
 

Sociale veiligheid: Start van het schooljaar 
 hebben we op basis van de
gedragsverwachtingen uit onze visie, 6 tot 8
gedragsregels geformuleerd en deze
gecommuniceerd met ouders. 
Sociale veiligheid: Voorjaar 2023 is het team
van Kon-Tiki voldoende in staat gewenst
gedrag in de klas en school te stimuleren. 
Sociaal-emotionele ontwikkeling: November
2022 werkt het gehele team volgens de
gemaakte afspraken met KiVa. 
Familieklas: Kim wordt opgeleid tot trainer van
Familieklasleerkrachten.

Coördinator: Kim Holterhues
Ondersteunende partij: Zien in de Klas

Januari 2023 hebben alle nieuwe
leerkrachten ondersteuning gehad van de
MHB specialist in de begeleiding van
leerlingen binnen de eigen klas. 
Juni 2023 hebben we middels de evaluatie
zicht op de waarborging van het huidige
aanbod MHB. 
Juni 2023 is er een doorgaande lijn voor
groep 1 t/m 4 ontwikkeld gericht op het MHB
aanbod. 
Januari 2023 is de jaarplanning in het aanbod
leerlijn 2 binnen de groepen 5 t/m 8
aangescherpt om zo te zorgen voor meer
vaart. 

Coördinator: Daniëlle van Beek

 

De ondernemingen zijn in december verder
uitgewerkt volgens de gestelde stappen. 
December 2022 wordt er iedere week
zichtbaar gewerkt in de ondernemingen: het
verhalenschip, het redactiehuis, het
ontwerpplein.
December 2022 is elke vaste collega op de
hoogte van de gesprekkencyclus en kan
volgens deze cyclus werken. 
Februari 2023 hebben alle nieuwe collega’s
zicht op de visie, mede vanuit de
kennisdelingen. 
In oktober 2022 zitten de ondernemingen
structureel verweven in de thema’s van IPC.

Coördinator: Sacha van der Schuur

Rekenen
Eind december hebben wij met elkaar een
rekenvisie opgesteld die een doorgaande lijn
bevat van groep 1 t/m 8. 
Voorjaar 2023 is de rekendidactiek verhoogd
en is het team van Kon-Tiki in staat om een
goede rekenles te geven volgens deze
didactiek. 
Vanaf november is er in iedere groep 10
minuten extra tijd voor automatiseren. 
Voorjaar 2023 zijn de interventies voor de
zwakke en sterkere rekenaars helder en
worden deze doelmatig ingezet. 

 
Coördinator: Marije van Manen
Ondersteunende partijen: Expertis en CED-groep

 

In februari 2023 is de visie op taal op Kon-Tiki
opgesteld door het ontwikkelteam taal. 
Juni 2023 ligt er een plan inclusief tijdspad
voor het aanschaffen van een nieuwe methode
technisch lezen. 
Juni 2023 zijn de leerkrachten van de groepen
4 t/m 8 in staat om volgens de kwaliteitskaart
een goede begrijpend leesles te geven vanuit
de methode Nieuwsbegrip en vanuit Close
Reading (aansluitend bij de IPC thema's).
December 2022 is de leesmotivatie toegenomen
bij de kinderen, mede door de Bibliotheek op
school, intrinsieke motivatie en kennis en
betrokkenheid van de leerkrachten. 

Coördinator: Mayke Heutink
Ondersteunende partij: Expertis

JAARPLAN 2022-2023
KON-TIKI

"Sta aan het stuur van je eigen avontuur" 
 

ONDERZOEKEND     VEILIG      BETROKKEN

ICT
November 2022 is het AVG beleid in kaart
gebracht en is het gehele team hiervan op de
hoogte. 
Juni 2023 zijn de twee ICT kwaliteitskaarten
ontworpen, gericht op: mediawijsheid en ICT
basisvaardigheden.

Coördinator: David Bras

Gedrag

Taal Ondernemend leren/ IPC

MHB
Meer- en hoogbegaafden


