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We stellen ons inhoudelijke jaarplan op volgens de indeling die de inspectie hanteert bij het 

onderzoekskader (blz 3 t/m 8).  

Het organisatorische deel volgt vanaf blz 9  

ONDERWIJSPROCES         blz 3  

Aanbod              

Zicht op ontwikkeling          

Didactisch handelen           

(Extra) ondersteuning          

Samenwerking           

Toetsing en afsluiting          

  

SCHOOLKLIMAAT         blz 6  

Veiligheid          

Pedagogisch klimaat          

  

ONDERWIJSRESULTATEN       blz 7  

Resultaten             

Sociale en maatschappelijke competenties   

Vervolgsucces   

  

KWALITEITSZORG EN AMBITIE      blz 8  

Kwaliteitszorg            

Kwaliteitscultuur   

Verantwoording en dialoog   

KUNSTMENU, NASCHOLING, WMK     blz 10  

FORMATIE, GROEPSVERDELING  blz 14 

JAARPLANNING        blz 1   
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Onderwijsproces  Aanbod  
  

Doel lange termijn  

Ons aanbod sluit aan op het niveau van de leerlingen bij binnenkomst van onze school, wordt 

afgestemd op de onderwijsbehoeften die kenmerkend zijn voor onze leerlingenpopulatie en 

bereidt hen voor op het aanbod bij de start van het vervolgonderwijs.   

Doel dit schooljaar  

Verfijning van het sociaal leren en het persoonlijk leren ‘handen en voeten’ geven.  

Besluiten hoe de leerlijn Engels vormgegeven wordt.  

Leesbeleving van de leerlingen verbeteren.  

Schrijfaanbod onder de loep nemen en acties op zetten  

Activiteiten  Wie  Wanneer  

Aanbod in de containers vervolmaken  

Talentenborden voorstel maken  

Werkgroep Engels maakt voorstel  

Overleggen met externe (fysio?) en stappen 

beschrijven  

Team   

Team  

Werkgroep Engels  
IB en directie  

Hele jaar  

Maart 23 

Januari 23 

Oktober 22 

 

  

Onderwijsproces  Zicht op ontwikkeling  
  

Doel lange termijn  

Wanneer leerlingen niet genoeg lijken te profiteren, analyseren we waar de ontwikkeling 

stagneert en wat mogelijke verklaringen hiervoor zijn. Vervolgens bepalen we wat er moet 

gebeuren om eventuele achterstanden bij leerlingen te verhelpen.  

Doel dit schooljaar  

Tijdens de groepsbesprekingen met de IB hebben leerkrachten een concreet beeld van leerlingen 

die stagneren en daarbij wordt een analyse gemaakt om te bepalen wat de oorzaak hiervan is. 

Verbetering overgang groep 2 naar 3  

Activiteiten  Wie  Wanneer  

Automatiseren van hoofdrekensommen oefenen zoals 
we in groep 3 doen 
Boomtoetsen voortaan afnemen om 08.45 uur 
Met Technisch lezen kinderen leren meer op tempo te 

lezen 

 

Bespreken, brainstorm en uitproberen  

Team 

 

Team  

 

Team 

 

Onderbouw  

Hele jaar  

  

Feb en juni 

 

Hele jaar 

 

Okt-Januari  
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Onderwijsproces  Didactisch handelen  
  

Doel lange termijn  

We creëren een leerklimaat waardoor leerlingen actief en betrokken zijn en stemmen de 

instructies en spelbegeleiding, opdrachten en onderwijstijd af op de behoeften van groepen en 

individuele leerlingen. De afstemming is zowel op ondersteuning als op uitdaging gericht, 

afhankelijk van de behoeften van leerlingen.  

Doel dit schooljaar  

Aan het einde van het schooljaar geven we in elke groep instructie die ervoor zorgt dat 90% van de 
leerlingen actief en betrokken is. We gebruiken hiervoor o.a. de motivatiescan.  
In de onderbouw (1 en 2) is in elke groep sprake van Vloeiend Ritmisch Kleuteronderwijs. 

Activiteiten  Wie  Wanneer  

Groepsbezoeken  

Onderbouwteam bespreekt de ervaringen met VRK  

Observaties GDO-adviseur in 1 en 2  

 

Directie en IB  

Onderbouw  

Onderbouw  

 

Hele jaar  

Hele jaar  

  

 

  

  

Onderwijsproces  (Extra) ondersteuning  
  

Doel lange termijn  

We bieden een passend onderwijsaanbod, ook aan kinderen die iets anders nodig hebben. Het 

aanbod, de ondersteuning en/of de begeleiding zijn gericht op een ononderbroken ontwikkeling 

van de leerling. De school evalueert periodiek of het aanbod het gewenste effect heeft en stelt de 

interventies zo nodig bij.  

Doel dit schooljaar  

Op verschillende vakgebieden zijn er in de groepen leerlingen die beter kunnen presteren. Tijdens 

de diepteanalyses worden deze kinderen besproken. 

Activiteiten  Wie  Wanneer  

Plan voor deze leerlingen opstellen en uitvoeren  Leerkracht, IB en 

ondersteuner 

Hele jaar  
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Onderwijsproces  Samenwerking  
  

Doel lange termijn  

We werken samen met Kids First (peuteropvang en BSO) om te komen tot een volwaardig IKC.  

Doel dit schooljaar  

Start maken met een gezamenlijke presentatie naar buiten  

Activiteiten  Wie  Wanneer  

Buitenschoolse activiteiten organiseren  

 

Kennismakingsactiviteiten teams organiseren  

Ellen   

 

Directie  

Hele jaar  

 

2 avonden  

  

Onderwijsproces  Toetsing en afsluiting  
  

Doel lange termijn  

Tijdens de schoolperiode maken alle leerlingen toetsen van het leerlingvolgsysteem, waarmee in 

elk geval de kennis en vaardigheden op het terrein van Nederlandse taal en rekenen en wiskunde 

worden gemeten. We nemen de toetsen af conform de voorschriften.    

Doel dit schooljaar  

Alle leerkrachten nemen de toetsen af zoals afgesproken  

Activiteiten  Wie  Wanneer  

Vooraf aan toetsperiode bespreken  IB en team (3-8)  Januari en mei  
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Schoolklimaat  Veiligheid  
  

Doel lange termijn  

De school zorgt voor de sociale, fysieke en psychische veiligheid van de leerlingen in en om de 

school gedurende de schooldag.   

Doel dit schooljaar  

Kinderen voelen zich veilig op de Jint.  

Veiligheidsplan opstellen en uitvoeren.  

Monitoren van de veiligheidsbeleving en het welbevinden van de leerlingen uit groep 7 en 8 aan 
de hand van de vragenlijsten uit de WMK.  
Nauwkeurige administratie van verzuim van leerlingen  

Activiteiten  Wie  Wanneer  

Veiligheidsplan uitwerken  

Opstellen, uitzetten en verwerking van de vragenlijst  

Check of dit overeenkomt met onze doelstellingen van  

GDO  

Leerkrachten houden elke dag bij wie afwezig is en 

melden zaken bij IB  

Petra  

vacature 

  

Team (Jeanette)  

  

Team (IB)  

Najaar 21  

April/Mei 2023  

  

Juni 2022  

  

Hele jaar  

  

Schoolklimaat  Pedagogisch klimaat  
  

Doel lange termijn  

We zorgen ervoor dat íeder kind zich gezien, gekend, gehoord en begrepen voelt én zich binnen 

zijn/haar mogelijkheden optimaal ontwikkelt.  

Doel dit schooljaar  

Van elk kind gaan we ontdekken welk talent het heeft. 

Activiteiten  Wie  Wanneer  

Training Kindertalentenfluisteraar  Team  10 januari 2023  
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Onderwijsresultaten  Resultaten  
  

Doel lange termijn  

De cognitieve eindresultaten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de 

leerlingenpopulatie mag worden verwacht.   

Doel dit schooljaar  

Groepen scoren gemiddeld II (minimaal III)  

Activiteiten  Wie  Wanneer  

Diepteanalyse opstellen  

Hieruit voortvloeiende acties uitvoeren Check 

en evt bijstelling   

IB en directie  

Team  

Team/directie/IB  

Febr en juni  

Daarna  

Volgende Boom 

  

Onderwijsresultaten     Sociale en maatschappelijke competenties   
  

  

Doel lange termijn  

Onze leerlingen gaan correct en prettig met elkaar om, zijn taakgericht en hebben zelfsturing 

(GDO).  

Doel dit schooljaar  

Versterking van het persoonlijk leren  

Activiteiten  Wie  Wanneer  

Talentenborden in gebruik nemen  

Begeleiding door externe GDO-adviseur  

Team  

Team  

Voorjaar 23  
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Onderwijsresultaten  Vervolgsucces  
  

Doel lange termijn  

Onze leerlingen doorlopen hun vervolgschool (in elk geval de eerste drie jaar) op een succesvolle 

wijze, zowel in cognitief- als in gedragsresultaat.  

Doel dit schooljaar  

Check  

Activiteiten  Wie  Wanneer  

Resultaten monitoren   Lisette  Juni 2023 

  

    

Kwaliteitszorg  Kwaliteitszorg  
  

Doel lange termijn  

Er zijn toetsbare doelen geformuleerd en er wordt regelmatig geëvalueerd of deze doelen worden 

gehaald. De oorzaken van eventueel tekortschietende onderwijskwaliteit worden geanalyseerd en 

waar nodig worden verbeteringen doelgericht doorgevoerd.   

Doel dit schooljaar  

Het percentage zwakke lezers wordt verkleind  

Scores Hoofdrekenen naar gemiddeld II 

Activiteiten  Wie  Wanneer  

Opstellen en uitvoeren van leesbeleid  

Automatiseringsoefeningen Hoofdrekenen 

zoals in groep 3 uitvoeren 

Jannie en team 

Team (IB)  

Hele schooljaar  

Hele schooljaar  
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Kwaliteitszorg  Kwaliteitscultuur  
  

Doel lange termijn  

We werken gezamenlijk aan een voortdurende verbetering van onze professionaliteit. We houden 

daarbij rekening met de gestelde bekwaamheidseisen en beroepsprofielen en behaalde resultaten 

bij leerlingen.  

Doel dit schooljaar  

Leerkrachten oriënteren zich op waar zij in kunnen verbeteren 

Leren van en met elkaar 

Activiteiten  Wie  Wanneer  

Modules E-wise  Team  Hele jaar  

  

  

Kwaliteitszorg  Verantwoording + dialoog  
  

  

Doel lange termijn  

We brengen jaarlijks verslag uit over onze doelen en de resultaten die we behalen.   

Doel dit schooljaar  

Duidelijkheid/transparantie naar buitenwereld  

Activiteiten  Wie  Wanneer  

Bespreken met team en vaststellen Team (Jack) continu 
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Kunst- en techniekmenu  
Groepen 1 t/m 4: De avontuurlijke reis van water op 21 februari 2023 

Tijdens deze techniekles gaan leerlingen op onderzoek uit om de antwoorden te vinden op deze en 

andere vragen over de waterkringloop. Zowel zelfstandig als samen in groepjes werken ze aan 

onderzoeksopdrachten en ontwerpopdrachten die aanzetten tot samenwerken, creatief denken en 

ontdekken. 

Groep 1: Fabelkracht op 4 april 2023 

Fabelkracht is een beweeglijke en bijna tekstloze voorstelling, waarin de kracht van de fantasie en het 

lichaam elkaar uitdagen. Tien jaar geleden betoverde deze Tryater-voorstelling – bedacht en 

geregisseerd door Tamara Schoppert – al vele kinderen (en volwassenen!) in binnen- en buitenland.  

Groep 1 en 2: De molkwei op 20 juni 2023 

Een meedansvoorstelling voor kleuters op de boerderij over koeien en melk 

Groep 2: De wondere wereld van Wopke op 10 februari 2023 

Een bijzonder programma voor de onderbouw in de broedplaats van Leeuwarden: de oude 

ambachtsschool. 

Groep 3 en 4: Programmeren in Dbieb op 8 november 2022 

Groep 3 en 4 gaan in dbieb op berenjacht! Nadat het verhaal ‘Wij gaan op berenjacht’ is voorgelezen, 

gaan de leerlingen ook op jacht: eerst op papier en daarna met de Bluebots. 

Groep  3 en 4: Een muzikaal avontuur in het oerwoud! op 20 april 2023 

Rona, de kleine chimpansee, beleefd een avontuur en dat begint in het regenachtige oerwoud.  Ze 

verveelt zich enorm. Het regent al dagen en Rona weet niet meer wat ze moet doen. Dan vindt ze een 

geheimzinnige kist….. Dit is waar het deze ochtend over gaat. De kinderen zitten in een wijde kring om 

de muzikanten heen en worden uitgedaagd om Rona op allerlei manieren te helpen met alles wat er 

in de ochtend gebeurt. Een spannend avontuur.  Zou het goed aflopen………………? 

Groep 3 en 4: Street Art Tour op 8 juni 2023 

We maken een wandeling langs de mooiste muurschilderingen van Leeuwarden. Samen ontdekken 

we hoe ze gemaakt zijn. Op een speelse wijzen zullen we naar muurschilderingen kijken. Welke dieren 

staan erop? Welke geluiden maken ze? Welke vormen ontdek je. Welke superheld zou jij afbeelden? 

En natuurlijk gaan we ook zelf kunst achterlaten op straat!  

Groep 4: Insectenhotel op 24 maart 2023 

De voorstelling Insectenhotel heeft een sprookjesachtige sfeer, met muziek, maskers, objectentheater 

en uitvergrote insecten kostuums.Het verhaal gaat over een oude man die een insectenhotel runt.  

Groep 5 en 6:  

Waar komt ons eten vandaan: Van Pieper tot Patat op 20 september 2022 
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Aan de rand van Leeuwarden staat een prachtige monumentale boerderij uit 1909 waarin het Fries 

Landbouwmuseum zit. Hier gaan we aan de slag met de techniekles ‘Van Pieper tot Patat’. 

Kinderen  maken kennis met de aardappel, één van de basisproducten in ons dagelijks eten. Ze leren 

hoe ze van aardappelen diverse producten, zoals puree en patat, maar ook lijm kunnen maken. Om 

alvast in de juiste stemming te komen vragen we school om de kinderen zelf een aardappel van huis 

te laten meenemen. 

Nice to meet you op 23 en 24 november 2022 

Deze experience gaat over kennismaken. Hoe kom je in contact met iemand die je niet kent, een 

vreemde? We gaan in de dansstudio van Ivgi&Greben uitproberen op welke manieren je dit kunt 

doen en welke verschillende gebaren, houding en aanraking daarbij horen. Hoeveel ruimte moet er 

voor je gevoel zijn tussen jou en een vriend en tussen jou en een vreemde?  

De schimmenprojector op 13 en 15 februari 2023 

Licht en verhalen vertellen passen goed bij elkaar, al heel lang vertellen mensen elkaar verhalen 

bijvoorbeeld bij het kampvuur en worden schaduwen gebruikt om personages uit te beelden. Deze 

eeuwenoude traditie van verhalen en licht gaan we tijdens de workshop op het media art festival 

gebruiken om met technologie elkaar nieuwe verhalen te vertellen. 

 

Doe mee aan de Elfstedentocht! Op 30 maart 2023 

Tresoar is dè plek waar je informatie ziet, vindt en hoort over je achtergrond, je huis, je dorp en 

misschien zelfs een stukje van je eigen identiteit. Tresoar is de bewaarplaats van de geschiedenis van 

Fryslân. 

Speciaal voor de groepen 5 en 6 heeft Tresoar een interactieve les over de Elfstedentocht ontwikkeld. 

Vooraf kan de leerkracht de docentenhandleiding en leerlingenmateriaal via de website van 

Schoolkade downloaden. 

Groep 7: 

De snuffelkar van Ridzert Rat op 5 oktober 2022 

Ridzert Rat is benieuwd naar zijn voorouders. Hij denkt dat hij familie is van een beroemdheid: de 

Franse topkok Remy, bekend van de film Ratatouille. Maar is dit ook echt waar? Ridzert wil het zeker 

weten en gaat op zoek naar bewijs. 

Zijn speurtocht begint in het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL), het gemeentearchief. Maar het 

uitzoeken van zijn stamboom is moeilijker dan Ridzert denkt. Hij stuit op verschillende problemen. 

Daarom vraagt hij de leerlingen om hulp. 

Groep 7 en 8: 

Bouwen aan de bouw op 14 en 15 september 2022 

Workshop: Tijdens de workshop gaan de leerlingen, na een korte introductie over de Bouw, zelf aan 

de slag met het maken van bijv. een houten dobbelsteen of vogelhuisje. Ze moeten daarbij zelf 

afmeten, tekenen, boren en schuren. De workshop wordt op de school gegeven en materialen en 

gereedschappen worden meegenomen.   
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Bedrijfsbezoek: Voor een bedrijfsbezoek gaat de klas op bezoek bij een bouwbedrijf in de buurt van de 

school. Daar krijgen ze een rondleiding, maken ze kennis met verschillende beroepen in de Bouw en 

kunnen ze ook zelf even de handen uit de mouwen steken.  

Experience Lab op 26 en 27 oktober 2022 en op 2 en 3 november 2022. 

Het Experience Lab biedt twee lessen aan per klas. Voor elk niveau hebben we een andere uitdaging, 

waar programmeren, ontwerpen en ontdekken centraal staan. Denk hierbij aan het programmeren 

van robots, vliegen met drones, ontwerpen met de lasersnijder en kennismaken met virtual reality. Er 

worden omstandigheden gecreëerd waar leerlingen hun talenten kunnen ontdekken en op termijn 

deze talenten verder kunnen ontwikkelen.  

Pieter Roelf Jeugdconcert ‘Concert voor Rafiq’ op 12 juni 2023 

Alles wat normaal niet gebruikelijk is tijdens een klassiek concert mag bij Concert voor Rafiq juist wel! 

Zingen, dansen, een regenkoor maken, drummen op je lichaam. Samen met het NNO en verteller Eric 

Robillard zijn de kinderen onderdeel van het concert. 

 

De rest van het programma van Kunstmenu Plus was nog niet bekend bij het schrijven van dit plan.  
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Nascholing  
Training Talentgesprekken voeren op 10 januari 2023 (hele team).  

Komend jaar gaat het hele team met E-learning aan de slag. Elke periode zullen we een aantal lessen 

volgen en deze vervolgens bespreken op de studiedag die hierop volgt. Vervolgens maken we 

afspraken wat we in de praktijk met het geleerde kunnen en gaan doen. 

De modules die we gaan volgen: 

Met de hele school: 
Motiverend lesgeven 
Boos, brutaal en expressief gedrag 
Leesbevordering, maak van lezen een feest! 
Executieve functies ondersteunen in de klas 
Leerlingen uitdagen tot expressie: praktische les ideeën 
Rekenen; automatiseren en memoriseren 

 
Onderbouw: 
Doelgericht hoekenwerk bij kleuters 
Leerlingen met een TOS herkennen en ondersteunen 
Fonemisch bewustzijn en klanktekenkoppeling bij kleuters 
Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong signaleren en begeleiden 

 
Bovenbouw: 
Werken met rijke teksten in de bovenbouw 
Begrijpend lezen; hoe kun je dat aanpakken? 
Verhalen schrijven: instrueren, begeleiden en beoordelen 
Het referentiekader taal en rekenen in de praktijk 
 

WMKPO  
Bovenschools: Kwaliteitscultuur en Verantwoording en dialoog  

Eigen keuze: Actieve betrokkenheid van de leerlingen en Didactisch Handelen  
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 Formatie  

Schooltijden zijn van 08.30 uur tot 14.00 uur. Leerkrachten hebben gedurende deze uren twee keer 

een kwartier pauze. Kinderen hebben een pauze van een kwartier en eentje van een half uur.   

 

Groepsverdeling: 

  Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  Aantal lln  

Groep 1  Hiske  Hiske  Petra Petra  Petra  10(>20)  

Groep 1/2  Anika Anika Anika Anika Anika 24  

Groep 2  Froukje   Froukje  Froukje   Ingrid  Ingrid  19  

Groep 3  Jannie  Jannie  Jannie  Jannie  Hischia  23  

Groep 4A Johanna  Johanna  Ingrid  Johanna  Johanna  15 

Groep 4B  Femke Femke Femke Femke Femke 18 

Groep 5  Titiana/Leonie Titiana/Leonie Titiana/Leonie Titiana Titiana 31 

Groep 6  Cecilia Meine Meine Meine Meine 20 

Groep 7  Nick Nick Nick Nick Anneke 26  

Groep 8  Maranka Maranka Maranka Maranka Maranka 26 

 

Ondersteunend personeel:  

Lisette: 3 dagen IB (IB, klassenbezoek, kwaliteit/onderwijs en leerlingenzorg, aansturing 

onderwijsassistente)  

Ellen: 2 dagen ondersteuning (groepen 1 t/m 3) 

Lydia: 3 dagen ondersteuning (Levelwerk, kindercoach, Rots en Water, groep 6)   

Cecilia: 2 dagen ondersteuning (groepen 4)  

Hischia: 1 dag ondersteuning (groep 5)  

Jack: directeur (algehele leiding, financiën, personele zaken, kwaliteit/opbrengsten en tevredenheid, 

klassenbezoek, communicatie ouders, bovenschools overleg)  

Chiem: 2 dagen (13 uur) onderwijsassistente  
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Jaarplanning 

     
Week 

Start Bijzonderheden Onderw Meten Team 

35 29 aug   
Motiverend 

lesgeven 
 

Hoekenwerk 
 

Rijke teksten 

 Wo 31/8 

36 5 sept Wo 7/9 IKC 18.00-20.30 uur   

37 12 sept Schoolreisjes, di 13/9 MR/OV  Wo 14/9 
 

38 19 sept Schoolreisjes  Di 20/9   

39 26 sept Ontruimingsoefening, di 28/9 Alg. ouderavond  Wo 26/9 

40 3 okt Kinderboekenweek 5-16 okt; do 6/10 Studiedag 1:Bieb   

41 10 okt Boekenmarkt; maandsluiting ½ 2 4 6 8  OK thm Di 11/10 

42 17 okt Herfstvakantie 
43 24 okt Di luizencontrole; Do 25/10 Spreekuur  

Boos, brutaal en 
expressief 

gedrag 
 

TOS  
 

Begrijpend lezen 

Sibel  
44 31 okt Ma 31/10 Spreekuur; wo 2/11 Jintekintedei Sibel  
45 7 nov Ma 7/11 OV ; Maandsluiting 1 3 5 7,  Sibel Wo 9/11 

46 14 nov Wo 16/11 MR  Di 15/11 

47 21 nov Di 22/11 IKC 18.00-20.30 uur Drempel  

48 28 nov Do 1/12 OV OK thm  

49 5 dec Ma 5/12 Sinterklaas; kinderen vrij om 12 uur   Di 6/12 

50 12 dec Wo 14/12 OV   Wo 14/12 

51 19 dec Woen 21/12 Kerst;  Vrij 23/12 kinderen vrij om 12 uur    
52 26 dec Kerstvakantie 
1 2 jan 

2 9 jan Ma en Di 9/1 en 10/1 Studiedag 2 en 3;Wo luizen en MR Leesbevordering 
 

Fonemisch bew. 
bij kleuters 

 
Verhalen 
schrijven 

OK thm  

3 16 jan  Okth 
ouder 
Boom BL, 
Sp, RW,  

Wo 18/1 

4 23 jan maandsluiting ½ 2 4 6 8 Di 24/1 

5 30 jan  Wo 1/2 

6 6 feb Wo 8/2 studiedag 4;    
7 13 feb Do 16/2 Rap.avond    
8 20 feb Ma 20/2 en Woe 2/2 Rap.avond; ma 20/2 OV   Di 21/2 

9 27 feb Voorjaarsvakantie 
10 6 ma Ma luizencontrole; Wo 8/3 Studiedag 5 Elan Executieve 

functies 
ondersteunen 

 
Kleuters met 

ontw.voorsprong 
 

Referentiekader 
In praktijk 

OK thm  

11 13 ma Di 14/3 MR/OV  Di 14/3 

12 20 ma Wo 22/3 IKC 14.30-17.00 uur; Maandsluiting 1 3 5 7    

13 27 ma Wo 29/3 Pake en Beppe dei Okth oud Di 28/3 

14 3 apr Di 4/4 en wo 5/4 Spreekuur; Vrij 7/4 Goede Vrijdag   

15 10 apr Maan 10/4 Pasen; di 11/4 studiedag 6 OK thm  

16 17 apr   Eindtoets Wo 19/4 

17 24 apr Meivakantie 
 18 1 mei 

19 8 mei Ma luizencontrole; maandsluiting met ouders  
Lln uitdagen tot 

expressie 
 

Rekenen; 
automatiseren 

en memoriseren 

 Wo 10/5 

20 15 mei Wo 17/5 MR; Do 18/5 en Vrij 19/5 Hemelvaart  Di 16/5 

21 22 mei   Wo 24/5 

22 29 mei Ma 29/5 Pinksteren  Di 30/5 

23 5 juni Ma 5 OV; Wo 7/6 IKC 14.30-17.00 uur; Vrij 9/6 studiedag 7   

24 12 juni   Wo 14/6 

25 19 juni   Boom BL, 
Sp, RW, 

Di 20/6 

26 26 juni   Wo 28/6 

27 3 juli Ma 3/7 studiedag 8; di 4/7 MR/OV; Woe 5/7 Rapporten;     



Jaarplan De Jint 22/23  

16  

28 10 juli Di 11/7 en Do 13/7 Rapporten; musical?    

29 17 juli Do 21/7 Eindfeest    Di 18/7 

30 24 juli Zomervakantie t/m 3 september 2023 
 


