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1. Ons schoolplan
1.1 Doel
Dit schoolplan is het beleidsdocument, waarin we aangeven welke keuzes we voor de schoolplanperiode 2019-2023 op onze school hebben gemaakt.
Het is opgesteld binnen de kaders van het koersplan van ons bestuur. Op basis daarvan zijn de
specifieke koersuitspraken voor onze school bepaald, rekening houdend met de huidige stand van
zaken van het onderwijs en de omgevingsfactoren, die van invloed zijn op het functioneren van de
school.
Het schoolplan geeft aan bestuur, team en ouders duidelijkheid over wat we willen bereiken met het
onderwijs op deze school en hoe we dat dagelijks vorm zullen geven.

1.2 Totstandkoming
Het schoolteam heeft onder leiding van de directie gewerkt aan de totstandkoming van dit
schoolplan.
Op basis van de beschrijvingen in het voorgaande schoolplan en informatie over nieuwe en/of op
handen zijde ontwikkelingen heeft het schoolteam tijdens teambijeenkomsten de missie en de visie
van de school verwoord en vastgesteld. Op dat moment zijn ook nadrukkelijk de eigen wensen van
de personeelsleden aan bod geweest. Daarmee is door het team de richting aangegeven waarin de
school zich zou moeten ontwikkelen.
In de Wet op het primair onderwijs (WPO) zijn in artikel 2 twee taken aan het basisonderwijs
opgedragen (Inspectie van het Onderwijs, 2018, p. 13):
 het geven van onderwijs aan leerlingen vanaf vier jaar;
 het leggen van de grondslag voor aansluitend vervolgonderwijs.
Het bestuur legt in het schoolplan vast hoe het deze taken vormgeeft (art. 12 WPO).
In hoofdlijnen geeft het schoolplan 2019-2023 weer:
 Waarvoor BS De Vrijhoeve staat;
 Waar we in de komende tijd met ons onderwijs en de schoolontwikkeling naar toe willen;
 Hoe we dat willen bereiken en met welke middelen.
Daarnaast is dit schoolplan ons verantwoordingsdocument richting de onderwijsinspectie. Het is
vastgesteld door het schoolbestuur, met instemming van de medezeggenschapsraad.
Bij het opstellen van dit schoolplan zijn beknoptheid en overzichtelijkheid steeds uitgangspunt
geweest. De ambities die uitgesproken worden in dit schoolplan worden jaarlijks uitgewerkt in een
jaarplan. Het schoolplan en de jaarplannen worden jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld. Hiermee is het
schoolplan een dynamisch document en zal als zodanig ook jaarlijks worden bijgesteld.
Daarnaast zijn gegevens verzameld, die duidelijk maakten, waar de school aan het eind van de vorige
schoolplanperiode stond op de verschillende beleidsterreinen. Hierbij is gebruik gemaakt van de
volgende gegevens:
 De evaluatie van het schoolplan 2015-2019 van de school, dat is opgesteld in 2015.
 Het meest recente inspectierapport.
 Tevredenheidsmetingen van ouders, leerlingen en medewerkers.
 De jaarlijkse evaluatie van het schooljaarplan.
 Analyse van de leerresultaten op basis van methodeonafhankelijke toetsen.
 Omgevingsanalyse, die aangeeft hoe de school gewaardeerd wordt in de wijk en de
samenwerking met de daar aanwezige instanties en instellingen.
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1.3 Samenhang met andere documenten
De schoolgidsen in de periode 2019-2023 worden samengesteld op basis van de inhouden van het
schoolplan. In dit schoolplan verwijzen we naar de volgende documenten, die aanwezig zijn op onze
school:
 kwaliteitshandboek (in ontwikkeling)
 formatieplan
 schoolgids
 schoolondersteuningsprofiel
 schoolondersteuningsplan
 ondersteuningsplan samenwerkingsverband
 beleidsplannen van cultuur, ICT en HB
 veiligheidsplan

1.4 Vaststelling
Het schoolplan is besproken in de vergadering van het schoolteam d.d. 19 juni 2019.
Vaststelling door directeur: Janneke van Oort
De MR heeft instemming verleend met het schoolplan d.d. 27 juni 2019.
Akkoord door voorzitter van de MR: Mirella Wagemakers
Het schoolplan is vastgesteld door het bestuur van de school d.d. 1 juli 2019.
Akkoord door College van Bestuur van Leerrijk!: Jac Leijtens
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2. Onze relatie met Leerrijk!
2.1. Inleiding
Hoe de toekomst eruit komt te zien is moeilijk te voorspellen en ontwikkelingen zullen zich
ongetwijfeld aandienen. In een periode van vier jaar kunnen zich ontwikkelingen voordoen die op het
moment van schrijven niet te voorzien zijn, maar die toch van invloed kunnen zijn op de gemaakte
plannen. Niet al deze ontwikkelingen zullen voor een school even belangrijk zijn. De ontwikkelingen
die zich aandienen zullen steeds weer beoordeeld worden op het belang voor de school en zullen
vertaald worden in nieuwe beleidskeuzes, naast de beleidskeuzes die in dit plan al worden gemaakt.
Door jaarlijks te evalueren en de uitgezette koers te vertalen naar jaarplannen, kunnen deze
ontwikkelingen worden meegenomen en alsnog een plaats krijgen in de plannen van de school.
Vanuit het schoolplan wordt jaarlijks een schoolontwikkelingsplan opgesteld, waarin de
concretisering van de plannen per jaar wordt beschreven. Het schoolplan is een levend document in
de school waarbij verschillende geledingen zoals teamleden, ouders en medezeggenschapsraad zijn
betrokken.
De (beleids)keuzes van de school worden beschreven op verschillende terreinen en op verschillende
niveaus. Deze keuzes hangen nauw samen met de missie en visie van de school en zijn sterk
afhankelijk van de kernwaarden zoals door de school beschreven. De piramide van Kim brengt de
manier waarop de beleidskeuzes tot stand komen op bruikbare wijze in beeld:

Ontwikkelingen vragen om een afweging en een reactie. Voor het maken van deze keuzes is het van
belang om niet meteen in de “top” van de piramide te gaan zitten, maar deze steeds weer van
onderaf te benaderen en dan pas naar boven te gaan om uiteindelijk over te gaan tot actie (of juist
niet).
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De Kernwaarden en missie van Leerrijk! zijn gezamenlijk door de verschillende geledingen van
Leerrijk vastgesteld en daarmee geldend voor alle scholen van Leerrijk!. De manier waarop scholen
deze kernwaarden en missie inhoud geven is voor iedere school verschillend.
Sinds 1 januari 2005 maakt onze school deel uit van Leerrijk!, een stichting voor primair onderwijs in
de gemeenten Waalwijk en Loon op Zand. Op dit moment wordt op vijftien basisscholen en een
school voor speciaal basisonderwijs onderwijs gerealiseerd. Hierbij wordt nauw samengewerkt met
ouders/verzorgers.
De naam van de stichting: Leer Rijk ! is tevens haar motto.
Zoals uit het logo blijkt moet de naam gelezen worden als een gebiedende wijs, een opdracht aan
leerlingen en de binnen de stichting werkzame mensen: Leer rijk!
Hiermee maken we duidelijk hoe we de ontwikkeling van zowel de kinderen die onze scholen
bezoeken als de voor hen werkende mensen graag zien. Het figuurtje in het logo maakt daarbij
overduidelijk een stap voorwaarts!

2.2 Wie we zijn
Leerrijk!.....dat zijn de mensen die uitvoering geven aan de missie van Leerrijk!, het realiseren van
kwalitatief goed onderwijs dat ertoe doet in deze tijd en in deze omgeving. Leerrijk! maakt contact
met deze omgeving en interacteert met ouders en kinderen. De uitvoeringsdeskundigheid die de
gewenste kwaliteit realiseert en de pedagogische, didactische en organisatorische kennis die nodig is
om de gevraagde afstemming op de omgeving en haar populatie te realiseren heeft Leerrijk! in huis.
Leerrijk! stelt zich ten doel om onderling contact tussen de scholen actief te bevorderen zodat zij
samen van en met elkaar leren. Leerrijk! werkt met vakmensen. Deze:
• zijn actief betrokken op kinderen, ouders, collegae en de omgeving;
• hebben zelfkennis, tonen zelfreflectie, zelfdiscipline, zelfkritiek, zelf organiserend vermogen en
zelfverantwoordelijkheidsbesef;
• tonen pedagogische tact;
• hebben aantoonbare pedagogische en didactische kennis en vaardigheden;
• hebben ervaring uitend in startbekwaamheid, vakbekwaamheid en persoonlijk meesterschap;
• hebben de bereidheid zich te legitimeren over het eigen handelen naar kinderen en hun ouders.

2.3 Waar we voor staan, onze bedoeling
De bedoeling van Leerrijk! is het leveren van een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen
tot zelfbewuste volwassenen die deel kunnen nemen aan de maatschappij van de toekomst.
Deze bedoeling is weergegeven in onderstaande missie:
Leerrijk! biedt een veilige, toekomstgerichte en een rijke leeromgeving waar kinderen en volwassenen
vanuit hun uniciteit talenten en competenties ontwikkelen. Leerrijk! is een permanent ontwikkelende
en lerende organisatie waar van elkaar en ook van de wereld wordt geleerd. Leerrijk! levert op basis
van de identiteit een actieve bijdrage aan het realiseren van een leefbare en duurzame wereld.
Respect voor elkaar en de omgeving is daarbij vanzelfsprekend.
Kernwaarden
De onderstaande 5 kernwaarden geven aan waar de stichting voor staat; ze vormen als het ware de
meetlat voor gedrag en handelen.
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Samenwerking
“Wij leren van en met elkaar”
“Kwaliteit
“Wij dagen kinderen en volwassenen uit
om talenten en competenties veelzijdig te ontwikkelen”
Autonomie
“Wij stimuleren passende zelfstandigheid
en het nemen en dragen van verantwoordelijkheid”
Respect
Wij gaan respectvol om met de ander en de wereld”
Creativiteit
“Wij moedigen innovatieve denk- en handelwijzen aan”

2.4 Voor wie we dat doen
Het bestaansrecht van Leerrijk! wordt gevormd door de in de scholen van de stichting aanwezige
leerlingen en in het verlengde daarvan hun ouders en onze partners in de omgeving, zij zijn de
morele eigenaren van Leerrijk! Bij alle afwegingen die Leerrijk! maakt, vragen we ons als eerste af,
indien dat van toepassing is natuurlijk, welk effect deze hebben op de kinderen. Pas daarna komen
de belangen van de overige geledingen in beeld.
Indien belangen van leerlingen en andere belangen strijdig zijn met elkaar gaan de belangen van
leerlingen voor. Ouders en hun kinderen zijn niet allen hetzelfde. Ook de samenstelling van de wijken
waarin de scholen staan is niet uniform. Scholen stemmen zich dan ook af op hun omgeving, houden
rekening met de bijzondere eigenschappen van de leerlingen die de school bezoeken. De scholen van
Leerrijk! zijn daarin dus per definitie verschillend! Ouders zijn onze partners in de opvoeding van de
aan ons toevertrouwde kinderen. Ze worden door allen die betrokken zijn bij hun kind als
gesprekspartner serieus genomen, ook als de ouders kritiek hebben. Daarbij gaan we er van uit dat
ouders zich bewegen binnen de uitgangspunten die in schoolplan en schoolgids geduid worden en
die hen voor plaatsing van hun kind bekend gemaakt zijn.

2.5 Hoe doen we dat in de leefwereld van Leerrijk!
We streven ontwikkeling van vakmanschap na bij alle vakmensen van Leerrijk! We doen dit op basis
van vertrouwen en realiseren dat in zo groot mogelijke onderlinge verbinding.
Om daadwerkelijk vakmanschap te laten zien, is professionele ruimte nodig. Vakmensen krijgen die
ruimte om, uiteraard binnen de collectief gemaakte afspraken, op eigen initiatief en naar eigen
inzicht te handelen en kennis en vaardigheden voluit te kunnen gebruiken in de praktijk van alle
dag. Leer-rijk! gelooft in het hebben van vertrouwen en gaat uit van betrokkenheid en zelfsturend
vermogen van vakmensen, alsmede van de wil om mee te denken over de ontwikkeling van het eigen
werk en de ontwikkeling van de collectieve ambitie. Vakmensen werken samen en denken in het
belang van kinderen van Leerrijk!
De ontwikkelingsrichting van Leerrijk! bepalen we als collectieve ambitie, er is daarbij ruimte voor
individuele invulling en bijdrage. Vakmensen willen zich daarover en over het werk dat zij doen
verantwoorden, niet alleen aan de directie van de school of schoolbestuur maar net zo goed aan
collegae en ouders. Leiderschap is ook een vak. Binnen Leerrijk! zijn schoolleiders vakbekwaam of
meester in hun vak. Leiderschap is gericht op het realiseren van de collectieve ambitie van de school.
7

Leiders werken visie gestuurd, zij durven leiding te geven en te nemen. Zij willen en kunnen
verantwoordelijkheid delen. Het leiderschap is niet gekoppeld aan één persoon. Leiderschap binnen
Leerrijk! is verspreid over vakmensen. Leiders in de scholen weten wie de kennis, de inzichten en de
wijsheid in pacht heeft. Leiders nodigen elkaar uit, leiders staan op, leiders hanteren het principe:
“wie het weet mag het zeggen en wie het kan mag het doen”. Leerrijk! werkt vanuit het perspectief
van dienend leiderschap, we dienen het belang van het kind. Iedere leider binnen
Leerrijk! fungeert daarnaast als “hitteschild voor de ruis van buiten”.

2.5 Ondersteunende systemen
Bij Leerrijk! zijn twee belangrijke groepen mensen te onderscheiden. Naast onze doelgroep
bestaande uit de leerlingen en hun ouders/verzorgers, die we zien als partners van de school, is er de
groep medewerkers die “het professioneel kapitaal” van Leerrijk! vormen. Voor beide groepen is
eenzelfde doel te formuleren: een continue ontwikkeling! Het is daarbij aan Leerrijk! om de
ondersteunende systemen voor deze continue ontwikkeling te realiseren. Identiteit, mensen,
onderwijs en middelen zijn de belangrijkste beleidsgebieden van Leerrijk!. Het beleid wordt dermate
“open” geformuleerd dat er voor iedere specifieke schoolcontext voldoende ruimte is om aan te
kunnen sluiten bij de lokale positie en de schoolontwikkeling, tenzij de cao of wetgeving dit anders
voorschrijft. Deze afspraak is geen aanleiding tot vrijblijvendheid: Leerrijk!-beleid dient vertaald te
worden op schoolniveau, opgenomen te worden in de plancyclus van de school en verantwoord te
worden aan de eigen medezeggenschapsraad, de eigen schoolomgeving en aan het bestuur binnen
de verticale en horizontale verantwoording zoals die in Leerrijk! afgesproken is. Alle personen en
geledingen binnen de stichting kunnen het initiatief nemen als het gaat om beleidsontwikkeling,
daarbij oriënteert Leerrijk! zich nadrukkelijk ook “op de wereld buiten de stichting”.

2.6 Hoe te bereiken?
Elke school van de stichting maakt vanuit de missie/collectieve ambitie de vertaalslag naar de eigen
school, waarbij behoud van de eigen identiteit centraal staat. Verscheidenheid in eenheid.
Leerrijk! wil geen uniforme scholen. Wel moeten alle Leerrijk! scholen herkenbaar zijn aan het feit
dat zij zich laten leiden door de collectieve ambitie van Leerrijk! Zij hebben weliswaar een eigen
visie, maar deze zal ingebed moeten zijn in de collectieve ambitie van Leerrijk!
De scholen hebben vrijheid van handelen binnen de kaders van het Leerrijk!-beleid. De autonomie
van scholen is altijd relatief. Het bestuur is en blijft verantwoordelijk. Het bestuur geeft de scholen
ruimte, maar is en blijft aanspreekbaar op haar verantwoordelijkheden. Ook als deze namens het
bestuur worden uitgeoefend. Het geven van veel vrije ruimte aan de scholen is gebaseerd op
vertrouwen. Het bestuur vertrouwt de autonomie aan de scholen, mits de school de
verantwoordelijkheid neemt en er zodanig naar handelt. Hierbij past een systematische, uitdagende
en effectieve manier van verantwoording afleggen. Het betreft het afleggen van verantwoording van
de directeur aan het bestuur en van het bestuur aan de Raad van Toezicht.

2.7 Koersuitspraken
Leerrijk! heeft in haar koersplan 2019-2023 de koers voor de gehele stichting beschreven,
waarbinnen de verschillende scholen ruimte hebben. Enkele koersuitspraken zijn echter van belang
voor alle scholen en dienen een plaats te krijgen in het schoolplan 2019-2023:





Het realiseren van een uitdagende leeromgeving;
Het vanuit uniciteit ontwikkelen van talenten en competenties;
De leerling als full partner;
De ouder als full partner.
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Hieronder staan de belangrijkste koersuitspraken op stichtingsniveau beschreven, welke uiteraard
ook in ons schoolplan verweven zijn:
Lerende organisatie
De aandacht voor de ontwikkeling van Leerrijk! als lerend systeem wordt de komende periode
geïntensiveerd.
Kwaliteit
Het kwaliteitskader wordt in het eerste jaar van deze cyclus ingevuld en vanaf augustus 2019 wordt
het kwaliteitsbeleid toegepast. De hele planperiode wordt benut om het nieuwe beleid verder te
verfijnen en ontwikkelen.
9

Missie-elementen nader concretiseren
Uit “de Leerrijk! bedoeling” worden de volgende elementen op schoolniveau nader geconcretiseerd:
 Het realiseren van een uitdagende leeromgeving;
 Het vanuit uniciteit ontwikkelen van talenten en competenties;
 De leerling als full partner;
 De ouder als full partner.
Toepassen nieuwe gesprekscyclus
De aan de uitgangspunten van een lerende organisatie aangepaste gesprekscyclus wordt
systematisch toegepast vanaf schooljaar 2019-2020.
Vitaliteit Leerrijk!-personeel
Nieuw beleid om de vitaliteit van alle Leerrijkers te verhogen (en daarmee het verzuim te laten
dalen) wordt ingezet:
 Een arbodienst / providerboog met meer gerichtheid op preventie wordt ingezet.
 Training van de directeur in de rol als casemanager met eveneens meer nadruk op
preventie.
 Aandacht voor de persoonlijkheidsontwikkeling van met name de startende leerkracht.
Onderwijskundige vernieuwing
Op twee manieren groeien we verder weg van het leerstofjaarklassensysteem, via geleidelijke
ontwikkeling in de scholen of via de toepassing van een nieuw concept.
Duurzame scholen
We realiseren scholen met een meer duurzaam karakter als het gaat om schoolgrootte, een goed
binnenklimaat en een leerling populatie die een afspiegeling is van de maatschappij.
Kindcentra en Vroegschoolse educatie
Ingeval er sprake is van een relatie met een voorschoolse voorziening wordt een doorgaande lijn
gerealiseerd, met name de overgang van de peutergroep naar de kleutergroep.
Passend Onderwijs
De effecten van Passend Onderwijs worden strikt gemonitord teneinde in de scholen een werkbare
situatie te kunnen (blijven) realiseren.
Goed werkgeverschap
Goed werkgeverschap wordt vormgegeven middels het bevorderen van eigenaarschap, het “terug
geven van het vak”, begeleiding en het vergroten van het vakmanschap.
Beheer
Leerrijk! blijft een financieel gezonde organisatie, aandacht gaat daarbij vooral uit naar sluitende
(meerjaren-)begrotingen.
Daarnaast wordt het realiseren van het eigenrisicodragerschap voor het Vervangingsfonds
onderzocht.
Organisatie
Onderzocht wordt of Leerrijk!, gezien bredere maatschappelijke ontwikkelingen, als zelfstandige
stichting kan voortbestaan of samenwerking met andere partijen noodzakelijk is.
Op basis van brede evaluatie wordt besloten hoe de samenstelling van het College van Bestuur na
het vertrek wegens pensionering van beide zittende leden zal zijn
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3. Onze identiteit
Onze school staat midden in de wijk “de Vrijhoeve”. De school is ingebouwd in de wijk en daardoor
niet altijd even gemakkelijk te vinden. De school oogt van buiten al wat ouder en klein, maar van
binnen is het een moderne basisschool met lichte en vooral ruime lokalen, ingericht met modern,
nieuw meubilair en alle ICT faciliteiten die nodig zijn voor eigentijds onderwijs. Trots zijn we ook op
de aantrekkelijke, veilige speelplaats.
BS de Vrijhoeve is een echte wijkschool. Dit is goed te merken aan de omgeving. De meeste kinderen
wonen in de buurt en onze ouders zijn over het algemeen kritisch en betrokken bij het wel en wee
van onze school. Voor een goed beeld van onze populatie verwijs ik u naar het document “analyse
leerlingpopulatie BS De Vrijhoeve”, aanwezig op school. De school is ook een wezenlijk onderdeel
van de omgeving. Anders gezegd, het naar school gaan reikt verder dan alleen maar het gebouw
waar de kinderen door de week naartoe komen. Zo hebben we veel contacten in onze omgeving.
De Vrijhoeve is een katholieke basisschool, die deze gematigd uitdraagt. In onze lessen proberen we
de kinderen te laten ervaren dat het leven de moeite waard is, dat we met alle mensen in onze
omgeving moeten en willen samen leven, dat het waardevol is je in te zetten voor een betere wereld
en te werken aan gerechtigheid en vrede. Daarnaast besteden we tijdens katholieke feesten en
vieringen aandacht aan Bijbelverhalen en normen en waarden die daarin uitgedragen worden.
Respect voor elkaar en elkaars materialen staan hoog in het vaandel. Verdraagzaamheid en
waardering voor elkaar komen daarbij direct naar voren. Samenwerken met behoud van de
eigenheid van iedere betrokkene is de basis er voor. Samen met het team, het college van bestuur en
de ouders willen wij ons verantwoordelijk voelen voor een bijdrage aan actief burgerschap.
Kennis van andere levensbeschouwelijke overtuigingen is daarbij nodig om begrip voor elkaar op te
brengen.
In onze dagelijkse activiteiten proberen wij de identiteit uit te dragen als voorbeeld voor de kinderen.
Elk kind moet de kans krijgen zich veilig te voelen bij ons op school. Elk kind moet goed in zijn vel
kunnen zitten. Zijn er toch problemen dan proberen wij die samen met de kinderen te bespreken (en
hun ouders). Natuurlijk kent de school ook regels, niet om de regel op zich, maar om de kinderen
structuur te bieden.
Kinderen moeten zich veilig voelen op onze school. Hiervoor moet er een vertrouwensband zijn
tussen leerkracht en leerling, tussen school en ouders. De leerling moet zich geborgen voelen bij de
leerkracht. Van elke leerkracht, leerling en ouder op onze school verwachten wij dan ook dat hij voor
elk kind een luisterend oor kan bieden, een respectvolle en open houding aan de dag legt.
Op deze manier willen we het goede in elk kind naar boven halen, zijn zelfrespect en zelfvertrouwen
doen toenemen en “een positief in het leven staan” bevorderen.
Uitgaande van elke leerling als individu proberen we ons hoofddoel “elke leerling moet goed in zijn
vel zitten” te bevorderen, ondersteunen daar waar nodig en bevorderen wat al goed gaat.
De gemeente heeft, naar aanleiding van een onderzoek van de RO-groep met betrekking tot
toekomstige onderwijsvoorzieningen, in december 2018 een besluit genomen dat De Vrijhoeve naar
een andere locatie zal verhuizen in de nabije toekomst en daarbij een nieuw gebouw in gebruik zal
gaan nemen. De verwachting is dat dit de volgende planperiode (2023-2027) zal geschieden, vandaar
dat er in deze planperiode nog geen gerichte acties wat betreft verhuizing opgenomen zijn. De
nieuwe locatie zal naast het bedienen van het huidige voedingsgebied (de wijk Vrijhoeve) ook goed
bereikbaar worden voor de aangrenzende wijk Landgoed Driessen.
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4. Onze koers
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4.1 Vertaling van de visie in koersuitspraken
“We borgen de kwaliteit door structureel te reflecteren op onze processen en resultaten
vanuit eigenaarschap”
Het team bestaat uit professionals die aan onderwijsontwikkeling werken, onderzoek doen en veel
samenwerken om het aanbod te evalueren en bij te stellen.
Binnen onze stichting bestaan verschillende leerkringen waar leerkrachten bij aan kunnen sluiten.
Van deze leerkringen wordt veelvuldig gebruik gemaakt om de verbinding te maken met andere
professionals binnen de stichting en positieve input mee te nemen naar onze school.
1. We tonen een onderzoekende houding door te reflecteren op ons onderwijs, waarbij
werkenderwijs bijstelling van aanpak en doelen plaatsvindt op basis van data in een PDSA
cyclus.
Naast de jaarlijks terugkerende trendanalyses, waarbij we onze resultaten en interventies betreffende
de kernvakken taal en rekenen analyseren en bijstellen, vinden er per
thema werkvergaderingen plaats. Deze zijn opgezet in een PDCA cyclus:
Week 1: het thema wordt, mogelijk schoolbreed, ontworpen in een
plansessie.
Week 1 t/m 4: activiteiten worden ingezet a.d.h.v. doelen, waarbij
observaties en interventies genoteerd worden.
Week 4: verzamelde data wordt geanalyseerd en wenselijke
aanpassingen worden gedaan.
Week 5 en 6: het thema wordt afgerond en conclusies worden
meegenomen in het ontwerpen van het volgende thema.
We zijn tevreden als we bij de jaarevaluatie concluderen dat het efficiënt plannen en inrichten van ons
planmatig handelen werkdruk verlagend werkt en de conclusies uit de analyses ons onderwijs
verbeteren.
2. We werken aan vakmanschap door reflectieve dialogen aan te gaan bij
werkvergaderingen.
In werkvergaderingen worden leergerichte vragen gesteld, stellen teamleden zich open voor nieuwe
ervaringen en inzichten, staat feedback geven en ontvangen centraal en zijn zij open over de eigen
sterke en zwakke kanten. Hiervoor wordt teamscholing ingezet.
We zijn tevreden als we aan het eind van dit leerproces vanuit onszelf de leergerichte vragen kunnen
stellen, zonder ondersteuning van derden.
3. We tonen eigenaarschap in professionele ontwikkeling door keuzes te maken in ons
aanbod en te leren van en met elkaar.
Naast collegiale consultaties binnen de school, vinden deze ook plaats buiten de school. Teamleden
zijn op de hoogte van vernieuwingen binnen de stichting en sluiten naar eigen inzicht aan bij
leerkringen. Daarnaast gaan teamleden met directie in hun ontwikkelgesprekken in gesprek over het
stellen van prioriteiten in persoonlijke ontwikkeling en worden bij teamvergaderingen centraal keuzes
gemaakt over toevoegingen aan ons aanbod. Als activiteiten niet aansluiten bij ons aanbod of onze
visie, worden zij niet ingezet. “Less is more”. Daarnaast volgen alle teamleden individuele scholingen.
We zijn tevreden als teamleden in ontwikkelgesprekken aangeven in staat te zijn prioriteiten te
stellen en ruimte te voelen om keuzes te maken. Ook zijn zij in staat om in hun normjaartaak gerichte
ontwikkelwensen in te plannen in tijd en zijn zij op de hoogte van het leeraanbod binnen Leerrijk!
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4. Door het inzetten van coaching in de klas verbeteren wij ons didactisch handelen.
De intern begeleider is zichtbaar in de groepen om leerkrachten te coachen in hun didactisch
handelen. Door middel van lifecoaching en beeldbegeleiding vergroten leerkrachten hun inzicht in hun
handelen en de effecten daarvan. Zij kunnen hun leerpunten en obstakels in de groep aangeven en
door coaching tot interventies en aanpassing van hun handelen komen.
We zijn tevreden als de rol van de intern begeleider verschuift van het begeleiden van individuele
leerlingen naar het begeleiden van het proces en de leerkracht handvatten krijgt om het zelf te doen.
Acties
(acties voor 2021-2023 worden ingevuld n.a.v. jaarevaluaties 2019-2021)
2019-2020
2020-2021
2021-2022
1

Werkvergaderingen
en trendanalyses in
PDSA

2
3

4

2022-2023

Prioriteiten in
aanbod stellen/
Individuele scholing
Coaching in de klas

Teamscholing
reflectieve dialoog
Leerkringen en
collegiale
consultaties

“We werken samen met ouders, leerlingen en omgevingspartners aan ontwikkelingen”.
We hebben op school een betrokken OR en MR, die zich inspant om samen met het team hun
activiteiten zo kindgericht mogelijk neer te zetten. De OR geeft vooral invulling aan feestelijke
activiteiten op school maar spant zich onder andere ook in voor een leefbaar gebouw en plein en
draagt mede zorg voor een opgeruimde omgeving. De MR is steeds zichtbaarder haar rol aan het
pakken in beleidsvorming en gaat meedenken over onderwerpen in het kader van ontwikkelingen.
We bemerken bij overige ouders echter meer afstand tot de school. Daarom gaan we stappen nemen
om invulling te geven aan educatief partnerschap op een manier die ons past. Ouders zijn
eindverantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. De school is eindverantwoordelijk voor
het onderwijs maar school en ouders voelen steeds meer een gemeenschappelijke
inspanningsverplichting. Zij streven namelijk hetzelfde doel na: beiden willen optimale voorwaarden
creëren voor het leren en de ontwikkeling van het kind. Daarin is een intensievere samenwerking
helpend, samen komen we verder.
Naast de ouder als full partner zien wij ook de leerling als full partner in zijn of haar eigen leerproces.
Zo hebben we sinds een paar jaar een leerlingenraad die 5 keer per jaar vergadert en tussendoor
actief bijdraagt aan vieringen en activiteiten, deze wordt voortgezet. Daarnaast willen we kinderen
meer eigenaarschap geven in hun leeromgeving en eigen ontwikkeling.
Tot slot hebben we geconcludeerd dat we de afgelopen jaren vooral naar binnen gericht zijn geweest
als het gaat om onze omgeving met betrekking tot VVE. De samenwerking met omgevingspartners
krijgt dan ook een prominente plaats in onze plannen.
1. We stimuleren actief ouderschap.
We hebben aan de start van het jaar oudervertelgesprekken. Dit zijn kennismakingsgesprekken aan
de start van het schooljaar waar ouders de leerkracht meenemen hun expertise over hun kind. Wie is
hij of zij? Wat heeft het kind nodig om optimaal te kunnen groeien? Wat zijn belangrijke zaken om te
weten? We gaan onderzoeken of het meerwaarde heeft om het kind hierbij ook aan te laten sluiten.
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In de nieuwsbrieven worden ouders geïnformeerd over de inhoud van de thema’s en het leerproces
dat er in doorlopen is.
Daarnaast worden er vanaf volgend schooljaar koffieochtenden (1x per maand) en denktankavonden
(2x per jaar) georganiseerd om in gesprek te komen met ouders. De onderwerpen van de denktanks
worden naar wens van ouders ingevuld a.d.h.v. een peiling.
Met ouders wordt aan het eind van schooljaar 2019-2020 geëvalueerd op de koffieochtenden en
denktanks. We zijn tevreden als hier een positief vervolg op gegeven kan worden en ouders daardoor
op eigen initiatief de school in komen. We zijn tevreden als de begeleiding van het kind een
afstemming is van de input van ouders als kindexpert en de leerkracht als onderwijsexpert. Hierbij is
het belangrijk dat ouders ervaren dat gesprekken gebaseerd zijn op de wens voor overleg, niet de
noodzaak tot informeren. Om dit te controleren, worden de koffieochtenden en denktanks ingezet.
2. Leerlingen werken mee aan de invulling van onze leer- en leefomgeving.
De leerlingen krijgen ruimte voor medezeggenschap in het ontwerpen van de thema’s en volgen van
hun eigen ontwikkeling binnen de leerlijnen. Zij leveren input voor de inhouden van ons onderwijs
maar ook voor de regelstructuur binnen onze school. Het pedagogisch klimaat krijgt aan de start van
elk jaar extra aandacht in de groepen en zal door de coördinator regelmatig tussentijds geëvalueerd
worden. De leerlingen werken aan activiteiten in de klas gericht op groepsdynamiek en zien hun eigen
rol in de klas. Daarnaast gaan wij schooljaar 2019-2020, in samenwerking met een externe
deskundige, onderzoeken wat onze school nodig heeft om hier structuur in aan te brengen.
We zijn tevreden als de input van leerlingen leidt tot grote betrokkenheid bij de thema’s en een
gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel voor het pedagogisch klimaat. Bij de leerlingenraad worden
deze onderwerpen structureel opgenomen in de agenda. Uitkomsten hiervan worden verwerkt in ons
beleid pedagogisch klimaat.
3. Met omgevingspartners en ouders werken aan versterking van de doorgaande lijn in VVE
aanbod.
Er worden verschillende activiteiten ingezet om ouders de school in te krijgen. Zo is er het initiatief
“verteltas”, waarbij ouders op school werken aan tas die aansluit bij het thema. Met als doel
ontmoeten en delen. Hier worden nu alleen ouders van de onderbouw voor uitgenodigd, maar we
gaan onderzoeken of dit ook voor andere ouders wenselijk is.
Ook worden ouders in de onderbouw uitgenodigd om de ochtend op te starten in de klas waarbij ze
hun kind begeleiden bij een werkje.
Daarnaast worden verschillende elementen uit de taalrijke leeromgeving gedeeld met ouders om de
transfer naar thuis te maken. Zo krijgen ouders aan de start van een thema een woordweb mee naar
huis (beginsituatie), vervolgens krijgen zij ook aan het eind van het thema dit woordweb mee naar
huis zodat zij de groei zien.
Met de voorschool zijn afspraken gemaakt over een (warme) overdracht: er is een
overdrachtsprotocol en- formulier, zowel voor doelgroep peuters als voor de andere peuters die
overgaan naar de basisschool. Er wordt een doorlopende leerlijn gerealiseerd door afstemming op de
gebieden: taal/rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarnaast gaat de intern
begeleider een paar keer per jaar naar de voorschool om groepsobservaties uit te voeren en te
overleggen met de betreffende pedagogisch medewerkers over trends en interventies.
We zijn tevreden als in onze trends blijkt dat de intensievere samenwerking met ouders en
omgevingspartners positieve effecten heeft op de resultaten van de onderbouw.
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Acties
(acties voor 2021-2023 worden ingevuld n.a.v. jaarevaluaties 2019-2021)
2019-2020
2020-2021
2021-2022
1

2

3

Denktanksessies en
koffieochtenden
organiseren
Vaste agendapunten
in leerlingenraad:
pedagogisch klimaat
en thema’s/
Start van het jaar:
groepsdynamiek/
Onderzoek naar
wenselijke
interventies t.b.v.
pedagogisch klimaat
Verdiepingscursus
VVE-aanbod/
Kijkje in de klas

2022-2023

Onderzoeken
mogelijkheid
OVG+kind
Vernieuwen beleid
pedagogisch klimaat
a.d.h.v. input
leerlingen

Onderzoeken
mogelijkheid van
uitbreiden verteltas
naar hogere groepen

“We ondersteunen leerlingen bij het ontwikkelen van hun talenten en competenties”
De omgeving verandert snel, en dus is het van belang adequaat met die veranderingen om te gaan.
Omdat toekomstperspectieven op werken en leren steeds onduidelijker worden, kiezen wij ervoor
om kennisoverdracht niet meer centraal te stellen maar aan te vullen met het ontwikkelen van
vaardigheden. Daarnaast vraagt de geïndividualiseerde zelfredzaamheidcultuur om een sterke
sociale positie van mensen in de maatschappij. Deze nieuwe benadering en focus vragen om
leerprocessen op een heldere manier vorm te geven en in te zetten op het leervermogen van
kinderen en beleid te maken op het ontwikkelen van cognitieve en sociale competenties waarbij de
uniciteit van kinderen centraal staat. In de praktijk zien we dit o.a. terug in de aandacht die naast
cognitieve doelen ook uitgaat naar vaardigheden en de persoonlijkheid.
1. We hebben aandacht voor verschillende leerhoudingen en -strategieën en stemmen daar
de leerkrachtrol op af.
In de planning van de thema’s houden we rekening met de verschillende
leerhoudingen en bieden we uitdagende activiteiten aan die aansluiten
bij de verschillende intelligenties van de kinderen (volgens het model
van Gardner).
Bij het werken met de leerlijnen zijn we in gesprek met de leerling over
verschillende strategieën en laten we de leerling nadenken over zijn
voorkeur en deze kritisch overwegen.
We zijn tevreden als we in thema’s aantoonbaar de verschillende
intelligenties herkennen en deze planmatig aan bod kunnen laten
komen.
2. We stimuleren leerlingen eigenaarschap te tonen in hun eigen leerproces.
De inhouden worden afgestemd op het niveau van de leerlingen waarbij de leerling invloed heeft op
de vormgeving van het proces. Zo vult de leerling zelf zijn leerdoelen in het adaptieve, digitale
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verwerkingssysteem van Snappet aan en volgt zijn eigen ontwikkeling a.d.h.v. de doelenkaarten voor
de kernvakken. Bij het vormgeven van de inhouden wordt gekeken naar wat de leerling al kan, kent
en wil. Vanuit daar wordt de leerling eigenaar gemaakt van zijn eigen leerproces. Dit vraagt om
zorgvuldige begeleiding, want op het vlak van zelfsturing zijn er grote verschillen tussen leerlingen.
We zijn tevreden als we leerlingen inzicht geven in hun eigen ontwikkeling en daardoor kunnen
komen tot rapportages waaraan de leerling een bijdrage levert, denk aan bijvoorbeeld een portfolio.
Ook zouden we willen dat we aan het eind van de planperiode een systeem hebben gevonden waarin
de input van thema’s voor minstens 50% bij de leerlingen ligt.
3. We hebben aandacht voor de balans in sociaal, creatief en cognitief aanbod.
In ons thematisch aanbod worden cognitieve, sociale en creatieve doelen gesteld. Kinderen leren hun
talenten op de verschillende gebieden in kaart te brengen en ontdekken welke talenten bij anderen
voor hen ondersteunend kunnen zijn. De leerkracht geeft de leerlingen de ruimte om hun talenten in
te zetten en leert hen teams te vormen door balans te zoeken in kwaliteiten en deze zo
complementair te maken om verder te groeien.
We zijn tevreden als leerlingen in evaluatiemomenten kunnen reflecteren op zowel cognitieve, als
sociale en creatieve doelen. Ook zijn we tevreden als de balans in aanbod en ruimte voor talenten een
positief effect hebben op de leer- en leefomgeving van de kinderen.
4. We werken in onderzoeksgroepen aan persoonlijke leervragen en -doelen binnen de
thema’s.
De vaardigheden samenwerken en onderzoekend leren komen hierin samen waarbij leerlingen aan de
start van een thema een persoonlijke leervraag formuleren en daaraan doelen koppelen. Daarbij
komt de focus eerst te liggen op het formuleren van een onderzoeksvraag, hoe doe je dat?
Onderzoeksgroepen worden vervolgens geformeerd door leerlingen met dezelfde interesses en
overlappende leervragen te clusteren en hen samen verantwoordelijk te maken voor het leerproces.
We zijn tevreden als onze leerkrachten vaardig zijn in het begeleiden van kinderen bij het formuleren
van leervragen en de leerlingen vervolgens met de juiste interventies kunnen begeleiden om tot hun
doel te komen.
Acties
(acties voor 2021-2023 worden ingevuld n.a.v. jaarevaluaties 2019-2021)
2019-2020
2020-2021
2021-2022
1

Model van Gardner
introduceren bij
werkvergaderingen

2
3

4

2022-2023

Onderzoek naar
nieuwe rapportage
Doelenkaarten
ontwikkelen voor de
thema’s
Scholing werken met
persoonlijke
leervragen

Werken met
onderzoeksgroepen
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“We bieden vernieuwend en kindgericht onderwijs”.
De veranderende maatschappij vraagt om een andere invulling van ons onderwijs. We leiden
kinderen op voor banen die we nu nog niet kennen. Bepaalde kennisoverdracht blijft daarbij
essentieel, maar het accent wordt steeds sterker gelegd op het aanleren van vaardigheden. De
zogeheten 21e eeuwse vaardigheden komen daardoor steeds meer zichtbaar in ons aanbod naar
voren. Wij bieden vanuit die gedachte wereldoriëntatie, burgerschap en kunstzinnige oriëntatie aan
middels thematisch onderwijs. Door deze vakken te clusteren in thema’s, worden zij betekenisvol
voor kinderen en weten zij de transfer van kennis en vaardigheden makkelijker te maken naar hun
gedrag en houding.
Daarnaast heeft het passend onderwijs ons geleerd dat wij met het traditionele, klassikale aanbod
van taal en rekenen niet genoeg tegemoet konden komen aan de verschillen bij kinderen. De leerstof
was jaargebonden en de instructies bleven klassikaal aangeboden, waarbij differentiatie werd
getracht in te zetten in tempo en verwerking. In deze nieuwe planperiode gaan we over op het
werken met leerlijnen voor het borgen van een doorgaande lijn. Dit stelt kinderen beter in staat op
een bij hen passende wijze zich de stof eigen te maken.
Tot slot gaan wij een verbetertraject in wat betreft ons VVE-aanbod. Naar aanleiding van een
veranderende populatie zijn wij genoodzaakt onze leeromgeving taalrijker in te richten en ons
aanbod op een beredeneerde manier aan te bieden waarbij doelen kind specifiek kunnen worden
aangepast.
1. We richten thematisch onderwijs in door middel van onderzoekend leren.
Het komende schooljaar gaan we, na de oriëntatieperiode van 2018-2019, op zoek naar een methode
die aansluit bij onze visie en missie om invulling te geven aan ons thematisch onderwijs. Dit jaar
worden de thema’s nog in werkvergaderingen vormgegeven, maar gaandeweg het jaar zullen we
verschillende methodes uitproberen en evalueren om te kijken of er een passende methode is bij onze
principes. De wens is om (gedeeltelijk) schoolbreed thema’s aan te kunnen bieden, waarbij de input
van leerlingen vorm geeft aan het proces en gezamenlijke afsluitingen mogelijk zijn. Daarnaast
zoeken we een methode waarbij leerlingen leren samen te werken en die aansluit bij de verschillende
intelligenties. Vervolgens zullen we de jaren erop gebruiken om de gekozen methode te
implementeren of verder onderzoek te doen. De onderzoekende houding zien we terug in de
werkoverleggen en het openstaan voor nieuwe inzichten en perspectieven, een belangrijk aspect in
een lerende houding.
We zijn tevreden als we door gedegen onderzoek de passende manier hebben gevonden om onze
thema’s aan te bieden en als er bij de leerlingen een positieve waardering is voor de methode.
2. We stimuleren kinderen tot actief leren o.a. door onze leerkrachtrol te transformeren.
Om kinderen naast kennis ook vaardigheden aan te leren
is het zaak om aan te sluiten bij hun ontwikkelingsniveau
met de juiste vragen de juiste leerkrachthouding. Dit jaar
gaan we scholing volgen in het drieslagmodel om onze
leerkrachtrol onder de loep te nemen en het juiste
leerkrachtgedrag te tonen dat gewenst leerlinggedrag
stimuleert. Een voorbeeld daarvan is dat de leerling
geactiveerd wordt door na te denken over de passende
strategie in een context en dat met het geven van denktijd
gestuurd wordt op een actieve leerhouding.
We zijn tevreden als het actief leren terug te zien is in de leerhouding van de leerlingen, door o.a.
zelfsturing in het onderzoekend leren en in de leerkrachthouding door situationeel te begeleiden.
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3. We richten in de onderbouw een beredeneerd aanbod in binnen een taalrijke omgeving.
In de onderbouw worden leerlingen gekoppeld aan persoonlijke doelen, binnen hun leerlijn, a.d.h.v.
observaties en analyses uit het volgsysteem van Parnassys of Kijk. Op het moment van schrijven van
dit schoolplan wordt er nog onderzoek gedaan naar het meest geschikte volgsysteem.
De beginsituatie van de leerlingen wordt onder andere bepaald met een woordweb waarbij visuele
ondersteuning de taal ondersteunt. De leeromgeving wordt vervolgens samen met de leerlingen
ingericht, waarbij taal een belangrijke rol speelt. Het thema wordt geïntegreerd in de hoeken door
beeld en taal, afgestemd op de leerlingen.
We zijn tevreden als in onze trends blijkt dat het intensieve taalaanbod en de aanpassing van de
hoeken conform het thema positieve effecten heeft op de resultaten van de onderbouw.
4.

We creëren een doorgaande lijn in ons onderwijs door te werken vanuit de leerlijnen en
gebruiken methodematerialen als bron.
De leerlijnen van rekenen worden vanaf 2019-2020 aangeboden aan de hand van de doelen in plaats
van lessen uit de methode. Op die manier zijn kinderen zich bewust van de doelen en hun eigen
ontwikkeling hierin. Kinderen worden op niveau geclusterd aan de hand van de leerlijnen, niet meer
op leerjaar en gaan met behulp van doelenkaarten door de leerstof heen. Leerkrachten denken zelf na
over de meest effectieve en passende instructie en ontwikkelen leeractiviteiten die zo optimaal
mogelijk aansluiten bij het kind en positioneren zich sterker in hun rol als professional. Deze aanpak
wordt het opvolgende schooljaar ook ingezet op taal en uiteindelijk op de taalonderdelen spelling en
lezen.
Wij zijn tevreden als we aan het eind van deze plancyclus alle kernvakken aanbieden vanuit de
leerlijnen op het niveau van iedere leerling.
Acties
(acties voor 2021-2023 worden ingevuld n.a.v. jaarevaluaties 2019-2021)
2019-2020
2020-2021
2021-2022
1

2
3

4

Onderzoek naar
methodes/
Leerling enquête
over de onderzochte
methode inhouden
Scholing in “actief
leren”
Afronden onderzoek
volgsysteem/
Thematisch aanbod
integreren in hoeken
Rekenaanbod a.d.h.v.
de leerlijnen

2022-2023

Implementatie van
de methode of
verder onderzoek

Scholing in “actief
leren”
Implementatie van
volgsysteem

Taalaanbod a.d.h.v.
de leerlijnen
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4.2 Investeringen en scholingsgelden
Onze investeringen zijn zoveel mogelijk visiegericht en niet activiteitgericht. Zo hebben wij de gelden
van wereld oriënterende vakken geclusterd en gereserveerd om schooljaar 2020-2021 een methode
voor thematisch werken aan te schaffen waarbij de vakken geïntegreerd aangeboden worden.
Investeringen:
ICT: aanschaf pc’s, laptops, tablets
ICT: materiaal voor lifecoaching
ICT: netwerk
OLP: ontwikkelingsmateriaal
OLP: rekenen
OLP: schrijven
OLP: wereldoriëntatie
OLP: sociaal emotionele ontwikkeling
scholingsgelden:
Master EN
VCP startcursus
VCP onderhoudscursus
BHV
Teamscholing reflectieve dialoog
Externe ondersteuning ped. klimaat
Scholing thematisch onderwijs
Scholing actief leren en leervragen
Scholing leescoördinator
Verdiepingscursus VVE
Parnassys leerlijnen
Onvoorziene nascholing

2019

2020

2021

2022

€ 15.000,=
€
500,=
€ 10.000,=
€

2.000,=
€ 10.000,=
€ 1.000,=
€ 15.000,=
€
2019

2020

lerarenbeurs lerarenbeurs
€
600,=
€
150,=
€
300,=
€
€
750,=
€ 5.000,=
€
€ 2.000,=
€ 2.000,=
€ 5.000,=
€ 5.000,=
€
350,=
€ 3.000,=
€ 1.000,=
€ 1.000,=
€ 2.500,=
€

3.000,=
2021

300,=

2022

€
€

300,=
750,=

€

2.500,=

5.000,=

2.500,=
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5. Ons onderwijs
5.1 Doorgaande lijn
VVE
Wij voeren afspraken uit de Lokale Educatieve Agenda uit ten aanzien van de vroegschoolse
educatie. Hiervoor werken wij samen met voorschoolse voorzieningen (Mikz Japie Krekel),
omgevingspartners (GGD en Contour de Twern) en voorgaande scholen door informatie over
leerlingen in achterstandssituaties uit te wisselen en het onderwijs in een doorgaande leerlijn te
kunnen realiseren. Met de voorschool zijn afspraken gemaakt over een (warme) overdracht: er is een
overdrachtsprotocol en- formulier, zowel voor doelgroep peuters als voor de andere peuters die
overgaan naar de basisschool. Er wordt een doorlopende leerlijn gerealiseerd door afstemming op de
gebieden: taal/rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.
Het accent ligt op een taalrijke leeromgeving, die door integratie in de hoeken betekenisvol in haar
context wordt voor de leerlingen. Daarbij gaan we de komende jaren goed in beeld brengen wat
nodig is vanuit de leerling en ouders om het leerrendement en de betrokkenheid zo optimaal
mogelijk te krijgen. De initiatieven die benoemd zijn in koersuitspraak 2 zijn hier het begin van.
Binnen VVE proberen wij ouders zo veel mogelijk te betrekken bij VVE-thuis, door leerkrachten van
de onderbouw begeleid en gecoördineerd.
Aandachtspunten voor de nieuwe planperiode zijn:
- Warme overdracht tussen pedagogisch medewerksters/leerkrachten/IB structureel
- Wat te doen bij geen toestemming van ouders voor de overdracht van Mikz
- Intakegesprek waarbij ouder, Mikz en school betrokken worden
- Doorgaande lijn van begeleiding en monitoring bij zorgleerlingen (delen van aanpak)
- Uitwisseling van informatie binnen de kaders van AVG
- Startdocument voor 0-4 jaar wenselijk om te ontvangen (dit is reeds aanwezig in het SWV)
Beredeneerd aanbod

In groep 1-2 moeten kinderen kunnen spelen, maar we willen ze ook uitdagen tot leren. Hoe kunnen
spelen en leren op een verantwoorde manier samenkomen? Er is een omslag gaande van
activiteitengericht werken met kleuters naar doelgericht werken, maar dat is een proces.
Dat betekent dat we bewust aandacht schenken aan hoe je nu precies aan gegevens van leerlingen
komt; hoe je dit gaat omzetten naar onderwijsbehoeften en uiteindelijk kunt omschrijven naar
concrete en werkbare doelen in je groepsplan. Daarbij hanteren we de themaplanner en
onderzoeken we het gebruik van de leerlijnen 4 tot 7 jaar van Parnassys. Naar aanleiding van de
verzamelde gegevens en de formulering van passende doelen wordt ons aanbod dus doelbewust
aangepast aan de ontwikkelingsbehoefte van de gehele groep, groepjes kinderen en het individuele
kind. Op deze manier houden wij zicht op de ontwikkeling.
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Thematisch aanbod
Bij het thematisch aanbod voor de groepen 3 t/m 8 werken kinderen gedurende een aantal weken in
groepjes aan de beantwoording van een of meerdere onderzoeksvragen bij een thema. Om
antwoorden te vinden op de vragen, gaan de kinderen op zoek naar antwoorden in boeken,
tijdschriften, internet etc.. Zij verwerken die informatie individueel, tweetallen of in groepjes.
Als de informatie is verwerkt, presenteren in verschillende vormen (muurkranten, ppp,
spreekbeurten, tentoonstelling, voordrachten) de onderzoeksgroepen hun bevindingen individueel
of als groep aan de andere kinderen en soms aan hun ouders.
In onderzoeksgroepen werken leerlingen in kleine groepen samen aan het beantwoorden van een
bepaalde vraag of aan de oplossing van een probleem.
Het werken in onderzoeksgroepen biedt een leeromgeving, waarin leerlingen gemotiveerd en
betekenisvol activiteiten kunnen uitvoeren die gericht zijn op verschillende tussendoelen.
Doordat de wereld van de kinderen om hen heen ingewikkelder wordt is het goed verbanden te
leren zien en ontdekken. Kinderen moeten leren met de informatie om te gaan die op hen af komt.
Door de veelheid moeten ze keuzes leren maken. Aan ons de taak hen de vaardigheden bij te
brengen om te kunnen kiezen welke informatie zij willen hebben, waar ze met elkaar mee moeten
omgaan. Het onderwijs kan niet om de veranderingen in de wereld heen, omdat we de taak hebben,
hen zelfstandig te laten functioneren in een snel veranderende wereld. Aan ons de taak kinderen
normen en waarden maar ook vaardigheden bij te brengen om zelfstandig oplossingen te zoeken.
Ook in groep 1-2 worden er thema’s aangeboden. Leerkrachten begeleiden kinderen een groot
gedeelte van de schooldag bij hun deelname aan (thema-gerelateerde) activiteiten. Ze gaan 'op reis'
binnen een thema (onderzoekende houding). Het is aan de leerkrachten om de doelen in deze
activiteiten te verwerken (spelend leren). De klas wordt een betekenisvolle leeromgeving voor de
kinderen. Kringactiviteiten en hoeken worden hierop aangepast.
Werken vanuit de leerlijnen
De komende jaren wordt er ingezet op werken met leerlijnen. Deze komen vanuit de methode. De
bedoeling is dat leerlingen die op een andere leerlijn werken dan hun leerjaar, aansluiten bij de
leerlijn op hun eigen niveau. Zo zijn zij niet meer gebonden aan het leerjaar dat zij doorlopen maar
krijgen zij begeleiding op niveau. Voor verdere uitleg, zie koersuitspraak 4.
Het doel is dat iedere leerling uitstroomt op het referentieniveau dat in zijn eigen lijn der
verwachting ligt.
Methodes
De leerlijnen waar we mee werken bij taal en rekenen halen we uit “Taal Actief” en “Alles Telt”.
Voor de overige vakken hebben wij de volgende methodes is gebruik:
Aanvankelijk lezen
Veilig leren lezen Kim versie 2
Technisch lezen
Estafette lezen
Begrijpend lezen
Grip op Lezen en Nieuwsbegrip
Schrijven
Pennenstreken
Verkeer
Lespakket VVN
Engels
Groove me
Bewegingsonderwijs
Basislessen beweegburo
Gedurende de onderzoeksfase van ons thematisch onderwijs gebruiken wij het methodemateriaal
van onderstaande methodes om onze thema’s vorm te geven en bronnen aan te leveren:
Aardrijkskunde
Brandaan
Geschiedenis
Meander
Natuur & Techniek
Naut
Kunstzinnige oriëntatie
Moet je doen
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In het schooljaar 2020-2021 zal voor het thematisch onderwijs een nieuwe methode
geïmplementeerd worden.
Daarnaast wordt ook steeds meer gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de digitale wereld ons
biedt door middel van het gebruik van tablets en Chromebooks. De afgelopen jaren heeft het team
vanuit de richtlijnen in het ICT-beleidsplan geïnvesteerd in het implementeren van Snappet, waarbij
de verwerking van opdrachten plaatsvindt op een tablet of Chromebook. Beweegredenen om deze
manier van verwerken in te zetten zijn:
 Snappet is een adaptief systeem, wat de opdrachten aanpast op basis van de antwoorden die
kinderen geven
 Snappet zorgt voor sneller overzicht waar kinderen op de leerlijn staan, waardoor sneller en
directer ingrijpen of extra ondersteunen mogelijk maakt
 Nakijken is geautomatiseerd, waardoor tijd vrijkomt voor leerkrachten wat betreft
begeleiding en planning.

5.2 Brede ontwikkeling
Onze school werkt aan een brede ontwikkeling omdat alleen zo kinderen goed voorbereid worden op
hun toekomst. In ons onderwijs zijn daarom een aantal richtingwijzers ingebed:
 Actief zijn, initiatieven nemen en plannen maken De begrippen ‘actie' en ‘initiatieven' wijzen
op het actieve aandeel van kinderen in hun eigen ontwikkeling. Dat stimuleren wij in onze
lessen.
 Communiceren en taal. Communicatie wil zeggen dat kinderen contacten aangaan met
anderen en daarbij meerdere communicatievormen gebruiken. Niet alleen verbale, maar ook
non-verbale; d.m.v. bijvoorbeeld gelaatsuitdrukkingen, gebaren en lichamelijk contact geven
partners boodschappen aan elkaar door: bv. genegenheid, respect, afkeer, schrik. Taal is dus
een wezenlijk communicatiemiddel.
 Samen spelen en samen werken. Samen spelen en werken zijn sociale activiteiten. In al die
sociale activiteiten leren kinderen van de voorbeelden in handelingen, taal of oplossingen
voor problemen, die ze van anderen zien.
 Verkennen van de wereld. Ontwikkeling is geleidelijk ingroeien in de wereld. Kinderen zijn
meestal geïnteresseerd in hun wereld en zijn erop uit daar deel van uit te maken; dat maakt
dat er van ontwikkeling sprake kan zijn. Het is van belang dat kinderen de houding en de
vaardigheden ontwikkelen waarmee ze zich in de omringende wereld oriënteren: interesse,
behoefte om te onderzoeken en te experimenteren. Vragen stellen, onderzoekende houding
aannemen, informatieve bronnen raadplegen, methoden bedenken voor de oplossing van
een probleem, samenwerken, peerfeedback geven, reflecteren zijn voorbeelden van
gewenste vaardigheden. Daarnaast gaat het om het leren deelnemen aan de sociaalculturele werkelijkheid.
 Uiten en vormgeven. Bij uiten en vormgeven gaat het erom de kinderen te helpen om hun
gevoelens, ervaringen, gedachten en ideeën te uiten. Dat kan door te spelen, door te
bewegen en te dansen, door te praten en te vertellen, door beeldend te vormen zoals
tekenen, boetseren, door dingen of constructies te maken, door teksten te maken en te
schrijven. Dit is in emotioneel en sociaal opzicht van belang.
 Voorstellingsvermogen en creativiteit. Voorstellingsvermogen is je in gedachten voorwerpen,
gebeurtenissen en situaties voorstellen. Eerst, in het stadium van het aanschouwelijk
denken, hebben kinderen objecten en situaties direct zichtbaar en tastbaar nodig om
daarover te praten en te denken. Naarmate ze meer voorstellingen of mentale beelden van
de wereld om hen heen hebben opgebouwd, zijn ze ook steeds meer in staat om op basis
daarvan te denken en te handelen.
 Omgaan met symbolen, tekens en betekenissen. Representerende activiteiten dragen bij aan
de denkontwikkeling doordat het kind zich ervan bewust is dat de representatie niet
hetzelfde is als de werkelijkheid maar daarnaar verwijst. Deze functie vormt de spil van alle
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bewuste denkactiviteit en is de basis van de leeractiviteit. Voor een deel bestaat onze cultuur
uit abstracte grafische tekens, zoals letters, cijfers, schema's, modellen of statistieken.
Kinderen kunnen de betekenissen daarvan (later) leren begrijpen als ze (eerder) veel
ervaringen met concrete representaties hebben opgedaan.
Zelfsturing en reflectie. We spreken van zelfcontrole als het gaat om het uitvoeren van een
taak of opdracht zonder de directe aanwezigheid of de controle van de opdrachtgever. Het is
een vorm van controle waarin het kind in staat is zich niet af te laten leiden door allerlei
prikkels van buitenaf en zich aan de uitvoering van de taak of opdracht te houden zoals die
vooraf is vastgesteld of afgesproken.
Onderzoeken, redeneren en probleem oplossen. Dit zijn cognitieve kwaliteiten die te maken
hebben met strategisch handelen en met vooruitdenken op nieuwe situaties en
gebeurtenissen. Onderzoeken is een basishouding; kinderen moeten er actief op uit zijn
situaties te onderzoeken, te analyseren en te begrijpen. Het impulsieve spontane handelen
maakt geleidelijk aan plaats voor bewust handelen, waarin kinderen zich oriënteren voor ze
aan de uitvoering beginnen.

5.3 Burgerschap
Onze school wil graag dat de leerlingen betrokken burgers worden die een bijdrage kunnen en willen
leveren aan een duurzame leefbare wereld. Onze kinderen van nu zijn de volwassenen van later en
zij zullen dus degene zijn die de maatschappij draaiende moeten houden. Om dat te kunnen doen,
zullen ze bepaalde kennis en vaardigheden moeten hebben en een actieve houding moeten
ontwikkelen. Ze zullen zelf stevig in de wereld moeten staan om behulpzaam, eerlijk en respectvol
naar anderen te kunnen zijn. Als kinderen over elkaar, elkaars cultuur en geloof leren zullen ze elkaar
beter begrijpen en zullen ze beter in staat zijn verschillen en ‘anders’ zijn te accepteren. Door
afspraken centraal te stellen in de klas, in de school en in het verkeer leren de kinderen dat er regels
nodig zijn om een veilige maatschappij te realiseren.
Nederland is een democratische rechtsstaat. Democratisch, omdat de burgers kiezen wie het land
regeert. Een rechtsstaat, omdat iedereen zich aan wetten en regels moet houden, zowel de burgers
als de overheid. Het betekent ook dat iedereen die het ergens niet mee eens is, aan een
onafhankelijke persoon mag vragen hoe het zit. Die onafhankelijke persoon is de rechter. Het is
belangrijk voor kinderen om te weten hoe zo’n democratische rechtsstaat ontstaan is, in elkaar zit en
hoe zij daarin later een rol kunnen gaan spelen.
Omdat we in dit land vrijheid van meningsuiting hebben, is het belangrijk dat kinderen zich een eigen
mening weten te vormen. Daarnaast is het ook van belang dat zij meningen van anderen leren te
respecteren en onverdraagzaamheid en discriminatie leren af te wijzen.
Ten slotte is het belangrijk voor de kinderen te leren over de wereld, de natuur en het milieu en
vooral hoe zij er met z’n allen voor kunnen zorgen dat de wereld voor hen en degene die na hen
komen leefbaar blijft.
Om de brede ontwikkeling en het burgerschap gedegen te integreren in ons onderwijs is een
cultuurbeleidsplan in de school. Dit wordt om het jaar geactualiseerd door de coördinator cultuur.

5.4 Zicht op ontwikkeling
Volgsystemen
Vanaf binnenkomst wordt met behulp van het leerling- en onderwijsvolgsysteem leerlijnen jonge
kind 4-7 jaar systematisch informatie verzameld over de kennis en vaardigheden van de leerlingen.
Zij worden vervolgens gekoppeld aan persoonlijke doelen, binnen hun leerlijn, a.d.h.v. observaties en
analyses uit het volgsysteem van Parnassys of Kijk. Op het moment van schrijven van dit schoolplan
wordt er nog onderzoek gedaan naar het meest geschikte volgsysteem.
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Voor de kennisgebieden taal en rekenen/wiskunde gebeurt dit vanaf groep 3 met behulp van het
volgsysteem van Cito. Hieraan zijn betrouwbare en valide toetsen gekoppeld die tevens een indicatie
geven van de bereikte referentieniveaus. Daarnaast worden methode gebonden toetsen afgenomen.
In de komende plancyclus is het voornemen om vanaf groep 3 over te stappen op het volgsysteem
van IEP om de ontwikkeling van de leerlingen in beeld te krijgen. Het hoofd, hart, handen principe
dat zij volgen sluit namelijk beter aan bij de visie van de school dan uitsluitend een volgsysteem op
cognitief gebied. Op dit moment is het IEP volgsysteem echter nog volop in ontwikkeling.
Naast een volgsysteem op cognitief gebied werken we ook met een leerlingvolgsysteem op het
gebied van de sociale- en emotionele ontwikkeling. We hebben hiervoor het registratiemiddel “Zien”
gekozen. Met “Zien” kunnen we kinderen volgen en signaleren op individueel- en groepsniveau van
groep 1 t/m 8. Het programma bestaat uit vragenlijsten die ingevuld moeten worden door de
leerkrachten en de kinderen (vanaf groep 5).
Afstemming
Leraren vergelijken deze informatie met de verwachte ontwikkeling. Deze vergelijking maakt het
mogelijk om het onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoeften van zowel groepen als
individuele leerlingen.
Wanneer leerlingen niet genoeg lijken te profiteren, analyseert de school waar de ontwikkeling
stagneert en wat mogelijke verklaringen hiervoor zijn. Vervolgens bepaalt zij wat er moet gebeuren
om eventuele achterstanden bij leerlingen te verhelpen.
Groeps- en leerlingbesprekingen
Drie keer per jaar worden er gesprekken gepland met de leerkracht. Het eigen handelen in de klas
staat hierbij centraal. De leerkrachten geven aan waar hun kans ligt in hun handelen. Hierop worden
ze doelgericht bevraagd door de intern begeleider. Daarna volgt er een groepsbezoek en worden bij
de volgende groepsbespreking de ingezette interventies geëvalueerd.
Leerlingbesprekingen zijn de zogenaamde groot overleg momenten. Leerlingen die extra
onderwijsbehoeften hebben, komen hiervoor in aanmerking. Aan het begin van het schooljaar
worden zij aangemeld bij de intern begeleider. Vier keer per jaar worden gesprekken gepland om de
voortgang te gespreken.
Trendanalyses
Twee keer per jaar wordt de trendanalyse uitgezet naar aanleiding van de CITO resultaten. Samen
met het team, onder leiding van de intern begeleider, wordt het resultaat geanalyseerd, gekeken
naar mogelijke oorzaken en het effect van ingezette interventies en tot slot vooruitgekeken naar
mogelijke acties. Hieraan worden halfjaarlijkse doelen gekoppeld.
Planmatig handelen
Hieronder wordt puntsgewijs benoemd wat wij staan onder planmatig handelen:
- Onderwijsbehoeften van leerlingen staan centraal;
- Het gaat om afstemming en wisselwerking;
- De leerkracht doet ertoe;
- Positieve aspecten zijn van groot belang;
- We werken constructief samen;
- Ons handelen is doelgericht;
- De werkwijze is systematisch en transparant.
In het planmatig handelen nemen we ook de ouders in mee. We laten hen weten dat ze welkom zijn
op onze school en benadrukken dat school en ouders een gemeenschappelijk belang hebben: het
kind. We zijn duidelijk over de rol en verantwoordelijkheden van school en ouders. Er wordt
benoemd dat het gedrag van een leerling op school anders kan zijn dan thuis. Ook verwoorden we
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wat er goed gaat en spreken we onze zorgen naar elkaar uit. Hier proberen we duidelijk in te zijn.
Daarnaast maken we samen afspraken, we leggen deze schriftelijk vast, geven ouders een kopie
hiervan en evalueren de afspraken.
De leerkracht is de onderwijsprofessional en kent het kind als leerling het beste. Je ziet het in
uiteenlopende situaties, zoals tijdens instructiemomenten en zelfstandig werken bij taal, lezen,
spelling, rekenen, schrijven, wereldoriëntatie of bij gym en buitenspelen. School is dan ook
verantwoordelijk voor het onderwijs en bepaalt welke aanpak wenselijk en haalbaar is en welke
ondersteuning je daarbij nodig hebt.
Ouders zijn ervaringsdeskundigen. Ze kennen hun kind het best en het langst, zij zien het in
uiteenlopende situaties in het gezin en daarbuiten, zoals thuis, achter de computer, voor de tv, bij
familie, met andere kinderen buiten, op de voetbalclub. Ze zijn eindverantwoordelijk voor de
opvoeding van hun kind.
Het is belangrijk dat ouders zich realiseren dat zij het gedrag van hun kind op school in positieve zin
kunnen beïnvloeden. Ze kunnen onze school van cruciale informatie voorzien en ze kunnen
waardevolle tips voor de aanpak van hun kind geven.

5.5 Zicht op ondersteuning
In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) hebben wij in kaart gebracht wat wij aan mogelijkheden,
grenzen en ambities hebben ten aanzien van de ondersteuning van leerlingen met extra
onderwijsbehoeften. Elke leerling is echter uniek, dus zullen we altijd per leerling nagaan welke
onderwijsbehoeften de leerling heeft en of en hoe wij daar aan kunnen voldoen. Indien nodig
kunnen wij voor extra ondersteuning een beroep doen op het samenwerkingsverband passend
onderwijs in onze regio. In het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband staat beschreven
welke ondersteuning alle scholen zelf moeten bieden (basisondersteuning) en voor welke
ondersteuning, onder welke voorwaarden, we bij het samenwerkingsverband terecht kunnen.
Alvorens we hulp van buitenaf inroepen gaan we aan de slag binnen onze eigen mogelijkheden. We
geven hierna beknopt weer op welke wijze de structuur op onze school functioneert:
Onze leerlingenzorg vindt plaats binnen 3 belangrijke kaders:
a. Het rijksbeleid inzake Passend Onderwijs
b. Het Ondersteuningsplan 2018-2022 van het Samenwerkingsverband Passend
Onderwijs Heusden Langstraat Altena
c. Ons schoolondersteuningsprofiel
Wanneer we bij ons op school over leerlingenzorg spreken, bedoelen we de zorg voor álle leerlingen
op onze school. We denken daarbij meer in termen van afstemming en minder in termen van
hulpverlening. Hieronder volgen de belangrijkste uitgangspunten en kenmerken van onze
leerlingenzorg:
Wij bieden op onze school Passend Onderwijs aan alle leerlingen die binnen ons
schoolondersteuningsprofiel passen. Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis voor ons handelen en
is te vinden op de website van de school. De IB-er is verantwoordelijk voor de leerling ondersteuning
die met de beschikbare middelen zo lang als kan op school gegeven wordt en organiseert passende
ondersteuning (lichte of zware ondersteuning) volgens de procedures van het
Samenwerkingsverband waarbij onze school is aangesloten. Kortom, alvorens we hulp van buitenaf
inroepen gaan we aan de slag binnen onze eigen mogelijkheden.
In het ondersteuningsproces van onze school wordt handelingsgericht en planmatig gewerkt. Het
proces start bij de signalering door een leerkracht of door de ouders van een
ondersteuningsbehoefte bij een leerling en eindigt op het moment dat passend onderwijs voor deze
leerling gerealiseerd is.
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Ons proces van handelingsgericht werken (HGW) bevat de volgende stappen:
- Verzamelen van gegevens uit toetsen, observatie, en gesprekken met leerlingen/ouders in
een groepsoverzicht
- Het groepsoverzicht biedt beknopt en bondig zicht op de geplande vaardigheidsgroei per
leergebied, de groei van de leerlingen op meerdere toets momenten en hoe het actueel staat
met de factoren die de ontwikkeling en het leren van de leerlingen belemmeren en
bevorderen
- Signaleren van de leerlingen die zich niet conform de verwachtingen of prognose
ontwikkelen
- Benoemen van onderwijsbehoeften van leerlingen
- Clusteren van leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften in subgroepen
- Doelgericht opstellen van een groepsplan op basis van de clustering
- Uitvoeren en evalueren van het groepsplan
- Afsluiten met groepsbesprekingen
- Monitoren en evalueren. Twee maal per jaar vindt een evaluatie plaats of de leerlingen hun
geplande vaardigheidsgroei bereikt hebben
Onze leerlingenzorg richt zich niet alleen op het helpen bij problemen, maar zeker ook op het
voorkomen van problemen. Zorgpreventie is voor onze school van groot belang. Goed onderwijs is
daarbij de krachtigste factor. De professionaliteit van de leerkrachten speelt bij deze preventieve
zorg een sleutelrol. Effectieve instructie en effectief klassenmanagement met een stevige
pedagogisch-didactische basis en een positieve grondhouding zijn daarbij gevraagd. Die positieve
grondhouding van de leerkracht zorgt er voor dat een kind zich ook met zijn beperkingen veilig en
geaccepteerd voelt.
Binnen het kader van deze preventieve gerichtheid speelt de toenemende samenwerking met onze
peuterspeelzaal ook een belangrijke rol. Al bij de aanmelding en eerste weken op onze school willen
we zo goed mogelijk op de hoogte zijn van de ontwikkeling van leerlingen. Het zwaartepunt van de
begeleiding van leerlingen ligt daarom bewust in de onderbouw.
Leerlingenzorg op onze school
Gedurende de gehele schoolloopbaan worden de leerlingen intensief gevolgd in hun ontwikkeling.
De groepsleerkracht volgt en observeert hoe de leerlingen zich ontwikkelen en wat ze beheersen
binnen de leerstofgebieden. We maken hierbij gebruik van toetsen die horen bij de lesmethodes en
methode onafhankelijke toetsen van Cito. Door middel van deze toetsen wordt in kaart gebracht hoe
een leerling zich ontwikkelt. Naast de verstandelijke ontwikkeling van de leerlingen volgt de
leerkracht nauwkeurig het welbevinden, de betrokkenheid en de sociaal-emotionele ontwikkeling
van de leerlingen.
Op onze school werkt een intern begeleider. Zij draagt zorg voor de continuering, uitbouw en
verbetering van de zorg op school. Zij bespreekt de leerlingen en de toetsgegevens met de leerkracht
tijdens groepsbesprekingen en begeleidt de leerkrachten bij het vormgeven van de extra zorg voor
de leerlingen. Dit gaat altijd in overleg met de ouders, omdat we het belangrijk vinden met ouders
samen te werken als het gaat om de zorg voor hun kind.
Het zorgplan
Alle kinderen vallen onder onze zorg en dit staat beschreven in ons zorgplan.
De verschillen in aanleg en ontwikkeling in een groep kinderen van dezelfde leeftijd kunnen
behoorlijk groot zijn. Dat ervaren we vaak al in de groepen 1 en 2. Gelukkig komt vanuit intensivering
in ons VVE-aanbod een betere samenwerking met de voorschool tot stand waardoor we alerter
kunnen reageren op eventuele achterstanden of vertragingen in de ontwikkeling van de kinderen.
27

Alle kinderen met dergelijke haperingen in de ontwikkeling, ook op sociaal-emotioneel gebied vallen
onder de groep zorgleerlingen. Voor deze groep heeft onze school de opvang zoals deze plaats vindt,
beschreven in het zorgplan. Verantwoordelijk voor de opzet en uitvoering van dit plan is, in nauwe
samenwerking met team en directie, de intern begeleider.
Het zorgplan ligt op school ter inzage.
Dyslexieprotocol
Het protocol leesproblemen en dyslexie is een onderdeel van het leesbeleidsplan. Het is bedoeld om
leerkrachten in het basisonderwijs een houvast te geven bij het vroegtijdig onderkennen en
aanpakken van leesproblemen. Uit onderzoek is bekend dat hoe eerder leesproblemen kunnen
worden opgespoord, hoe groter de kans is dat hulp succes heeft. Door uit te gaan van een protocol
waarin volgens vastomlijnde kaders wordt gewerkt, kan de aanpak van leesproblemen op een
controleerbare en efficiënte wijze gebeuren.
Extern onderzoek
Soms komt het voor dat de school op basis van de eigen gegevens niet in voldoende mate kan
bepalen welk onderwijsaanbod voor het kind nodig is. Op zo’n moment kan de school besluiten dat
een extern onderzoek nodig is teneinde wel de benodigde informatie voorhanden te krijgen.
Uiteraard gebeurt dat alleen in overleg en met instemming van de ouders. Voor het uitvoeren van
dat soort onderzoeken heeft de school slechts een beperkt budget. Het is dus zaak om zorgvuldig
met de middelen om te springen en alleen die onderzoeken uit te voeren die absoluut noodzakelijk
geacht worden.
Als de school het nodig acht een onderzoek uit te laten voeren zijn de kosten daarvan ook voor
rekening van de school. Als de ouders aandringen op een onderzoek zonder dat de school daarvoor
de noodzaak ziet dan zijn de kosten voor rekening van de ouders.
Externe hulp aan kinderen
Alle leerlingen volgen als uitgangspunt het op school geldende lesrooster. Indien op enig moment de
inzet van externe deskundigen ten behoeve van de begeleiding van of zorgverlening aan leerlingen
gewenst blijkt te zijn en dit alleen onder schooltijd te realiseren is, bestaat daartoe onder bepaalde
voorwaarden de mogelijkheid. De directeur van de school stelt u het voor Leerrijk! geldende beleid
ter zake desgevraagd ter beschikking.
Wel of niet overgaan naar een andere groep
Er zijn geen wettelijke regels of richtlijnen voor het wel of niet laten overgaan van een leerling naar
een volgende groep. Als ouder kunt u wel uw wensen kenbaar maken, maar de school neemt
uiteindelijk de beslissing. De school heeft hierin haar eigen verantwoordelijkheid.
Als u het niet eens bent met de beslissing om uw kind wel of niet over te laten gaan, kunt u volgens
de klachtenprocedure van de school bezwaar maken.
De school moet zorgen voor een ononderbroken ontwikkeling van uw kind en rekening houden met
de voortgang van uw kind.
Als er duidelijk sprake is van een ontwikkelingsvoorsprong, doordat het kind duidelijk aangeeft dat
het lesprogramma niet aansluit bij zijn interesses en ontwikkeling, kan een klas overslaan een goede
optie zijn. Versnellen betekent in de regel wel dat het kind jong in het voortgezet onderwijs terecht
zal komen. De keuze voor versnellen wordt hier en nu gemaakt, maar heeft consequenties voor de
toekomst. Versnellen alleen is geen optie, er moet ook sprake zijn van verrijken en verdiepen
vanwege de mogelijkheid dat na een half jaar (of eerder) de leerling aan de volgende versnelling toe
is.
Het komt dus voor dat kinderen een klas overslaan, wij doen dat echter niet zomaar.
Ingeval van ‘zittenblijven’ wordt dit alleen gedaan als de leerresultaten en ontwikkeling opvallend
achterblijven. Hierbij spelen niet alleen de toetsscores een rol, ook andere zaken zoals: Is het kind
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faalangstig, heeft het weinig zelfvertrouwen, is het nog erg jong, speels of vaak ziek? Om een goede
beslissing te kunnen nemen, wordt te allen tijde met u als ouders/verzorgers overlegd.
Ondersteuningsniveaus
De mate waarin leerlingen extra ondersteuning nodig hebben varieert. ‘Hulpvragen’ die leerlingen
stellen verschillen, daarom zijn er ook verschillende niveaus van ondersteuning te onderscheiden:
Ondersteuningsniveau 1: algemene ondersteuning in de groep
Ondersteuningsniveau 2: extra ondersteuning in de groep
Ondersteuningsniveau 3: speciale ondersteuning na intern onderzoek
Ondersteuningsniveau 4: speciale ondersteuning na extern advies of onderzoek
Ondersteuningsniveau 5: speciale ondersteuning binnen de school of in het special basisonderwijs.
Ondersteuningsniveau 1
Algemene ondersteuning in de groep.
Signalen zien die geen vragen oproepen.
Start

Strategie

Onderzoek

Uitvoering

Conclusie

Groep 1-2

Groep 3-8

1e indruk
Overdracht psz
Entreeformulier
Externe info

1e indruk
Overdracht
LOVS

Verdiepen in de achtergrond de leerlingen.
 Overdracht met leerkracht vorig jaar.
 Dossier lezen
 Observeren in de klas
 Gesprekken voeren met ouders





Afnemen van LOVS toetsen.
Bekijken van alle resultaten.
Observeren tijdens de lessen.
Met leerlingen in gesprek gaan.

Handelen toespitsen
 Volg de methode planning
 Voer re- en/of pre-teaching uit.
 Leerlingen die extra uitdaging kunnen gebruiken kunnen hun
lesprogramma eventueel compacten en krijgen extra uitdagend materiaal
aangeboden.
 Gemaakte afspraken worden genoteerd in Parnassys
Kan het nu verder?
Kan deze leerling verantwoord geholpen worden of begeleid in de groep?
JA : ga door
NEE: naar niveau 2
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Ondersteuningsniveau 2
Extra ondersteuning in de groep

Start

Strategie

Onderzoek

Methodegebonden toetsen en/of Cito-toetsen zijn onvoldoende of observaties
leveren een negatief beeld betreffende het welbevinden van de leerling op.
De leerling heeft hulp nodig.
Extra maatregelen en informatie
 Oudergesprek
 leerlingen gesprek
 Collegiale consultatie
 Materialen uit de orthotheek
Kritisch kijken naar de gegevens van een leerling.
Conclusies trekken a.h.v. analyses uit bijv.:
 LOVS Cito
 Toetsen
 Diagnostisch gesprek
 Observatie
In groepsoverzicht de gegevens noteren.

Uitvoering
Mogelijke interventies:
 Tips uit de methode
 Inzet van concreet materiaal
 Verlengde instructie
 Reductie, minimaliseren of verrijking van het leerstofaanbod
 Pre-teaching
 Computer
 Alleen voor mij taken op de taakbrief
 Gemaakte afspraken worden genoteerd in Parnassys
Kan er nu verder worden gegaan?
Conclusie
Kan het gewenste onderwijsaanbod gerealiseerd worden in mijn klassensituatie?
Of is het nodig dat de hulp geboden wordt buiten de groep?
JA : ga door
(niveau 1 of 2)
NEE: naar niveau 3
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Ondersteuningsniveau 3
Speciale ondersteuning na intern onderzoek

Start

Strategie

Kan een intern onderzoek antwoord geven op de vraag naar speciale zorg?
 Er wordt een verslag van alle gegevens uit niveau 1 en 2
 De leerling wordt aangemeld bij de IB-er voor Groot overleg met info over 1 +
2
 Hulpvragen worden in groot overleg geformuleerd.
 Beide zaken worden ter voorbereiding gemaakt door de leerkracht en
gestuurd naar de IB-er.
Hulpvragen worden met de IB-er bekeken en er wordt gezocht naar aanvullende
informatie. Aanmelding voor groot overleg.
Het zorgteam bespreekt de hulpvraag.
Zijn er aanvullende gegevens nodig?
IB bestudeert de gegevens en adviseert.

Onderzoek
Denk daarbij aan:





Uitvoering

Intern onderzoek
gedragsvragenlijsten
gerichte observatie
ZAT bespreking

Ouders en leerling worden door de leerkracht geïnformeerd en uitgenodigd voor
groot overleg. In Parnassys plaats de leerkracht de extra interventies die nodig zijn
om deze leerling te begeleiden. En worden daarna geëvalueerd.
Relevante observaties worden verzameld vanuit het LOVS.

Conclusie

Kan er nu verder worden gegaan?
Kunnen er afspraken gemaakt worden over de samenwerking en afstemming
betreffende de extra hulp?
JA : ga door

(in niveau 1, 2 of 3)

NEE: vervolg ondersteuning of naar niveau 4
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Ondersteuningsniveau 4
Speciale ondersteuning in samenspraak met externen.

Start

Strategie

Kan een extern advies of onderzoek antwoord geven op de vraag naar speciale
zorg?
 Er wordt in het groot overleg met de ouders, de leerkracht en IB een besluit
genomen in onderling overleg wat de vervolgstappen zullen zijn.
 Afspraken worden vast gelegd in Parnassys.
Is duidelijk wie bij het extern advies of onderzoek betrokken wordt?
Denk aan:










Schakelfunctionaris
AB-er
Schoolarts
Jeugdzorg
GGZ
Loket vroeghulp
Audiologisch centrum
VVE ( vroeg- en voorschool educatie)
Extern onderzoeksbureau

Onderzoek bij een extern instantie of arrangementsaanvraag bij het TAC.
Onderzoek
Voor het aanmelden van onderzoek vult de leerkracht met eventuele hulp van de
IB-er benodigde formulieren en/of vragenlijsten in.

Uitvoering

De adviezen worden met ouders besproken.
Er wordt kritisch bekeken welke adviezen de school kan realiseren / garanderen ter
begeleiding.
(wenselijk/ haalbaar)
Denk aan de rol van:
 Leerkracht
 Leerling
 RT
 IB
 Ouders
 AB
Bij advies een arrangement of toelaatbaarheidsverklaring TAC SBO / SO naar
niveau 5

Conclusie

Kan het nu verder?
Is duidelijk welke interventie nodig is en welke externe instanties daarbij
betrokken dienen te worden?
JA : ga door

(in niveau 1, 2 of3)

NEE: naar niveau 5
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Ondersteuningsniveau 5
Speciale ondersteuning binnen de school of in de speciale
school voor basisonderwijs.
Ouders nemen in samenspraak met school besluit tot aanmelden bij het TAC. Er
kan een toelaatbaarheidsverklaring worden aangevraagd voor SBO of SO.

Start

Strategie

De aanmelding in orde maken, alle gegevens verzamelen (eventueel samen met
IB).
Leerkracht geeft de spullen aan de IB (nadat ouders volledig op de hoogte zijn
gebracht van de inhoud van het dossier en het hebben ondertekend) en zij stuurt
het op.
Bespreken bij het TAC, afvaardiging van school bestaat uit leerkracht en IB.

Onderzoek
Ouders krijgen een gesprek op uitnodiging van DBG (deskundig bevoegd gezag).
Mogelijke uitkomsten TAC:
Uitvoering
Toelaatbaarheidsverklaring:
 Toelaatbaarheidsverklaring op SBO of SO:
Aanmelden bij SBO of SO en plaatsing z.s.m.
Arrangement:
Met een arrangement op de basisschool blijven: er wordt een OPP opgesteld
samen met IB en AB binnen zes weken
Kan het nu verder?
Conclusie
JA : binnen de basisschool terug naar niveau 1,2,3
Nee: SBO / SO / anders

Extra ondersteuning bij ontwikkelachterstanden
Bij leerlingen met een ontwikkelingsachterstand wordt in kaart gebracht waarbij een leerling
ondersteuning bij nodig heeft. Er vinden observaties plaats in de groep door de intern begeleider.
Waar nodig wordt de expertise van de ambulant begeleider. Soms is het niet duidelijk wat de
ontwikkeling van een leerling in de weg staat. Onderzoek zal dan hier meer inzicht in geven. De
ondersteuning bestaat uit het versterken van het handelen van de leerkracht.
Extra ondersteuning bij cognitieve ontwikkelvoorsprong
Deze leerlingen krijgen in groep 1-2 aanbod uit de levelspelkist. Hierin zijn smartgames te vinden die
op verschillende manieren uitdagen binnen de cognitieve vakken rekenen en taal. Na 6 weken wordt
een DHH (digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid) ingevuld om te kijken welke signalen het
kind geeft om hieraan tegemoet te komen. Dit DHH wordt ook in groep 3 en groep 5 afgenomen.
Vanaf groep 3 krijgen leerlingen met een cognitieve ontwikkelvoorsprong in de ochtend
verrijkingsaanbod door middel van verschillende materialen zoals o.a. Levelwerk en Webkwesties.
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In het thematisch aanbod wordt bij de leerlingen uitdaging gezocht in verdieping van leervragen en
de onderzoekende houding.
Extra ondersteuning bij taalachterstand
Voor deze doelgroep nemen wij deel aan de projecten ‘Taalbegeleiding nieuwkomers’ en
‘Taalimpuls’. Hier wordt ondersteuning gegeven op het gebied van taalonderwijs aan niet of
nauwelijks – in het Nederlands- aanspreekbare leerlingen, waardoor de achterstand in de
beheersing van de Nederlandse taal bij deze leerlingen wordt teruggedrongen.
Afhankelijk van de leeftijd van de leerling wordt in ieder geval aandacht besteed aan de
basiswoordenschat, beginnende geletterdheid, leren lezen, begrijpend lezen, schooltaalwoorden,
woordenschat en begrijpend lezen in de zaakvakken (taalgericht zaakvakonderwijs).
Onderwijs aan langdurig zieken
Bij langdurige ziekte van een leerling organiseren wij als school contacten met het zieke kind om
ervoor te zorgen dat het leerproces zo goed mogelijk doorloopt. Dat kan op allerlei manieren
plaatsvinden. Het zieke kind kan worden bezocht door de leerkracht en medeleerlingen en/of op
bepaalde tijden volgens afspraak de school bezoeken. Als dit om medische redenen niet mogelijk is,
kan er gebruik gemaakt worden van bv. video-opnamen in de klas en/of thuis, telefonisch contact
met klasgenootjes en evt. contact met behulp van e-mail en webcam. Het spreekt vanzelf, dat
brieven, kaartjes en tekeningen een belangrijke rol spelen in het onderhouden van het contact
tussen onze school en het zieke kind. Per situatie wordt bekeken wat de mogelijkheden van zijn. Veel
hangt af van de medische behandeling en de draagkracht van kind, ouders en school. De school kan
deze activiteiten natuurlijk alleen in goed overleg met de ouders van het zieke kind uitvoeren. We
realiseren ons, dat de ouders van een langdurig ziek kind een moeilijke periode doormaken en dat er
op verschillende gebieden veel van hen wordt gevraagd. Als duidelijk is, dat een leerling van onze
school langer dan 2 weken in een ziekenhuis wordt opgenomen of ziek thuis is, neemt de
groepsleerkracht en/of de intern begeleider van de school contact op met de ouders om de situatie
door te spreken. De school ontwikkelt in overleg met de ouders een planmatige aanpak. (wel of niet
met externe begeleiding). De school blijft verantwoordelijk, voor de te ontwikkelen en uit te voeren
aanpak. Tijdens het uitvoeren van de aanpak vindt regelmatig overleg met de ouders plaats.
Volgens de wet: Ondersteuning aan zieke leerlingen, kan de school een beroep doen op een
begeleidingsdienst. Bij ons is dat : OZL Midden- en Oost-Brabant (www.ozl.nu).
Procedure
Zo spoedig mogelijk nadat een zieke leerling is aangemeld bij OZL Midden- en Oost-Brabant, maakt
de consulent ondersteuning onderwijs zieke leerlingen afspraken met de school. Er wordt gekeken
naar aanpassingen in organisatie en aanpak van het schoolwerk, prioriteiten in vakinhouden,
leerstofspreiding op langere termijn, de wijze waarop contacten met klasgenoten onderhouden
kunnen worden, enzovoorts.
Indien ouders en / of de school daar behoefte aan hebben, kan de consulent voorlichting geven over:
het ziektebeeld van een leerling;
de mogelijke gevolgen van de ziekte en/of de behandeling op het leren en het gedrag;
de opvang van de zieke leerling bij terugkeer naar school;
de opvang van medeleerlingen, eventuele broer(s) en/of zus(sen), enz.
De onderwijsondersteuning wordt verzorgd door de consulent ondersteuning onderwijs zieke
leerlingen van OZL Midden- en Oost-Brabant. Daarnaast kunnen ambulante begeleiders van de
Mytylschool Tilburg ingeschakeld worden.
De ondersteuning van het onderwijs aan zieke leerlingen brengt voor de school en voor ouders /
verzorgers geen kosten met zich mee.
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5.6 Resultaten, toetsing en afsluiting
Toetsing
Aan het eind van een serie lessen geven de methodes die we gebruiken vaak een toetsmoment. De
leerkrachten en kinderen blijven zo op de hoogte van de vorderingen. Om een objectief beeld te
houden van ons onderwijsniveau houden we enkele keren per jaar cito-toetsmomenten. Deze
toetsen zijn niet gebonden aan een bepaalde methode en kunnen een duidelijk beeld geven van het
huidige niveau en de ontwikkeling van een kind op cognitief gebied van groep 3 t/m 8.
De scores worden onderverdeeld in I, II, III, IV en V niveaus. De scores van uw kind worden op het
leerlingenrapport genoteerd en door de groepsleerkracht geanalyseerd. De leeropbrengsten van de
kinderen worden in kaart gebracht en met de intern begeleider besproken. Op schoolniveau worden
trendanalyses gemaakt en worden de groepsvorderingen in kaart gebracht. Bij opvallende trends of
resultaten wordt actie ondernomen m.b.v. planmatig werken.
Vorderingen worden uiteraard besproken met ouders. Alle leerlingen krijgen drie keer per jaar een
rapport mee naar huis. Gedurende de plancyclus gaan we op zoek naar een doeltreffende aanpassing
van deze rapportages, zie koersuitspraak 3.
Toetsing van de resultaten gebeurt door de cognitieve eindresultaten naast het niveau te leggen dat
op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie verwacht mag worden. Als dit klopt, voldoen
de eindresultaten op de kernvakken Nederlandse taal en rekenen/wiskunde aan de gestelde norm.
IEP advieswijzer
Eind groep 7 nemen we de methode onafhankelijke toetsen van IEP af om naast het reeds aanwezige
volgsysteem te leggen voor een goede onderbouwing van ons voorlopig advies.
De IEP is gebaseerd op een leergerichte aanpak in plaats van een prestatiegerichte aanpak. Een
digitaal volgsysteem waarin de leerlingen gevolgd worden op taal en rekenen via de
referentieniveaus (bovenbouw) en leerlijnen (onderbouw). Daarnaast biedt IEP
ook meetinstrumenten aan voor hart én handen. Denk aan de leeraanpak, de mate van
nieuwsgierigheid of het vermogen om samen te werken.
IEP eindtoets
Sinds 2014 is de eindtoets voor groep 8 verplicht en moeten scholen een keuze maken uit één van de
eindtoetsen. De IEP Eindtoets is goedgekeurd door het Ministerie van OCW. Met de IEP Eindtoets
meten we de verplichte onderdelen lezen, taalverzorging en rekenen.
Bij het ontwikkelen van de IEP Eindtoets is er voor gezorgd dat de leerlingen een zo optimaal
mogelijke toetservaring geboden wordt. Dit resulteert in overzichtelijke, kindvriendelijke
toetsboekjes die qua vormgeving, lay-out, maar uiteraard ook inhoud aansluiten bij de leefwereld
van groep 8-leerlingen.
Overgang naar het Voortgezet Onderwijs
Na bijna 8 jaar onderwijs van het kind op De Vrijhoeve, durven wij een goed advies aan ouders te
geven over de mogelijkheden in het voortgezet onderwijs. De ervaring leert dat dit advies,
betrouwbaar is. Naast de resultaten van de leervakken op school, is voor ons de instelling van het
kind ten aanzien van leren net zo belangrijk bij het geven van ons advies.
Dit advies is onder andere gebaseerd op de capaciteiten, de leerresultaten, de belangstelling, het
doorzettingsvermogen en de studiezin van het kind. Het advies wordt door de leerkracht van groep
8, in samenspraak met de directeur en de intern begeleider opgesteld.
Tijdens het voorlopig adviesgesprek, eind groep 7, wordt het advies toegelicht. Het half jaar wat
daarop volgt worden ontwikkelingen die effect kunnen hebben op dit advies tijdig met elkaar
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gedeeld om samen tot een goed advies te komen. Midden groep 8 wordt het definitief advies
besproken met de leerling en ouders en krijgen zij een afschrift van dit advies.
Natuurlijk bepalen de ouders samen met hun kind bij welke school hun kind wordt aangemeld.
De leerkracht van groep 8 begeleidt de ouders en kinderen hierbij. Na de herfstvakantie wordt er
door de leerkracht een informatieavond verzorgd op school. Dan wordt uitgebreide informatie
gegeven over alle vormen van voortgezet onderwijs en worden ouders in de gelegenheid gesteld om
vragen te stellen.
Voor de overgang naar het voorgezet onderwijs zijn bepalend:
A
De wens van het kind/de ouders.
Dit spreekt voor zich.
B
Het advies van de basisschool.
Zoals in voorgaande alinea omschreven.
Tijdens het definitief adviesgesprek in januari krijgen de ouders een aanmeldingsformulier mee van
de school waar het kind naar toe wil. De ouders melden hun kind zelf aan op het V.O. De school
levert de nodige papieren t.w.
 Het advies van de basisschool;
 Een onderwijskundig rapport met daarin een uitdraai van het LVS

5.7 Onderwijstijd
In de leerplichtwet is vastgelegd dat alle kinderen een ononderbroken ontwikkeling moet doorlopen,
waarbij in het basisonderwijs minimaal 7520 uur onderwijs moet worden aangeboden. Onze school
kiest ervoor om vanuit traditionele schooltijden een ongelijk aantal uren onderwijs aan te bieden.
In de groepen 1 en 2 gaan de kinderen ongeveer 910 uur naar school. Iedere week zijn de kinderen
op vrijdagmiddag vrij. In de groepen 3 gaan de kinderen ongeveer 930 uur naar school. Zij bouwen
hun middagen op van spelend leren naar thematisch onderwijs en zijn tot januari iedere
vrijdagmiddag vrij. Van januari t/m juli gaan zij om de vrijdagmiddag naar school.
Vanaf groep 4 gaan de kinderen de hele week naar school en zijn zij slechts incidenteel een dag vrij
als er sprake is van een studiedag voor het team. Deze kinderen gaan ongeveer 975 uur per jaar naar
school.
De kinderen vanaf groep 4 maken nu wat meer uren dan gemiddeld, dit is een erfenis van
voorgaande jaren, toen er geen buffer is opgebouwd. Door de groepen 4 t/m 8 de komende 3 jaren
gelijkmatig 15 uur af te laten bouwen, komen we uiteindelijk op 960 uur voor die groepen.
In totaal gaan de kinderen in dat laatste geval in 8 jaar tijd dan 7560 uur naar school, waardoor er
voldoende margeuren zijn indien er incidenteel lesdagen uitvallen.

5.8 Veiligheid
Hoe we op onze school veiligheid in ons beleid hebben verwerkt staat in ons veiligheidsplan.
In dit plan staan onder andere verschillende aandachtspunten met betrekking tot fysieke en sociale
veiligheid gemeld. Ook staat in ons beleid hoe we deze verantwoordelijkheden samen delen en
welke taakverdeling hierin is uitgezet. In de schoolgids staan voor ouders de belangrijkste
contactpersonen vermeld.
Het Veiligheidsplan is te vinden op de website www.bsdevrijhoeve.nl.

36

6. Onze professionals
6.1 Personeelsbeleid van Leerrijk!
Het personeelsbeleid van Leerrijk! bevat een aantal onderdelen. Deze zijn in aparte beleidsstukken
uitgewerkt. Hoewel dat op het eerste gezicht niet altijd zo lijkt is het personeelsbeleid direct of
indirect gericht op het creëren van voorwaarden die het personeel in de breedste zin van het woord
in staat stellen hun kerntaak, het verzorgen van goed onderwijs, zo goed als mogelijk uit te laten
voeren. Daarnaast wordt jaarlijks in het schooljaarplan inzicht gegeven in de activiteiten die op het
gebied van deskundigheidsbevordering ondernemen worden.
Een ontwikkeling die we signaleren en ook willen bevorderen is het toenemen van teamgerichte
scholing en ontwikkeling. Daarbij wordt ook meer dan voorheen intern beschikbare deskundigheid
benut. Externe deskundigen worden steeds meer ingezet om “de trainer te trainen” en zodoende de
schoolontwikkeling in handen te houden van bv. de eigen directie of intern begeleider. De komende
planperiode zetten we ook weer in op het delen van de expertise, niet alleen binnen de scholen maar
ook tussen de scholen. We willen de lerende organisatie en het systeemdenken gaandeweg meer en
meer in werking zien. Het bevorderen van interne mobiliteit (van mensen en de kennis en ervaring
die ze allemaal hebben) zal o.i. bijdragen aan het verspreiden, delen en gebruiken van elkaars kennis.
Kenmerkend voor de wijze waarop professionalisering vormgegeven zal worden is, dat gebruik
gemaakt wordt van ‘leren van en met elkaar’ rechtstreeks gekoppeld aan de dagelijkse praktijk. Dit
kan invulling krijgen binnen het team, maar zeker ook in samenwerking met collega’s van andere
scholen via onze leerkringen.
Leiderschap en management
Leerrijk! is een organisatie die vanuit een Rijnlandse manier naar de organisatie kijkt en handelt.
Het Rijnlands organiseren is onder te verdelen in drie uitgangspunten:
1. We willen een lerende organisatie zijn. Hierbij zijn erkende ongelijkheid en leren
uitgangspunten;
2. Eigenaarschap creëren is van belang in het Rijnlands denken. Het gaat over samen creëren en
samen maken. Op deze manier is er een groter leereffect.
3. Bij het Rijnlands denken gaan we uit van pluriformiteit. Er wordt niet gewerkt op basis van
standaarden en controle. Wel wordt er een ondergrens geformuleerd en bewaakt.
Voor de leidinggevenden binnen Leerrijk! houdt dit in dat zij meer dienend en dienstverlenend zijn
dan sturend en bepalend. De dialoog tussen directie en team, maar ook met kinderen en andere
partners is noodzakelijk.
Wij realiseren ons dat de wereld om ons heen vaak Angelsaksisch is ingericht en hier zullen we op
gepaste wijze mee om moeten gaan. Samen bepalen we de koers van de school, waarbij verbetering
van onderwijs in breedste zin centraal staat. Alle verbeter- en veranderonderwerpen worden
getoetst aan de collectieve ambitie en aan de kernwaarden die we samen hebben vastgesteld.
Via professionele leergemeenschappen op verschillende niveaus wordt vervolgens deze koers
gevolgd. Deze professionele leergemeenschappen kunnen zowel op de eigen school ontstaan als in
samenwerking met andere scholen of externe partners. Zo wordt richting gegeven aan de
veranderingen.
Door deelname aan professionele leergemeenschappen wordt zowel het individueel leren, het
teamleren als het leren van de gehele organisatie gestimuleerd.
Transformatief leiderschap van de directie is hierin van belang. De directie van de school dient vooral
kansen en mogelijkheden te zien. Van de directie wordt verwacht dat deze de doelen helder kan
maken en dat de beste ideeën van medewerkers en samenwerkende partners op tafel komen. Ook
dient groepsreflectie gestimuleerd te worden. De directie van de school dient ervoor te zorgen dat
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teamleden de eigen onderwijssituaties onderzoeken om deze te verbeteren. Het is hierbij van belang
dat het onderzoeken van deze eigen onderwijspraktijk gefaciliteerd wordt. Om van hieruit te leren
dient er vooral samen geleerd te worden. Voor de directie van de school is het zaak om met de
medewerkers reflectieve dialogen te voeren, gericht op het professionele handelen van de leerkracht
in de groep en het onderwijs. Het is echter niet alleen de directie die deze gesprekken dient te
voeren. Gedeeld of gespreid leiderschap, door gebruik te maken van kennis, kunde en specialiteiten
van alle teamleden, is van belang om het teamleren succesvol te maken.
Leren en ontwikkelen
Op onze school wordt ingestoken op voortdurende verbetering om de collectieve ambitie waar te
blijven maken. Tijdens de gesprekkencyclus en in gesprekken tussen de teamleden onderling zijn
ontwikkeling en voortdurende verbetering onderwerp van gesprek. Deze voortdurende ontwikkeling
en verbetering kan leiden tot individuele cursussen, trainingen en opleidingen. Het kan echter ook
leiden tot teamleren of individuele coachingstrajecten.
Uitgangspunt van al deze trajecten is dat iedereen beter kan worden en dat iedereen de gelegenheid
krijgt te leren en zich te ontwikkelen. Ter ondersteuning van dit leren kan te allen tijde gebruik
worden gemaakt van de aanwezig leerkringen van Leerrijk! of van aanwezige (bovenschoolse)
expertise als beeldbegeleiding.
Gesprekkencyclus
Onze stichting kent een gesprekkencyclus waarbij gericht gewerkt wordt aan de professionele
ontwikkeling van de medewerkers. Aan het begin van elk schooljaar vindt een planningsgesprek
plaats waarbij de directeur en medewerkers afspraken maken over resultaten en competenties.
Halverwege het jaar vindt er een voortgangsgesprek plaats waarin de voortgang van de afspraken op
de agenda staat. Aan het eind van het eerste jaar vindt vervolgens een evaluatiegesprek plaats en
aan het eind van het tweede jaar een beoordeling. Het rolprofiel leerkracht is hierbij het
uitgangspunt.
Een leerkracht met een tijdelijke aanstelling dient aan het eind van het eerste jaar beoordeeld te
worden met een voldoende teneinde een aanstelling voor onbepaalde tijd te krijgen. Bij een
onvoldoende beoordeling is het aan de directie, in samenspraak met het bestuur, wat het vervolg is.
Mobiliteit
Leerrijk! stimuleert mobiliteit voor alle medewerkers in de overtuiging dat dit leidt tot professionele
groei en talentontwikkeling.
Wij kennen drie soorten mobiliteit:
1. Verplichte mobiliteit vanwege het normkader. Dit betreft medewerkers die op een andere
school geplaatst moeten worden in verband met een teruglopend leerlingaantal en
verminderde financiering op een school.
2. Vrijwillige mobiliteit. Alle vacatures worden gepubliceerd, zodat medewerkers van Leerrijk!
die vanuit hun eigen motivatie van school willen wisselen hierop kunnen reageren. Bij
vrijwillige mobiliteit wordt er met alle betrokkenen overleg gevoerd of er sprake is van een
geschikte match.
3. Geregisseerde mobiliteit. Hierbij gaat het om medewerkers die, vanwege functionerings- of
persoonlijke redenen, op een andere school geplaatst worden. Verder vallen hier ook de
medewerkers onder die overgeplaatst worden omdat de organisatie van mening is dat zij op
een andere school meer toegevoegde waarde hebben vanwege hun expertise, ervaring of
vanwege hun persoonlijke ontwikkeling.
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Verzuimbeleid
Verzuim zien we als gedrag en we gaan ervan uit dat gedrag positief beïnvloedbaar is. We richten
onze aanpak van het verzuim vooral op de beïnvloeding van dit gedrag en het onderliggende
keuzeproces. De directie heeft een centrale rol tijdens het hele verzuimproces. Denk aan preventie,
verzuimbegeleiding en re-integratie.
Dit betekent dat de medewerker in geval van mogelijk verzuim het eerste contact heeft met de
Directie van de school. Afspraken over verzuim en werkhervatting worden gemaakt tussen
medewerker en directie, eventueel vanuit het gesprek in het kader van het sociaal medisch team
(SMT).
Voor de medewerker is het van belang dat hij of zij problemen of knelpunten vroegtijdig op tafel legt,
zich verantwoordelijk voelt voor het eigen verzuim, betrokken blijft bij de organisatie en
moeilijkheden niet uit de weg gaat.
De bedrijfsarts heeft een adviserende rol in het kader van het verzuim.
Werkverdelingsbeleid
In het kader van het werkverdelingsbeleid wordt op schoolniveau, binnen de kaders van Leerrijk!,
afspraken gemaakt. De personeelsgeleding van medezeggenschapsraad heeft hier instemmingsrecht
in. Dit betekent dat er op schoolniveau afspraken gemaakt worden over de verdeling van de taken.
In het werkverdelingsplan worden afspraken gemaakt over het opslagpercentage dat hoort bij de
lesgevende taken per groep, over de werktijden en de aanwezigheid van medewerkers op school en
bij studiedagen. Het team inventariseert de overige taken en verdeelt deze. In een gesprek tussen
directeur en medewerker worden afspraken gemaakt over het persoonlijke rooster en de uit te
voeren taken.
Uitgangspunt voor de invulling van dit taakbeleid is het primaire proces. De focus van leerkrachten
dient te liggen op het primaire proces. Het organiseren van activiteiten die samenhangen met school,
wordt meer en meer in gelijkwaardige samenwerking gedaan met ouders.
In het kader van de gelden die door de overheid beschikbaar zijn gesteld voor het verminderen van
de werkdruk van onderwijzend personeel, zijn afspraken gemaakt hoe dit vormgegeven wordt op
onze school. Voor schooljaar 2019-2020 worden deze middelen ingezet door de inzet van een
buurtsportcoach bij ons bewegingsonderwijs en ondersteuning in de onderbouw door een
onderwijsassistent. De inzet van de middelen wordt jaarlijks geëvalueerd en indien nodig aangepast.

6.2 Nieuw personeel
Wanneer een nieuwe leerkracht op onze school komt werken, dragen we zorg voor een gedegen
begeleiding. Immers, de komst van nieuwe leerkrachten kan ertoe leiden, dat doorgaande lijnen die
binnen de school prima werken, doorbroken worden door de nieuwe leerkracht die niet op de
hoogte is van de manier van werken in de school. We hebben daarom een aantal leden in het team
die een nieuwe leerkracht begeleiden:
- een begeleider: dit is een collega die óf dezelfde groep draait als de nieuwe leerkracht, óf
een groep hoger of lager draait. Deze leerkracht ondersteunt de nieuwe leerkracht m.b.t. de
dagelijkse gang van zaken in de groep;
- de IB-er: in overleg en samenwerking met de nieuwe leerkracht zorgt de IB-er ervoor, dat de
structuur van de zorg, de werkzaamheden die hier bij komen kijken en de gesprekken
omtrent de zorg van leerlingen, voor de nieuwe leerkracht helder worden;
- de ICT-er: de computer is niet meer weg te denken uit het werken in de klas. De ICT-er
ondersteunt de nieuwe leerkracht met het wegwijs worden in het geheel van het digitale
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aanbod, brengt de nieuwe leerkracht op de hoogte van de doorgaande lijnen die we op ICTgebied hebben weggezet en is er altijd om functionele problemen mee op te lossen;
de directie zorgt ervoor dat de nieuwe leerkracht in een aantal gesprekken wegwijs gemaakt
wordt in de school.

6.3 Gevolgen van de koersuitspraken voor het team van BS De Vrijhoeve
Onze leerkrachten leren elke dag bij en worden geacht zich persoonlijk en professioneel te
ontwikkelen. Het tonen van eigenaarschap hierin wordt verwacht in gedrag en houding en is dan ook
geregeld onderwerp van gesprek op school.
Om onze professionals op school optimaal te kunnen laten ontwikkelen binnen de koers naar de
toekomst zetten wij onze professionalisering af tegen het perspectief op ‘De professionele
leergemeenschappen’ van E. Verbiest. Dit perspectief biedt ons houvast en sturing.
Aandachtspunten die wij onszelf gesteld hebben voor de komende planperiode zijn:
 scholing en initiatieven tot onderwijsontwikkelingen aansluiten op de visie
 gedragsbevordering door effectieve interventies in het pedagogisch klimaat
 vaardigheden in het situationeel begeleiden van leerlingen bij individuele leertrajecten
 tijd voor collegiale consultatie in de school en binnen Leerrijk!
 inzicht verkrijgen en regie hebben in duurzame inzetbaarheid
Voor wat betreft ons professioneel handelen zijn we tevreden als we een gelukkig team hebben.
Mensen die tevreden zijn dat ze in deze organisatie werken, komen tot verbeteringen door
samenwerking en eigenaarschap tonen in hun persoonlijke ontwikkeling.

6.4 Pedagogisch en didactisch handelen
Opbrengst gericht werken
Als school willen we uit elk kind het beste halen. Dit doen we door opbrengst gericht te werken. Dit
houdt in dat we planmatig werken aan het verbeteren van de vorderingen van uw kind. Wat houdt
dat in?
We stellen hoge doelen en werken hier gericht aan. De doelen en de aanpak worden beschreven in
een groepsplan. We geven op verschillende niveaus instructie om zo goed mogelijk tegemoet te
komen aan de behoeften van elk kind. Door het afnemen van methodegebonden en
methodeonafhankelijke toetsen en aan de hand van observaties gaan we na of we de gestelde
doelen halen. De gegevens van deze toetsen en observaties worden geanalyseerd en vervolgens
worden hier nieuwe doelen aan verbonden. Op deze manier proberen we de vorderingen van uw
kind gericht te verbeteren. De verkregen gegevens worden verwerkt in het groepsplan, waarin ook
de nieuwe doelen omschreven worden. Door deze manier van werken steeds te herhalen, krijgen we
een beter zicht op de ontwikkeling van uw kind en zijn we beter in staat gericht te werken aan het
verbeteren van zijn vorderingen.

Pedagogisch handelen
Ieder kind voelt zich veilig en wordt gezien en gehoord door de leerkracht er wordt op een
respectvolle manier met elkaar opgegaan. Een kind mag zichzelf zijn. Leerlingen laten positief gedrag
zien, zonder dat de leerkracht hier een grote rol in speelt. De afspraken die we op school hebben,
worden door iedereen nageleefd. Hierna wordt ook gehandeld. Ouders onderschrijven en
ondersteunen de gedragsregels van school. Er is wederzijds vertrouwen en respect. We spreken
elkaar dan ook aan op gedragsregels. De rol van de leerkracht is dan ook om een goed voorbeeld te
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geven. Hierbij is het belangrijk om gewenst gedrag benoemen, maar wel duidelijk te zijn in de
boodschap die je wilt overbrengen. Daarbij worden de omgangsvormen geoefend.
Twee keer per jaar vullen de leerkrachten ZIEN in om de sociaal emotionele ontwikkeling te volgen.
Daarnaast vullen de leerlingen van groep 5 t/m 8 de leerlingenlijst in over leer- en leefklimaat en
sociale vaardigheden. Ook ouders vullen een ouder tevreden peiling in. De uitkomsten hiervan
worden besproken in het team.

Didactisch handelen
De leerkrachten creëren een betekenisvol leerklimaat waardoor leerlingen actief betrokken zijn.
Met geschikte opdrachten en heldere uitleg structureert de leraar het onderwijsaanbod zo dat de
leerling het zich eigen kan maken. De leraren 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.
De leraren plannen en structureren hun handelen met behulp van informatie die zij over leerlingen
hebben. De leraren zorgen ervoor dat het niveau van hun lessen past bij het beoogde eindniveau van
leerlingen. De aangeboden leerstof is logisch opgebouwd binnen een reeks van lessen als ook binnen
één les. De leerkrachten hebben kennis van kerndoelen en leerlijnen. Per halfjaar worden de doelen
vastgelegd na aanleiding van de trendanalyse.

Coaching
De intern begeleider komt bij lifecoaching in de groep om tijdens het les geven korte adviezen te
geven. Voorafgaand worden steekwoorden afgesproken in de begeleiding. De leerkracht wordt
daardoor alerter op zijn eigen handelen. De bedoeling is dat de leerkracht hierdoor zelf bekwaam
wordt. Deze wijze van coachen wordt in deze plancyclus voor het eerst ingezet.
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7. Onze kwaliteitszorg
7.1 Kwaliteitscultuur
Als basis voor onze kwaliteitszorg gebruiken we het model ‘Regie op Onderwijskwaliteit’.
Hiermee wordt ook voldaan aan de voorschriften die de Inspectie stelt aan het schoolplan op het
gebied van kwaliteit.
Daarnaast wordt op stichtingsniveau het ‘waarderingskader kwaliteit’ ingezet om de
kwaliteitscultuur te bewaken. Voor meer informatie: www.leerrijk.nl

7.2 Zicht op onderwijskwaliteit
We houden in deze plancyclus zicht op onze kwaliteit door de volgende acties in te zetten:
Analyse van de leerlingenpopulatie
Ieder jaar stellen we vast welke leerlingen bij ons op school speciale onderwijsbehoeften hebben.
Het gaat daarbij om:
- Aantal leerlingen met extra gewicht (deze regeling wordt in 2019-2020 aangepast)
- Aantal leerlingen met meer dan een half jaar achterstand op het gebied van taal en rekenen
- Aantal leerlingen met het Nederlands als tweede taal
- Aantal leerlingen met een beschikking voor een vorm van speciaal onderwijs.
De intern begeleider maakt dit overzicht in oktober.
Rapportage: aan het team
Te gebruiken bij: evaluatie en opstellen van het jaarlijkse actieplan en bijstelling
schoolontwikkelingsplan
Overzicht van de positie in de wijk/regio
De directeur maakt een overzicht van de positie van de school in onze wijk. Daarin komen de
volgende aspecten aan de orde:
- overheidsbeleid en samenwerkingsverband (eens per twee jaar);
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tevredenheid en verwachtingen van ouders (elke twee jaar wordt bij de ouders de tevredenheid
bepaald met behulp van een vragenlijst.
Kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van de leerlingenpopulatie ook in relatie met de
ontwikkeling op de collega-scholen (eens per 4 jaar)
een SWOT-analyse (eens per vier jaar)
Zicht op contacten met instellingen, verenigingen, collega scholen. We gaan na wat deze
contacten voor effecten hebben binnen de school en hoe de betreffende instellingen de
contacten waarderen. Op basis daarvan bepalen we op welke wijze het contact voortgezet
wordt.

Rapportage aan: Bevoegd gezag, medezeggenschapsraad, team en betrokken instanties.
Te gebruiken bij: evaluatie, opstellen en bijstellen van het schoolontwikkelingsplan en het jaarlijkse
actieplan.
Het bepalen van de doelen van de school
Eens in de vier jaar stelt het team, op initiatief van de directeur, doelen voor het onderwijs vast (op
basis van de analyse van de uitgangspositie). Deze doelen worden vastgelegd in de missie en visie. Bij
de beschrijving komen de volgende onderdelen aan de orde:
- Te bereiken doelen op het gebied van onderwijs en leren.
- De te bereiken leeropbrengsten Deze worden ieder jaar vastgesteld (tussen- en eindresultaten;
rekening houdend met onze populatie) volgens het bijgevoegd opbrengstdocument.
- Te bereiken doelen op gebied van school-specifieke aspecten. Het gaat hier om doelen waarmee
we ons willen profileren.
Rapportage aan: Het bevoegd gezag, de medezeggenschapsraad.
Te gebruiken bij: jaarlijkse analyse van de huidige situatie (wat is er van de doelen al gerealiseerd en
wat moet nog worden nagestreefd)
Het bevoegd gezag stelt de doelen vast.
Analyse van de huidige situatie aan de hand van de doelstellingen
Jaarlijks wordt middels de evaluatie van het jaarplan bepaald of de daarin genoemde doelstellingen
zijn gerealiseerd. Eens per 4 jaar gaat de directeur na in hoeverre de schooldoelstellingen uit het
schoolplan zijn gerealiseerd. De directeur neemt het initiatief voor de uitvoering van de analyse.
Daartoe wordt jaarlijks, in overleg met het team, een plan van aanpak gemaakt.
Rapportage aan: het bevoegd gezag, de medezeggenschapsraad, het team.
Te gebruiken bij: het actieplan en de bijstelling van het meerjarenplan

43

8. Overige zaken
8.1 Sponsoring
Landelijk is een convenant vastgesteld waarin de uitgangspunten voor sponsoring vastgesteld zijn.
Onze school onderschrijft dit convenant met betrekking tot sponsoring.
De drie belangrijkste uitgangspunten van het convenant zijn:
- Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige doelstellingen
van de school. Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en/of lichamelijke
gesteldheid van leerlingen. Sponsering moet in overeenstemming zijn met de goede smaak
en fatsoen.
- Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de
onafhankelijkheid van het onderwijs en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen
- Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs
beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die de
school aan het onderwijs stelt. Het primair onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van
sponsormiddelen.
- De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op beslissingen van het bevoegd gezag
over sponsoring.
Tevens zijn de volgende principes van kracht:
- Nieuwe sponsorcontracten moeten zich richten op een gezonde levensstijl van leerlingen;
- Bedrijven mogen alleen met scholen samenwerken vanuit een maatschappelijke
betrokkenheid;
- De samenwerking tussen scholen en bedrijven mag geen nadelige invloed hebben op de
geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van leerlingen;
- De kernactiviteiten van de school mogen niet afhankelijk worden van sponsoring.
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8.2 Verplichte activiteiten
Terrein
Onderwijs*

Jaar
2x jaar

4x jaar
Organisatie*

Jaarlijks, mei

Organisatie*

Jaarlijks, oktober

Organisatie

Jaarlijks, voorjaar

Organisatie*
Organisatie
Organisatie*
Organisatie*

Jaarlijks, september
Jaarlijks
N.t.b.
Jaarlijks

Personeel*
Personeel
Beheer
Beheer
Beheer
Beheer
Beheer
Beheer

Vierjaarlijks
Jaarlijks
Jaarlijks
Jaarlijks, december
Jaarlijks, jan-feb
Jaarlijks, juni-aug
Jaarlijks, september
Jaarlijks, april
Jaarlijks, november

Activiteit
Evaluatie van de beschreven ambities en het maken van
trendanalyses, het trekken van conclusies daaruit en het
formuleren van acties ten aanzien van de data.
Tussenrapportage over gang van zaken tijdens
kwartaalgesprekken.
Samenstellen (met het team) schooljaarplan
Inleveren: einde schooljaar
Samenstellen schooljaarverslag op basis van teamevaluatie
Inleveren: uiterlijk herfstvakantie
Actualiseren en inzenden schoolgids
Inleveren voor 1 augustus na instemming MR en
vaststelling bestuur (bij inspectie)
Bespreken (jaar-)plan van aanpak (arbo) in team en m.r.
Uitvoeren ontruimingsplan + nabespreking
Houden van tevredenheidspeilingen
Houden van RI&E, opstellen plan van aanpak, acties in
schooljaarplan opnemen
Externe toetsing van Ri&E
Houden ontwikkelingsgesprekken (gesprekkencyclus)
Uitwerking werkverdelingsbeleid
Jaarbegroting vaststellen
Toelichten jaarbegroting aan personeel en m.r.
Actualiseren meerjarenbegrotingen
Toelichten meerjarenplanningen aan personeel en m.r.
Toelichten jaarresultaten aan personeel en m.r.
Onderhoudsplanning actualiseren (met Dyade VG)
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