
 

 

 

Jaarplan 2018-2019 
 

Voor u ligt het jaarplan 2018-2019 van basisschool De Diamant. In dit jaarplan wordt 

omschreven welke doelen de school zich dit schooljaar stelt. Een jaarplan is logischerwijze 

een uitwerking van het meerjaren schoolplan waarin de koers voor 4 jaren is uitgezet. Een 

meerjaren schoolplan is weer gebaseerd op het strategisch beleidsplan van Kerobei. 

Vanwege de bijzondere situatie dat De Diamant een fusieschool is per 01-08-2017, en omdat 

Kerobei een nieuw strategisch beleidsplan aan het ontwerpen is voor de periode 2018-2022, 

is ervoor gekozen om volgend jaar een meerjaren schoolplan te maken dat aansluit op het 

strategisch beleidsplan van Kerobei. Daarmee wordt dan weer de cyclus gevolgd die aansluit 

bij strategische ontwikkelingen.  

Na bespreking van dit jaarplan in de medezeggenschapsraad zal aan zowel de 

personeelsgeleding als de ouderschapsgeleding van de medezeggenschapsraad instemming 

gevraagd worden.  

  



De Diamant en stichting Kerobei 
Kerobei is een stichting voor primair onderwijs met scholen in Baarlo, Beesel, Belfeld,   
(Hout-)Blerick, Maasbree, Reuver, Steyl en Tegelen. Stichting Kerobei beheert 19 scholen, 
waarvan 2 scholen voor speciaal basisonderwijs en 1 school voor voltijds dagonderwijs voor 
hoogbegaafden. De Diamant maakt onderdeel uit van deze Stichting. De kernwaarde 
van Kerobei is “eigenaarschap”. In de organisatie van het onderwijs vinden we dat natuurlijk 
terug. De scholen hebben ieder hun eigen gezicht en geven op hun eigen manier vorm aan 
het onderwijs zoals dat bij hun specifieke situatie het beste past. De school is dus zelf 
eigenaar van de ontwikkeling en zorgt op een eigen wijze er voor, dat de missie van Kerobei op de 
school herkenbaar is.  

 

De missie en visie 

Missie 
Kerobei realiseert hoogwaardig passend onderwijs en betekenisvolle kinderopvang op 
levensbeschouwelijke grondslag voor ieder kind van 0 – 14 jaar.  
Visie 
Kerobei kiest voor één kernwaarde: eigenaarschap.  
Onder eigenaarschap verstaan we:  

 eigenaar van de grondslag; 

 eigenaar van de missie; 

 eigenaar van de relatie met de doelgroepen; 

 eigenaar van eigen ontwikkeling. 
Eigenaarschap impliceert o.a.: verantwoordelijkheid nemen en dragen - aanspreekbaar zijn 
op het eigen handelen en de resultaten - mee ontwikkelen en innoveren - open staan voor 
anderen en hen erbij betrekken - optimist zijn (denken en handelen vanuit kansen en 
mogelijkheden) - oog hebben voor de eigen uniciteit en die van anderen en anderen 
eigenaar laten zijn. 
  



De Diamant 

De Diamant is ontstaan uit een fusie tussen De Bolleberg en Panta Rhei per 01-08-2017. Het 
schooljaar 2017-2018 heeft in het teken gestaan van de start van basisschool De Diamant. 
Kennismaken, afstemmen, (door-)ontwikkelen, evalueren waren op verschillende thema’s 
van toepassing zijn.  
De Diamant heeft vijf kernwaarden die leidend zijn voor alle ontwikkelingen: 

1. Ik mag er zijn 

2. Ik mag het verschil maken 

3. Ik mag het zelf doen 

4. Ik mag groeien en bloeien 

5. Ik mag bezig zijn met morgen 
 

2017-2018 
In het eerste schooljaar lag de focus op het creëren van een veilig basisklimaat waarin 
kinderen kunnen groeien en ontwikkelen. In de voorbereiding naar het eerste fusiejaar zijn 
er keuzes gemaakt en prioriteiten gesteld op de onderwerpen waarop al beleid is 
ontwikkeld. Een aantal onderwerpen zijn gedurende het eerste schooljaar nader uitgewerkt, 
waarbij ook keuzes gemaakt zijn en prioriteiten werden gesteld: 
 

 Leren leren (21e eeuwse vaardigheden) 

 Sociaal emotionele ontwikkeling (visie en methode) 

 Doorlopende lijn (visie en uitwerking in afstemming met HOERA) 

Dit heeft een aantal opbrengsten opgeleverd waarop de komende jaren verdere 

ontwikkeling ingezet wordt. Concreet zijn daarbij te noemen: 

 Meer toepassen van 21e eeuwse vaardigheden: tablets zijn (op kleine schaal) 

aangeschaft en worden didactisch ingezet. 

 Het portfolio heeft schoolbreed zijn intrede gedaan. Hiermee willen we kinderen 

meer betrekken en mede-eigenaar laten zijn van hun leerproces.  

 Sociaal emotionele ontwikkeling: de werkgroep is aan de slag met het ontwerpen van 

een visie passend bij de kernwaarden. Pestvrij is ingezet voor de groepen 5 t/m 7. Er 

heeft een training Kick4Body&Mind plaatsgevonden in beide groepen 8 (Een mentale 

en fysieke weerbaarheidstraining in de vorm van een sportles) 

 Doorlopende lijn (IKC-ontwikkeling). In afstemming met HOERA is een koersplan tot 

stand gekomen, met input van professionals en ouders. De komende jaren zal dit als 

basis gebruikt worden voor ontwikkelingen m.b.t. huisvesting en inhoudelijk 

doorontwikkeling.    

 

2018-2019 
We ontwikkelen door! Het fundament van de vijf kernwaarden zal steviger neergezet gaan 

worden. We doorlopen een visie-traject waarbij we samen met onze partner HOERA 

invulling gaan geven aan het pedagogisch fundament.  



 21e eeuwse vaardigheden: we richten ons onderwijs dusdanig in dat we leerlingen 
voorbereiden op de competenties die ze nodig hebben in de maatschappij van de 
toekomst. We gebruiken daarbij moderne middelen. Onder leiding van Arno 
Coenders volgt het voltallige team de masterclass ‘21st Century Skills’. Vervolgens 
zullen we opbrengsten en doelstellingen vastleggen in een visie op 
toekomstbestendig onderwijs. Komend schooljaar wordt de focus gelegd op digitale 
geletterdheid.  

 Sociaal emotionele ontwikkeling: De kerndoelen van het primair onderwijs 
verplichten scholen om aandacht te besteden aan de lichamelijke en psychische 
gezondheid van leerlingen. Er wordt van scholen verwacht dat zij leerlingen 
voorbereiden op een zelfstandig bestaan in de maatschappij. Dit betekent dat 
scholen naast het aanleren van basisvaardigheden als taal en rekenen, ook aandacht 
moeten besteden aan allerlei andere thema’s, zoals gezondheid, welzijn en 
maatschappelijke thema’s. De Diamant wil graag een gezonde school zijn. Een gezond 
voedingsbeleid is reeds vastgesteld. Komend schooljaar zal het thema Bewegen en 
Sport en Mediawijsheid expliciet op de agenda staan.  
De werkgroep sociaal emotionele ontwikkeling zal daarnaast een keuze maken uit 
het huidige beschikbare aanbod van interventies gericht op het versterken van de 
sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen in het primair onderwijs. 

 Doorlopende lijn (visie-ontwikkeling in samenwerking met HOERA): gedurende het 
eerste fusiejaar zijn de eerste stappen gezet richting een Integraal Kindcentrum. 
Denk hierbij aan een integratie van het 3+ aanbod bij de kleuters, het opstellen van 
een koersplan, gezamenlijk managementoverleg, etc. Komend jaar zal hierop een 
doorontwikkeling plaatsvinden. Prioriteit heeft dat er eerst gewerkt moet worden 
aan een gezamenlijk pedagogisch fundament (gezamenlijke waarden). Het is hierin 
van belang dat ouders en kinderen meegenomen worden. De volgende werkwijze 
hebben we besproken: er wordt een werkgroep pedagogisch fundament gevormd. 
Deze werkgroep werkt mee om in samenwerking met het team en ouders voor het 
kindcentrum 1 pedagogische lijn te formuleren en vast te stellen. Een pedagogisch 
fundament (gezamenlijke waarden) van waaruit het hele team van het kindcentrum 
gaat werken.  


