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Borging 

Identiteit 

augustus 1 keer per jaar de visie bespreken in de vergadering Id.CO. 

 

Taalbeleid 

september Bespreken taal Dir. 

sep - jul Teamvergadering taal Team 

oktober In teamvergadering kortsluiten of alles loopt m.b.t. taal. Team 

november Bespreken taal Dir. 

december Teamvergadering m.b.t. taal Team 

februari Aanpassen taalplan TLCO 

maart Overleg taal Dir. 

april Teamvergadering m.b.t. taal Team 

juni Aanpassen taalplan TLCO 

juni Bespreken taal Dir. 

 

Omgangsprotocol/ pestprotocol 

oktober Invullen leerlinglijst Team 

november Bespreken kiva Team 

maart Invullen leerlingenlijst Team 

april Kiva bespreken Team 

juni Omgangsprotocol KiTe 

 

Professioneel statuut 

juni Evalueren en bijstellen professioneel statuut Team 
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Verbeteren 
Onderwijs  |  Pedagogisch handelen 

Verbeteren: In 2023 worden ons pedagogisch klimaat binnen ons 

eigen kwaliteitszorgsysteem met een goed beoordeeld. 

Aanleiding voor dit project 
Tijdens de audit van september 2020 werd het pedagogische klimaat van onze school met een 
voldoende beoordeeld. We willen dit graag naar een "goed" brengen. Vandaar dat ons doel als volgt 
te omschrijven valt: 
Op de Hoeksteen is er sprake van en goed pedagogisch klimaat voor iedereen die er werkt en naar 
school gaat. 
 
Huidige situatie 
Er is sprake van een positief pedagogisch klimaat. Er is oog voor de leerlingen en er is een 
ontspannen sfeer in de school. 
In verband met bijna een heel nieuwe team in het schooljaar 2021-2022 willen wij onze aandacht 
hierop blijven vestigen.  
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
We willen het pedagogisch klimaat door ons intern audit team met een goed beoordeeld zien. 
 
Doelen voor dit jaar 
Er is dagelijks aandacht voor het pedagogische klimaat in de groep en in de school.  
De lessen van KiVa worden weggezet op de weekplanning, minimaal 30 minuten per week.  
Er zijn wekelijks groepsgesprekken conform KiVa methode. 
Er wordt een training door KiVa verzorgd om de inhoud om een steungroep te kunnen vormen te 
beheersen. 
Er wordt contact en samenwerking met ouders opgezocht en onderhouden waar nodig en gewenst. 
De oudercontacten worden genoteerd in Parnassys en eventueel in de groepsnotitie.  
Het team spreek elkaar aan op elkaars handelen. 
 
Meetbare resultaten 

• De resultaten van KiVa, blijven minsten gelijk of gaan omhoog. 

• De ouders en leerlingen spreken hun tevredenheid uit in de vragenlijsten van Scholen op de 
kaart. Op de vraag: Hoe tevreden bent u over uw contact met de medewerkers van de 
school? Willen we minimaal een 7 scoren. Is nu een 6,5.  
 

Uren 
Een scholing van KIVA wordt geregeld vanuit de NPO gelden. 
 
Budget 
KIVA scholingskosten uit NPO. 
 
Tijdsplanning 

oktober Training KiVa, steungroep  Team 

november Tussenevaluatie pedagogisch klimaat Mib/ Directie 

mei Evaluatie pedagogisch klimaat  Mib/ Directie 
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Verbeteren 
Onderwijs  |  Didactisch handelen 

In 2023 worden ons didactisch handelen binnen ons eigen 

kwaliteitszorgsysteem met een goed beoordeeld. 

Aanleiding voor dit project 
We zijn bezig met de transitie naar gepersonaliseerd leren. We willen onze leerlingen afgestemd(e) 
aanbod, instructie en verwerking geven. We willen dit doen op een manier die past bij de leerling.  
 
Huidige situatie 
Ons didactisch handelen is door het intern audit team in september 2020 met een voldoende 
beoordeeld.  
Onze lessen en ons pedagogisch handelen zijn beide nog niet aangepast en ingericht volgens het 
gepersonaliseerde leren.  
Voor de structuur en het klassenmanagement is voldoende aandacht.  
De effectieve leertijd kan beter worden benut door de functionele instructie aan te passen aan de 
behoefte van de individuele leerlingen.  
De taakbetrokkenheid van de leerlingen wisselt per groep en is sterk verbonden met de wijze waarop 
de leerkracht de leerlingen stimuleert en motiveert. De leraren hanteren over het algemeen een 
instructievorm waar minder interactie plaats vindt. De leerlingen krijgen nog te weinig eigen 
verantwoordelijkheid en eigenaarschap.  
 
In het schooljaar 2021-2022 starten wij met bijna een heel nieuw team. Het is van belang om 
bovenstaande goed te volgen en afspraken te gaan borgen.  
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Op het gebied van didactisch handelen ontvangen alle leerlingen afgestemd(e) aanbod, instuctie en 
verwerking. 
Leerlingen kunnen zelfstandig werken, weten om te gaan met uitgestelde aandacht. Leerlingen tonen 
regie en eigenaarschap. 
 
 
Doelen voor dit jaar 
Het didactisch handelen van de leerkracht en het klassenmanagement is afgestemd op werken 
volgens leerlijnen en onderwijsbehoeften van de kinderen in de groep, dit willen wij bereiken door 
aantoonbaar aandacht te schenken middels coaching en collegiale consultatie aan cruciaal 
benodigde leerkrachtvaardigheden 

• De leerkracht benut de onderwijstijd effectief, dit doen zij door de functionele instructie aan 
te passen aan de onderwijsbehoefte van de individuele leerlingen. 

• In iedere groep zien we een rijke leeromgeving (veel etiketteren/woordenschatmuur) 
passend bij het niveau van de groep en het thema/inhoud van de les. 

• De leerkrachten geven in de groepen een afgestemde activerende directe instructie. 

• De instructie wordt afgestemd op de hele groep, op kleine groepen en op de 
onderwijsbehoefte van het individuele kind. De leerkrachtondersteuner wordt volgens 
rooster ingezet ten gunste van individuele lln en groep. 

• De leerkracht besteedt aantoonbaar aandacht aan strategieën en modelleert voor 
leerlingen. 

• De leerkracht creëert een taakgerichte werksfeer in een zichtbaar uitdagende 
leeromgeving. 
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• De leerkracht geeft kinderen eigen verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces 
passend bij hun ontwikkelingsniveau. 

• Verwerkingsopdrachten worden aangeboden die zijn afgestemd op de 
ondersteuningsbehoefte van de leerlingen. 

• Onderwijstijd wordt afgestemd op verschillen in ontwikkeling van kinderen. 

• De vorderingen van de kinderen worden geanalyseerd en er wordt een inzichtelijke 
administratie gevoerd volgens interne afspraken over zorg. 

• Gemaakt afspraken zullen worden vastgelegd in kwaliteitskaart didactisch handelen.  
 

Bovenstaande punten worden verspreid over het hele schooljaar. Deze zullen worden besproken 
tijdens teamvergaderingen (jaarplanning teamvergadering), groepsbesprekingen en in de 
nabesprekingen van de groepsobservaties.  
 
Leerinhouden worden afgestemd op verschillen in ontwikkelingsniveau wij bieden tevens een 
gestructureerd aanbod voor de kinderen die meer kunnen. Dit aanbod omhelst onder andere 
aantoonbaar aandacht voor het leren leren, het onderzoekend leren, het samen leren, het 
presenteren, het filosoferen en het ontwikkelen van zelfinzicht met als doel het leren naar een hoger 
plan te tillen. 
Programmaonderdelen kunnen zijn;  
• Leren leren, denken en voelen en mindset (Eduforce)  
• Slimmerkunde (executieve functies)  
• Filosofie  
• Denkpuzzels en leerspellen  
• Fantasiespellen, ‘lerenlevenspellen’ en quiz-spellen; Dixit, Kwink, Wizkids  
• Moeilijkere reken en/of taalopdrachten (priemgetallen, grafische rekenmachine, verhaalopbouw 
en lezerspubliek.)  
• Out of the box (analytisch, creatief en reflectief denken, vraagt nieuwe ideeën)  
• 3xO; onderzoeken, ontwerpen en ondernemen (waaronder excursies, gastlessen en website/ 
sociale media)  
• Projectmatig werken en eigen onderzoek (www.ihots.com en WKRU), waarbij aandacht voor 
hogere denkvaardigheden (Sternberg),  
onderzoeksvaardigheden en presentatievormen (mindmap, prezi, muurkrant, werkstuk, maquette, 
workshop voor andere leerlingen). 
• Techniek; knex, robot, 3dprinter, proefjes lab  
• Vooruitwerklab, groepsopdrachten in competitieve vorm, waarbij denkvaardigheden aan de orde 
komen  
• Vooruit- lessen (tijdschrift Vooruit) 
 
Voor de onderbouw willen we werken aan:  

• Denksleutels -> uitdagende hoeken  

• Beginnende geletterdheid 

• Wetenschap en Techniek  

• Denkspelletjes 

• Gerichte kleine kring  
 

 
Meetbare resultaten 
In juni 2022 beschikken twee van de drie leerkrachten aantoonbaar over vaardigheden die nodig zijn 
voor het ontwikkelen en de implementatie van het gepersonaliseerd leren binnen de groep, 
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coachingsvaardigheden en dat bij het didactisch handelen de instructie is afgestemd op de leerling en 
de leerling een passend aanbod in verwerking krijgt. Door intern/externe screening 
(audit/klassenbezoeken/coll. cons.) wordt dit aangetoond. 
 
Haalbaarheidsfactoren 
Een didactisch vaardig team. 
Begeleiding en coaching door directie en intern begeleider. Binnen de teamoverleggen worden de 6 
dikgedrukte onderwerpen geagendeerd en uitgewerkt in een doelgericht proces. 
 
Uren 
Uit de schoolformatie is een zgn "leerkrachtondersteuner" aangesteld. Zij werkt voor 32 uur.  
 
Uit de NPO middelen is ruimte gecreëerd van extra 2 uur per week. 
 
Budget 
De 32 uur komt uit de schoolformatie. 
De 2 uur extra in de week zijn gefinancierd uit de NPO gelden. 
 
Tijdsplanning 

september Groepsbezoeken Mib/ Directie 

november Groepsbezoeken  Mib/ Directie 

februari Groepsbezoeken Mib/ Directie 

 
Wijze van borging 
Het traject wordt geëvalueerd en uitgebreid (alle basisvakken) in de jaren 2021-2022 en 2022-2023 
Gemaakte afspraken zullen worden vastgelegd in kwaliteitskaart didactisch handelen.  
 

Ontwikkelen 
Onderwijs  |  Gepersonaliseerd leren 

NPO: The leader in Me: In 2023 bieden wij gepersonaliseerd leren 

aan in minimaal fase 4 (zoals beschreven in     de notitie  

‘Gepersonaliseerd Leren’); 

Aanleiding voor dit project 
We zijn bezig met de transitie naar gepersonaliseerd leren. We willen onze leerlingen voorbereiden 
op een onvoorspelbare wereld waar zij nu opgroeien en straks volwassen zijn. We willen een soort 
besturingssysteem bieden waarbinnen leerdoelen, persoonlijke ontwikkeling en cultuur elkaar 
versterken. 
 
We gaan een traject in van het CPS, The leader in me, waar eerst leerkrachten geschoold worden. Dit 
doen we omdat we dan betere keuzes kunnen maken die tot succes gelukkiger leven maken.  
 
Het gepersonaliseerde leren leert leerlingen om mede eigenaar te zijn voor hun eigen ontwikkeling. 
Dit verhoogt de betrokkenheid en motiveert. Leerlingen stellen hun eigen doelen en mogen op eigen 
niveau en in hun eigen tempo door de lesstof werken. 
 
Huidige situatie 
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Het huidige niveau van gepersonaliseerd leren van onze school bevindt zich grotendeels op niveau 2. 
( volgens 4 fasenmodel). De regie is nog grotendeels in handen van de leekracht. 
 
In onze school werken wij vanaf het schooljaar 2021-2022 met een nieuwe rekenmethode Pluspunt. 
Hiervoor hebben wij met Snappet gewerkt. De leerlingen werken nog niet volgens hun eigen leerlijn, 
op eigen niveau en in eigen tempo. Het gepersonaliseerd leren bevindt zich op onze school 
grotendeels in fase 2 (van de notitie 'Gepersonaliseerd leren'). 
Het aanbod voor de leerlingen die meer aankunnen is nog niet voldoende.  
 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
In 2023 zijn de leerlingen van De Hoeksteen meer in staat doordachte keuzes te maken.  
 
De leerlingen hebben hun meta-cognitieve vaardigheden leren te ontwikkelen en versterken. 
 
Onze leerlingen zijn begonnen met het ontwikkelproces van de volgende vaardigheden: 
 
1) samenwerken 
2) reflecteren 
3) kritisch denken 
4) nadenken voor je iets doet 
5) planning en prioritering 
6) doelgericht denken 
 
Onze leerlingen hebben kennis gemaakt met de 7 gewoonten Boom. 
 
In het schooljaar 2021-2022 willen we werken minimaal werken in fase 3 (zoals beschreven in de 
notitie 'Gepersonaliseerd Leren').  
In 2023 bieden wij gezamenlijk als fusieschool gepersonaliseerd leren aan in minimaal fase 4 (zoals 
beschreven in de notitie ‘Gepersonaliseerd Leren’)  
De leerlingen leren in twee a drie jaar met behulp van de ‘7 Habits of Highly Effective People’ als ‘taal 
en tool’ de vaardigheden van persoonlijk leiderschap. 
 
Doelen voor dit jaar 

• We werken met een weekplanning waarbinnen de leerlingen zelf hun werk mogen plannen. 

• Teamleden zetten 2 keer per jaar collegiale visitatie en consultatie in op onderwerpen die 
passen bij de schoolontwikkeling. Ook de schoolbegeleider van Primenius visiteert en 
consulteert. 

• De intern begeleider en directie gaan minimaal drie keer op groepsbezoek.  

• De leerkrachten hebben eigenaarschap in het schooljaarplan.  

• De leerkrachten hebben aan het eind van het schooljaar een eigen portfolio. 

• Kwaliteitskaart voor rekenen, hierin wordt beschreven hoe het aanbod is en welke 
werkwijzen er school breed worden ingezet.  

• Kwaliteitskaart voor handelings- en oplossingsgerichte rekengesprekken. Hierin nemen we 
de volgende uitgangpunten: We werken met een format voor handelings- en 
oplossingsgerichte rekengesprekken. ( zie a en b) 
 a) De feedback van de leerkracht vindt plaats door de leerling zowel over het verloop van 
het werk als na afloop van het werk en is gericht op taak/product en proces/aanpak. 
Leerlingen worden actief betrokken bij reflectie op hun werk. 
 b) Tweewekelijks voeren we een rekengesprek ( met leerlingen vanaf groep 4) en deze 
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leggen we vast in een Word-document/ portfolio. Het functioneringsniveau per leerling is 
uitgangspunt voor inzetten van de leerlijn.  

 

The Leader in me 

• Teamleden hebben via training kennis gemaakt met de ‘7 Habits of Highly Effective People’. 
 

•  Aan het eind van de training hebben de deelnemers gemeenschappelijke taal ontwikkeld 
rondom persoonlijk leiderschap. 

•  Door kennismaking met ‘7 Habits of Highly Effective People’ leren de teamleden de principes 
die ze kunnen toepassen om meer betekenis aan hun professionele en persoonlijke leven te 
geven.  

 
Meetbare resultaten 
Vanaf groep 3 is er aantoonbaar tweewekelijks een rekengesprek met ieder kind.  
Iedere leerkracht heeft een portfolio.  
Er is een kwaliteitskaart geschreven voor rekenen.  
Er is een kwaliteitskaart voor handelings- en oplossingsgerichte rekengesprekken.  
Ieder leerkracht heeft tenminste één traject in schoolmonitor  
 
Haalbaarheidsfactoren 
Factoren die van invloed zijn: 
 
 
Uren 
Traject: The leader in me, € 13.000,00 dit is inclusief de eerste drie jaar licentiekosten. Deze scholing 
doen we samen met de Maria in Campus te Assen. 
 
Teamvergaderingen onder leiding van directie en intern begeleider 
 
Budget 
Leader in Me --> gefinancierd door NPO 
 
Tijdsplanning 

september Onderzoek naar realisatie schoolbrede "weekplanning"  ReCO 

september Uitvoeren en planning maken van collegiale consultatie en visitatie onder 
begeleiding van schoolbegeleider Primenius 

Team 

november Kwaliteitskaart ontwikkelen voor rekenen en rekengesprekken Team 

januari Startbijeenkomst 'The leader in me' Team 

januari Vaststellen kwaliteitskaart rekenen en rekengesprekken Team 

maart Bijeenkomst 'The leader in me' Team 

juni Bijeenkomst 'The leader in me' Team 

 
Wijze van borging 
Het gepersonaliseerd leren blijft opgenomen in onze jaarplanning in het jaar 2022-2023 voor alle 
vakgebieden fase 4 te bereiken. 
De kwaliteitskaarten zullen in schoolmonitor gezet worden. 
 
Borgingsplanning 

april jaarlijks Schooljaarverslag concept maken Dir. 



R.K. Basisschool De Hoeksteen Schooljaarplan 2021 - 2022 10 

Ontwikkelen 
Identiteit  |  Identiteit 

- In 2023 is de aandacht voor (verschillen in) identiteit geborgd in de 

brede vorming in ons onderwijs  

Aanleiding voor dit project 
Binnen de maatschappij zien we een diversiteit aan culturen en een steeds groter wordende kloof 
tussen arm en rijk. De Identiteitsdag heeft inspirerend gewerkt. Samen kunnen we respect en 
compassie voor de cultuur, het geloof en de situatie waarin de ander leeft aanleren. 
 
Huidige situatie 
In de KIVA lessen leren we hoe we moeten omgaan met elkaar. De methode Trefwoord helpt en 
ondersteunt ons hierbij. We schenken te weinig aandacht aan culturen, geloven en diversiteit om ons 
heen. We zien stille armoede maar acteren niet voldoende.  
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
n 2023 is de aandacht voor (verschillen in) identiteit geborgd in de brede vorming in ons onderwijs 
 

Ontwikkelen 
Identiteit  |  Identiteit 

In 2023 is de aandacht voor identiteit zichtbaar in de portfolio’s van 

de medewerkers binnen onze school 

Aanleiding voor dit project 
Binnen onze school werken wij vanuit onze kernwaarden. Onze identiteit is het hart van onze 
organisatie. Katholiek sociaal denken is wat wij nastreven. 
 
Huidige situatie 
In de school is teambreed aandacht voor Identiteit gericht op aandacht voor de kerkelijke vieringen. 
Aandacht voor eigen identiteit en ontwikkeling van deze identiteit is er nog weinig. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
In 2023 is de aandacht voor identiteit zichtbaar in de portfolio’s van de medewerkers binnen onze 
school. 
 
Uren 
De identiteitsbegeleidingsuren. 
 

Verbeteren 
Organisatie  |  Organisatie 

In 2023 is de ontwikkeling naar een duurzame organisatie zichtbaar 

Aanleiding voor dit project 
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Duurzaamheid is in onze huidige consumptiemaatschappij een belangrijk item. Wij als school kunnen 
het bewustwordingsproces voor duurzaamheid bij leerlingen op gang brengen. Samen zorgen we 
voor een leefbare wereld en zijn we zuinig op onze spullen. 
 
Huidige situatie 
Ieder jaar werkt onze school mee aan een recyclingproject, het inleveren van oude apparaten. Ook 
zamelen we batterijen. Duurzaamheid heeft geen structurele plek in ons onderwijsaanbod. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
In 2023 is de ontwikkeling naar een duurzame organisatie zichtbaar. 
 

Verbeteren 
Organisatie  |  Organisatie 

In 2023 zetten we de expertise van onze teamleden breed en 

duurzaam in 

Aanleiding voor dit project 
Het gepersonaliseerd leren vraagt eigenaarschap van onze leerlingen. De kinderen mogen hun 
talenten ontwikkelen. Binnen ons team hebben we de beschikking over diverse specialisten. De 
talenten van onze teamleden willen we inzetten voor het ontwikkelen en verbeteren van ons 
onderwijs. 
 
Huidige situatie 
Het huidige team op de Hoeksteen kent een aantal specialisten. De rekenspecialist is de enige collega 
die dit jaar is gebleven. De taken mbt taal- , identiteit-, en cultuur coördinatie zijn verdeeld onder de 
nieuwe collega's. 
 
Dit jaar zetten we eerst in op de basis op orde in de groepen. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
In 2023 zetten we de expertise van onze teamleden breed en duurzaam in. 
 
 
Doelen voor dit jaar 
De verdeling van de coördinatietaken als hierboven beschreven zullen we dit jaar wegzetten in een 
jaarplan. 
 
Meetbare resultaten 
Er is een jaarplan voor rekenen, cultuur, identiteit en taal 
Ontwikkelingen op het ICT vlak worden gevolgd binnen de kaders van Primenius. 
 
Haalbaarheidsfactoren 
Gezien het feit dat we een bijna nieuw team hebben en dat de focus ligt op de basis op orde met de 
vervolgstappen richting gepersonaliseerd werken zal de focus minder op de expertise ontwikkeling.  
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Verbeteren 
Organisatie  |  Kindcentrum 

In 2023 is onze school een maatwerk Kindcentrum afhankelijk van 

behoefte en praktische haalbaarheid 

Aanleiding voor dit project 
In de maatschappij zien we landelijk het ontwikkelen van kindcentra als trend. Kindcentra gericht op 
opvang van kinderen van 0-12 (18) jaar. Doorgaande ontwikkellijnen zijn een speerpunt voor het 
vormen van deze kindcentra. 
 
Huidige situatie 
Momenteel werken wij samen met Stichting Peuterwerk . We bieden opvang, zonder gezamenlijk 
ontwikkelde doorgaande ontwikkellijnen, aan kinderen van 2-12 jaar. Een behoeftepeiling onder 
ouders van de fusieschool/brede school is niet gehouden. Sinds augustus 2021 is de voorschool 
gesloten wegens tekort aan leerlingen. 
 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
In 2023 is onze gefuseerde school een maatwerk Kindcentrum afhankelijk van behoefte en praktische 
haalbaarheid. 
Wanneer er geen sprake is van een gefuseerde Hoeksteen met PC De Braakhekke zal er opnieuw 
gekeken moeten owrden naar de haalbaarheid van een IKC. 
 
Doelen voor dit jaar 
Op dit moment is het enige doel voor de Hoeksteen een zo spoedig mogelijke (her) opening van een 
voorschool. 
- Samen met Peuterwerk de boer op om peuters te werven. 
 
Meetbare resultaten 
We moeten de gesprekken met de Tintengroep afwachten 
 
Haalbaarheidsfactoren 
Gezien de norm van 5 leerlingen die nodig is om een financieel levensvatbare voorschool te draaien 
lijkt het momenteel niet reeel om (her) opening op korte termijn te verwachten. 
 
 

Verbeteren 
Communicatie & Marketing  |  Marketing 

In 2023 is ons leerlingaantal minimaal gelijk gebleven 

Aanleiding voor dit project 
De voorspellingen voor de Hoeksteen geven in de toekomst krimp aan. Wij moeten anticiperen op 
deze krimp en ons profileren als een aantrekkelijke goede school om tot groei te komen. 
 
Huidige situatie 
De school is dit schooljaar een 3 groepige basisschool. De groepen 1-2 --> 18 lln , 3-4-5 -->17 lln en 6-
7-8 --> 16 lln 
De school telt in totaal 51 leerlingen.  
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Uiteindelijk gewenste situatie 
De Hoeksteen zal een school moeten zijn die los van een gewenst leerling aantal opereert 
positioneert en profileert vanuit eigen kracht en positief gepersonalieerd leren. Dit zal ahw als een 
magneet moeten werken op de nieuwe lln. 
 
 
Doelen voor dit jaar 
We gaan samen met Peuterwerk kijken hoe we weer meer peuters naar onze locatie kunnen krijgen.  
We gaan een flyer ontwikkelen voor de Hoeksteen om uit te delen in Emmer Compascuum. 
Gerichte publicaties op facebook, social schools en zichtbaarheid in het dorp vergroten 
 
 
Meetbare resultaten 
Er is groei van het leerlingaantal met minimaal het aantal schoolverlaters van dit schooljaar  
Dat zijn er 4 dit schooljaar. 
 
Haalbaarheidsfactoren 
De realiteit is anders. 
De aanstaande nieuwbouw en de onduidelijkheid rondom de fusie zal zijn weerslag hebben op het 
nieuw aan te trekken leerlingen 
 
Tijdsplanning 

september Ontwikkelen flyer  Team 

oktober Gesprekken met Peuterwerk en andere opvangaanbieders  Dir. 

november Flyer verspreiden in en om Emmer Compascuum  Team 

 


