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   Jaarplan 2022-2023 

De Bonte Mol; samen leven, samen leren   

 

 

 

Bronnen:  

➢ Kindcentrumplan 2021-2025 

➢ Evaluatie jaarplan 2021-2022 

➢ Blosse prioriteit 

Onze kernwaarden: 

- veiligheid 

- verantwoordelijkheid 

- eenheid  

- diversiteit 

- plezier 

- in beweging 
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Connectie met Blosse prioriteiten: ‘Focus op het primair proces’  

Reflecteren & analyseren Doelen stellen & planning 
maken 

Uitvoeren &  
blijven reflecteren 

Evalueren & beoordelen &  
en vieren 

We gaan werken met een nieuw 
LVS. We hebben de resultaten 
van ons onderwijs van de 
afgelopen jaren bekeken op het 
gebied van (begrijpend) lezen, 
taal en rekenen.  

Er zijn streefdoelen vastgesteld 
voor de komende jaren.  
 

Het is een continu proces, waarbij 
we ons eigen handelen en de 
tussentijdse resultaten telkens 
bespreken. 
Het team volgt scholing voor 
(begrijpend) lezen. 
Voor individueel lezen werken we 
samen met de bibliotheek. 
 

In februari en juli 2023 willen we de 
ambitieuze doelen halen. 
Coördinator voor (begrijpend) lezen 
en taal: 
- Astrid Groot  
Coördinator voor rekenen: 
- Saskia Smith 
Intern begeleider: 
- Marchien Bakker 
 

 

 

 

Connectie met Blosse prioriteiten:  ‘Verbreden van ons gedachtegoed’. 

Reflecteren & analyseren Doelen stellen & planning 
maken 

Uitvoeren &  
blijven reflecteren 

Evalueren & beoordelen &  
en vieren 

Onze kinderen worden meer 
eigenaar van hun ontwikkeling 
(zelfverantwoordelijk leren).  
We stimuleren een meer 

Onze kinderen leren leren. Dit 
betekent dat zij zelf inzicht 
dienen te krijgen waarom zij 
leren en hoe zij het best leren.  
 

We zetten o.a. in op 

Het voeren van gesprekken met 

kinderen, zodat zij meer inzicht 

krijgen in hun ontwikkeling. In 

In februari en juni 2023 evalueren 
we ons doel. 
Coördinator  
- Marchien Bakker (ib) 

Pijler: Wat is de link met de missie/visie van de locatie, waar past dit ontwikkeldoel? 
Ambitie: Wij gaan de resultaten van ons onderwijs optimaliseren, waarbij het accent komt te liggen op het leesonderwijs. Hiertoe stellen we 
ambitieuze streefdoelen vast. 

Pijler: Wat is de link met de missie/visie van de locatie, waar past dit ontwikkeldoel? 

Ambitie: Onze kinderen worden meer eigenaar van hun ontwikkeling 
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actieve leerhouding vanuit een 
intrinsieke motivatie. 

Alle kinderen worden 
uitgedaagd om het beste uit 
zichzelf te halen. 
Dit is een continu proces dat 
enkele jaren in beslag gaat 
nemen. 

wat al goed gaat én in wat ze 

nog extra te leren hebben.  

De leerontwikkeling wordt 

inzichtelijk gemaakt voor 

kinderen. 

 

 

Connectie met Blosse prioriteiten: ‘Focus op het primair proces’ 

Reflecteren & analyseren Doelen stellen & planning 
maken 

Uitvoeren &  
blijven reflecteren 

Evalueren & beoordelen &  
en vieren 

We streven naar een brede 
ontwikkeling van onze kinderen. 
Met alleen goede resultaten 
voor lezen en rekenen doen we 
onze kinderen tekort. Daarom 
geven we aandacht voor elkaar 
en de wereld een stevige plek in 
ons rooster. 
 
 
 
 
 
 
 

In allerlei projecten en thema’s 
plannen we activiteiten die 
ervoor zorgen dat onze 
kinderen de wereld om hen 
heen beter leren kennen. 

Met name tijdens het 
middagprogramma wordt ruimte 
en tijd vrijgemaakt om te werken 
aan dit doel.  

In juni 2023 evalueren we ons doel. 
Coördinator wereldoriëntatie: 
- Judith Niesten  
- Birgit de Jong 
Coördinator cultuur en kunst 
- Birgit de Jong 
Coördinator muziek 
- Hester Smith 

 

 

Pijler: Wat is de link met de missie/visie van de locatie, waar past dit ontwikkeldoel? 
Ambitie: Implementeren en integreren van wereldoriëntatie, muziek en creativiteit in ons onderwijs. 
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Connectie met Blosse prioriteiten: ‘Focus op het primair proces’ 

Reflecteren & analyseren Doelen stellen & planning 
maken 

Uitvoeren &  
blijven reflecteren 

Evalueren & beoordelen &  
en vieren 

We onderzoeken de rol van ons 
kindcentrum in Schermerhorn. 
Wat betekent de vergrijzing van 
het dorp voor onze school? Wat 
zijn de consequenties van het 
sluiten van de middenstand en 
het dorpscafé? Hoe verbinden 
we ons met de inwoners en 
ouderen in het verzorgingshuis 
naast de school? 
 
 
 

De Bonte Mol moet nog meer 
zichtbaar worden en (h)erkent 
worden als middelpunt van het 
dorp. 
Dit betekent dat we met veel 
verschillende instanties om tafel 
gaan. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan: 
- gemeente Alkmaar 
- College van Bestuur Blosse 
- Samenwerkingsverband   
  Noord-Kennemerland 
- Heliomare 
- Esdégé-Reigersdaal 
- Bedrijfsleven 
- Verenigingen 
 

Het kindcentrum wordt verder 
ontwikkeld. De samenwerking 
tussen ‘school’ en ‘opvang’ wordt 
verder verstevigd. 
We gaan onderzoeken of een 
Samen-Naar-School-klas op De 
Bonte Mol haalbaar is. In zo’n 
klas zitten kinderen met een 
lichamelijke beperking. 

Deze ambitie verkeert in een 
verkennende fase.  
Coördinator: 
- René Venneker 

 

 

Pijler: Wat is de link met de missie/visie van de locatie, waar past dit ontwikkeldoel? 
Ambitie:.De Bonte Mol als bruisend middelpunt van Schermerhorn 


