELLING 
KiVa krijgt een prominente positie op De PIT. 
 

HUIDIGE SITUATIE  
KiVa wordt af en toe ingezet, monitoring wordt vooral per Huis geanalyseerd.  
 

GEWENSTE SITUATIE  
KiVa krijgt meer aandacht en vervuld een centrale rol in het zorgen voor een goed groepsklimaat.  
 

DOELEN VOOR 2022-2023 
KiVa-lessen worden vaker ingezet. De KiVa-monitor samen evalueren. 
  

MEETBARE RESULTATEN VOOR 2022-2023 
Wekelijks is KiVa een vast onderdeel in alle Huizen. Twee keer per jaar (november en juni) wordt de 
KiVa-monitor op teamniveau besproken. 
Daarnaast wordt er een schoolparlement gerealiseerd. 
 

HAALBAARHEIDSFACTOREN 
Team is gemotiveerd. De basisrust is er voldoende. Er is voldoende KiVa-knowhow op school aanwezig. 
Haalbaarheid is hoog. 
 
 
 

project:  rekenkracht 
domein:   ontwikkeling 
status:   ontwikkelen en implementeren 
 

AANLEIDING 
Rekenkracht verdient meer aandacht om het rekenonderwijs op De PIT tot z’n recht te laten komen. 
Door het pionierswerk van het eerste jaar moeten we huidig schooljaar wederom aandacht besteden 
aan het rekenen. 
 

DOELSTELLING 
Afronding van de implementatie van Rekenkracht. 
 

HUIDIGE SITUATIE  
Rekenkracht wordt gebruikt, maar heeft nog geen vaste plek op de PIT.  
 

GEWENSTE SITUATIE  
Rekenkracht moet in de vingers komen van team en kinderen, moet gaan ‘staan’ in onze Huizen. 
Rekenkracht zal gepositioneerd moeten worden ten opzichte van het Levend Leren. 
 

DOELEN VOOR 2022-2023 
Rekenkracht wordt op maat ingezet in alle Midden- en Bovenhuizen. Als basismateriaal maar ook als 
remediërend materiaal. 
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MEETBARE RESULTATEN VOOR 2022-2023 
Alle kinderen van De PIT werken in de methode rekenkracht. De methode wordt gevolgd en de leerlijnen 
van de methode worden neergezet. Ieder kind en teamlid weet wat ‘Rekenkracht’ is en hoe het werkt. 
Kinderen werken wekelijks en sommigen zelfs dagelijks, met Rekenkracht. 
 

HAALBAARHEIDSFACTOREN 
Kans van slagen is groot: we moeten Rekenkracht wat steviger neerzetten.  
 
 

project:  katholieke identiteit 
domein:   identiteit 
status:   ontwikkelen  
 

AANLEIDING 
De PIT is een school van een katholiek bestuur. Daar willen we vorm aan geven. Continuering van het 
neerzetten van de katholieke identiteit. 
 

DOELSTELLING 
Komend jaar het neerzetten van de vieringen Franciscus van Assisi (4 oktober), Sint Maarten (11 
november) en Pinksteren (28 en 29 mei). 
 

HUIDIGE SITUATIE  
We hebben veel vieringen aandacht gegeven afgelopen schooljaar. Pinksteren, St-Maarten en Franciscus 
hebben nauwelijks aandacht gekregen. 
 

GEWENSTE SITUATIE  
De joods- christelijke traditie van onze samenleving zal ook in onze school zichtbaar zijn, zonder de 
opvattingen en tradities van andere godsdiensten/overtuigingen te verwaarlozen. Prominente feesten 
zoals dierendag, St-Maarten en Pinksteren willen we ook goed neerzetten. 
 

DOELEN VOOR 2022-2023 
Goed voorbereiden en vieren van de genoemde drie feesten. 
 

MEETBARE RESULTATEN VOOR 2022-2023 
Kinderen, medewerkers en ouders zijn tevreden over de drie genoemde feesten. Andere verworven-
heden op het gebied van vieringen moeten gecontinueerd worden in 2022-2023. 
 

HAALBAARHEIDSFACTOREN 
De omvang van dit project is beperkt. Dat vergroot de kans van slagen.  
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