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Ahoy
Onze school heet Dalton IKC Zeven Zeeën; een naam die verwijst naar alle zeeën en
oceanen van de wereld. Iemand die 'de zeven zeeën bevaren heeft', is overal geweest
of heeft veel (levens)ervaring. De oceaanvaarders die deze zeeën verkenden, waren
echte ontdekkingsreizigers die onbevreesd het avontuur aangingen. Zij waren
nieuwsgierige reizigers met een open geest die de wereld anders durfden te bekijken,
en die de nieuwe dingen met een kinderlijk enthousiasme in zich opnamen. Ze
ontdekten, leerden, ervaarden en gaven hun kennis door.
Dit is wat wij ook onze leerlingen willen bijbrengen: zin in avontuur, nieuwsgierig zijn,
de wil om te ontdekken en te leren, verantwoordelijkheid dragen, samenwerken,
doorzetten en reflecteren.
In dit schoolplan leest u wie wij zijn en waar wij voor staan (hoofdstuk 1 en 3). In
hoofdstuk 2 staat het strategisch beleid van ons bestuur, Innoord, beschreven. De
wensen, ideeën en wettelijke verplichtingen vanuit de overheid vindt u terug in
hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 geeft een overzichtelijk beeld van de huidige kwaliteit van het
onderwijs. Onze ambities, prioriteiten en het meerjarenplan leest u tenslotte in
hoofdstuk 6.
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Op Dalton IKC Zeven Zeeën staan diversiteit en uniciteit centraal. Wij zijn een Integraal
Kind Centrum waarbij opvang en onderwijs samenwerken zodat leerlingen vanaf jonge
leeftijd optimale ontwikkelmogelijkheden aangeboden krijgen. Mogelijkheden om zich te
ontwikkelen tot wereldburgers die de toekomst zullen vormen. Op onze school is
iedereen anders, maar samen zijn we één. Samen gaan we met een open blik op reis en
leren we over de wereld. Onze leerlingen varen op een kleurrijke vloot waar ieder kind
uniek en nieuwsgierig mag zijn. Zelfstandig en onafhankelijk kan zijn. Zich welkom en
veilig voelt. Waar ieder kind kennis vergaart én zichzelf ontdekt.
Wij zijn gehuisvest in een prachtig nieuw gebouw in de wijk Banne Zuid in het
westelijke deel van Amsterdam-Noord, op slechts vijf minuten fietsen van station Gare
du Nord (eindhalte Noord-Zuidlijn). Sinds 2018 is in de wijk Banne Zuid begonnen met
het verbeteren van de kwaliteit van de woonomgeving, en wordt er gewerkt aan de
duurzame leefbaarheid van de wijk. Men streeft naar een inclusieve wijk, waar plek is
voor alle verschillende bewoners van Amsterdam. Een gezond en veilig opgroeiklimaat
voor de jeugd is hierbij een belangrijk speerpunt.
Onze school speelt een belangrijke rol in het verbinden van de schoolomgeving aan de
wijk. Zo participeren onze leerlingen in de kinderraad van de wijk waarin zij actief
meepraten over hun buurt. Op deze manier leren zij wat burgerschap betekent, en
maken ze onderdeel uit van de community.
Sinds augustus 2018 is er een pilot meerschoolsdirecteurschap. Dit betekent dat er één
meerschoolsdirecteur op beide locaties aanwezig is (twee dagen op basisschool De
Poolster en twee dagen op Dalton IKC Zeven Zeeën). Op beide scholen is tevens vier
dagen per week een locatieleider werkzaam.
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Missie en visie
De missie ‘We moeten de toekomst voorbereiden op onze leerlingen’ blijft ongewijzigd.
Toekomstvoorspelling is niet de kerntaak van een school, leerlingen vormen wel. Er is
niet één algemene toekomst, elk kind maakt zijn eigen micro-toekomst.
‘Muren breken, meters maken’ verwijst enerzijds naar het doorbreken van klassieke
onderwijsgrenzen. Dat kunnen letterlijk muren zijn zoals de wanden van klaslokalen of
de buitenmuren en omheiningen van scholen. Maar ook leeftijdsindeling, schooltype en
het profiel van de leerkracht zijn begrippen waarvan je de grens kunt onderzoeken.
Amsterdam-Noord gaat als onderwijsmateriaal dienen. Met meters maken wordt
bedoeld dat we na het leggen van de basis nu nog meer de educatieve aspecten van de
omgeving gaan verkennen. En dat we voorwaarts willen.

ANKERS

Innoord-ankers
De Innoord-ankers zijn te verdelen over drie O’s: Onderwijs, Organisatie, Omgeving.
De ankers van de Onderwijs-O verwijzen naar de onderwijskundige principes die ten
grondslag liggen aan de koers 2019 - 2023. De ankers onder de omgevings-O
beschrijven de beoogde beweging van binnen naar buiten. De ankers van de
organisatie-O gaan over het ‘anders organiseren’ van onderwijs met behoud (en
optimalisering) van de kwaliteit.
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ONDERWIJSANKERS
1. MISSIE, VISIE, PIJLERS EN KOMPAS
Onze missie is ongewijzigd dwars: ‘We moeten de toekomst voorbereiden
op onze leerlingen.’ Ook pijlers en kompas blijven stevig overeind. We
geven leerlingen een voorsprong met inspirerend en vernieuwend
onderwijs.
2. PERSOONLIJKE TALENTROUTE
Innoord heeft hoge verwachtingen van leerlingen. Met precisieonderwijs
willen we eruit halen wat erin zit plus een beetje meer. Binnen het collectief
van een groep doorloopt elk kind een eigen route. Via personal assessments
wordt op vaste ijkmomenten gekeken waar de leerling ‘staat’. Zo kan
Innoord bijspijkeren wat moet, en sterke punten uitbouwen. Talenten moeten hun
voorsprong niet consolideren maar vergroten.
3. DOORGAANDE SCHOOLLOOPBAAN
Het doorbreken van de muur tussen basis- en voortgezet onderwijs zal
leiden tot een 10-14-jaar school. Het keuzemoment voor de middelbare
school wordt zo beter getimed. Talentvolle bovenbouwleerlingen realiseren
hun voorsprong met verdiepende lesstof uit het voortgezet onderwijs. Dat wordt extra
makkelijk als ook de leerkrachten een minder strikte scheiding tussen basisschool en
voortgezet onderwijs kunnen kiezen.
4. ZELFBEWUSTZIJN
Een kind vormt de bewuste identiteit in de basisschoolleeftijd. Bij Innoord
bouwt een kind zelfkennis op via positieve leerervaringen en heldere
gedragsfeedback. We richten het leerproces in volgens het principe van de
‘growth mindset’. Nieuwsgierigheid stimuleren we. Feedback vindt in een veilige setting
plaats. Een kind kent z’n talenten, maar wordt uitgedaagd ook nieuwe, onbekende
kwaliteiten uit te proberen. We stimuleren zelfonderzoek. Fouten maken mag!
5. DIVERSITEIT ALS KRACHT
Diversiteit is een sterk punt als de aanwezige verscheidenheid maakt dat er
meer ruimte is voor ontwikkeling van identiteit. Innoord gelooft niet in
selectie van ‘soort bij soort’ en exclusieve homogeniteit. Wie succesvolle
leerlingen wil opleiden, bereidt ze voor op een wereld die internationaal en superdivers
is. De basisschool als miniatuur van een internationale topopleiding. Doordat leerlingen
voor hun onderwijs niet meer zijn vastgeklonken aan één schoolgebouw, heeft
uitgeloot worden of postcode pech minder gevolgen. Op scholen met een homogene
leerlingenpopulatie rijdt de bus vaker voor.
6. TOPLABS
Innoord wil elk kind een voorsprong geven. Maar kansengelijkheid is niet
hetzelfde als nivelleren. We gaan juist op zoek naar verschillen. De
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Plusklassen worden omgevormd naar ‘Toplabs’. Via allianties richten we
onderwijslocaties op waar leerlingen op het hoogst denkbare niveau onderwijs krijgen
in een expertisegebied. Uitgangspunt is het idee van meervoudige intelligentie. Naast
rekenen en taal, zijn er bijvoorbeeld de exacte wetenschappen, muziek, bewegen (sport
en dans), tekenen en schilderen, handvaardigheid en maaktechniek, wetenschap,
geschiedenis en creatief schrijven.

OMGEVINGSANKERS
7. NOORD ALS BRON
Amsterdam Noord zelf is lesmateriaal. Buiten op straat, in het bos en in
fabriekshallen liggen leerzame ervaringen. Ook de sociale context van
Noord biedt uitbundig materiaal. Lessen vinden regelmatig buiten school
plaats. Noord is een beetje ‘het Rotterdam van Amsterdam’. Energie, werkkracht en
doén is wat je bij In Noord meekrijgt. Je kunt je eigen toekomst maken.
8. SCHOOL KANTELT NAAR BUITEN
De binnen-buitenwand van Innoord wordt poreus. Er komen minder muren
maar meer onderwijsvloer. Innoord sluit onderwijsallianties met instellingen
en bedrijven uit Noord. Op locatie komen er lokalen bij, bijvoorbeeld in
cultuurgebouwen, bibliotheken en in organisaties. Een deel van het
onderwijs vindt buiten de honkschool plaats. Een minder scherp onderscheid tussen
binnen en buiten zal leiden tot beter gebruik van de sociale en fysieke omgeving als
onderwijsmateriaal.
9. OPEN SYSTEEMBENADERING
De driehoek Ouder-Kind-School krijgt extra aandacht. Deze 3 gaan vaker
met elkaar aan tafel om in te zoomen op ontwikkeling. Dit vraagt een
actievere betrokkenheid en coachende rol van ouders. De school begeleidt
daarom niet alleen de leerling maar ook de ouder-als-coach. Ouders
worden via educatief partnerschap betrokken bij delen van het onderwijs. Ook
relevante organisaties in het open systeem van de omgeving kunnen zich kwalificeren
als educatief partner.
10. GROEN SCHOOLPLEIN
Noord heeft 10 procent van de inwoners van de stad, 30 procent van het
grondgebied en 50 procent van het hoogwaardig Amsterdams groen.
Innoord neemt de verantwoordelijkheid voor de schoolpleinen en de directe
omgeving ervan. We willen het gebied bij onze scholen zo groen, schoon en autoluw
mogelijk houden. Het schoolplein is tevens ruimtelijk en overzichtelijk. Waar mogelijk
gaan we verder vergroenen met groentetuinen, extra prullen- en plantenbakken.

ORGANISATORISCHE ANKERS
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11. HONKSCHOOL
Elk kind begint en eindigt de dag op z’n honkschool. Deze honkscholen zijn ‘de veilige
haven’, een prettig thuishonk. De honkschool heeft een gastvrije uitstraling, is schoon
en de hele omgeving straalt veiligheid uit. Elke school heeft een huiselijke koffielounge
waar ouders en leerkrachten elkaar kunnen ontmoeten. Naschoolse opvang is steeds
meer verenigd met de honkschool. De look&feel van elke locatie hoeft niet uniform te
zijn. Variatie en eigenheid zijn juist fijn.
12. VIRTUELE SCHOOL
Innoord opent een virtuele school. Deze is overal en nergens. Bovenal is hij
altijd open. Elk kind van Innoord kan via een persoonlijk account inloggen.
De belangrijkste lessen van elke schooldag van Groep 1 tot en met 8 zijn te
bezoeken. De school is gebaseerd op het Innoord-curriculum. Van alle
lessen biedt de school een online backup. Mis je een les, kun je die thuis op de tablet
inhalen met ‘Noortje en meester Wiz’. Of gewoon na een mindere schoolweek in het
weekend nog een stukje overdoen. Met je virtual realitybril op is het net of je in een
echte klas zit. De virtuele school incorporeert de kennis vanuit het Expertisecentrum, en
ondersteunt zo het kwaliteits- en kennismanagement van Innoord.
13. DE VOORSPRONGACADEMIE
De voorsprongacademie is voor en door Innoord-medewerkers en de
educatieve partners. We bundelen de expertise van alle aanwezige
Innoord-professionals. Het geheel van deze expertises is meer dan de som
der delen. We informeren, inspireren, motiveren en coachen elkaar. Ook is
er een cursus- en trainingsaanbod. Leerkrachten ontwikkelen een eigen
leerkrachtprofiel. Er ontstaat meer keuze en ruimte voor ondernemerschap. Met een
eigen innovatiebudget kan de leerkracht het beste onderwijs of een specialistisch
profiel vormgeven.
14. EXPERTISECENTRUM
Het Expertisecentrum van Innoord richt zich op kwaliteitsoptimalisering van
taal, rekenen en gedragsspecialismen. Als scholen faciliteiten en kennis
uitwisselen, is het synergievoordeel groot. Dat je school onderdeel is van
Innoord levert veel op. Kennis van het expertisecentrum wordt de komende
jaar ingebouwd in de virtuele school.
Scholen worden uitgedaagd om de onderwijskwaliteit continu te updaten. Innoord
hanteert een aanpak waarbij schoolleiders een vaste ‘feedbackloop’ hebben.
15. TOEKOMSTBESTENDIGE HUMAN RESOURCES
Het HR-beleid gaat verantwoord om met menselijke bronnen. Werkgeluk,
bevlogenheid, stressmanagement en duurzame inzetbaarheid staan altijd
op de agenda. Employability, personal branding en dynamisch
loopbaanperspectief zijn voor elke medewerker belangrijk. Hybride
loopbanen en individuele maatwerkoplossingen horen bij het anders organiseren.
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Kwaliteitssysteem Innoord
Innoord staat voor kwalitatief goed onderwijs. Ons kwaliteitssysteem komt tegemoet
aan de behoefte om continu de kwaliteit van het onderwijs te ontwikkelen en te
verbeteren. Het model is gericht op de voortdurende ontwikkeling van praktijk en
concept. Het sluit aan bij breed gedeelde opvattingen over goed onderwijs, goed
onderwijskundig leiderschap en goed onderwijs. Vanzelfsprekend is ons model getoetst
aan de wettelijke kaders die de onderwijsinspectie aan het onderwijs stelt.
Kwaliteitszorgsysteem
Het geheel aan procedures, doelen, instrumenten en routines die gericht zijn op
bereiken en op peil houden van kwaliteit vormt ons kwaliteitszorgsysteem.
Factoren als huisvesting, wet- en regelgeving, lokaal onderwijsbeleid, samenstelling
van de leerlingpopulatie, de financiële positie vallen allen onder de context van de
school. Het bestuur vervult een verbindende rol tussen de school en de context.
Om te kunnen sturen op onderwijskwaliteit vanuit een bestuurlijke rol is inzicht nodig
op:
de onderwijsbehoeften van de schoolpopulaties en mogelijke differentiatie hierin
●
de mate waarin scholen ‘het best mogelijke onderwijs’ voor hun
●
leerlingenpopulatie realiseren
welke normen scholen hanteren voor de kwaliteit van het onderwijs en de
●
leerresultaten
of scholen deze normen ook nastreven en uiteindelijk behalen.
●
Er is op bestuursniveau meer nodig dan alleen informatiesystemen die zicht houden op
leeropbrengsten en kwaliteitsaspecten van scholen namelijk betrouwbare en
betekenisvolle kwaliteitsinformatie.
Schoolontwikkelmodel,balans tussen basis op orde en schoolontwikkeling
Om aan die informatie te komen heeft het bestuur scholen nodig waar de leerkrachten,
onderwijsstaf en schoolleiders in staat zijn om het onderwijs te evalueren. Zij
beschikken over gegevens over leer- en ontwikkel resultaten van leerlingen en kunnen
deze analyseren en interpreteren en er zich een oordeel over vormen (evaluatie).
Binnen het kwaliteitssysteem van Innoord is daarvoor het
schoolontwikkelmodel ontwikkeld. Het model biedt een
kader om basiskwaliteit te borgen en handvatten te bieden
voor het stimuleren van schoolontwikkeling. Een model dat
gebruikt kan worden om verantwoording af te leggen over
de onderwijskwaliteit aan derden en ingezet kan worden als
een model voor zelfevaluatie.
Het model draagt ook bij aan een gemeenschappelijke taal over onderwijsontwikkeling .
En biedt mogelijkheden om binnen de school de dialoog over kwaliteit en resultaat met
elkaar aan te gaan binnen een open en constructieve cultuur.

Werkwijze van het school ontwikkelmodel
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Iedere kleur in het model geeft een volgende fase van schoolontwikkeling aan. Per
domein kunnen vervolgstappen worden genomen.
We hanteren een kwaliteitscyclus van vier stappen. Uitgangspunt daarbij zijn de
volgende vier vragen:
● formuleren: het stellen van kwaliteitsnormen dit zijn de kenmerken in het
schoolontwikkelmodel.
● checken: weten waar je staat, hoe weet je dat, voldoen aan eisen > Aan de slag
(schoolontwikkelmodel)
● ontwikkelen: Welke stappen gaan we nemen in het schoolontwikkelmodel?
● vertellen: dialoog voeren > met het team en bestuur. Verantwoorden > bestuur
en andere stakeholders.
Innoord heeft als ambitie gesteld dat blauw, kern van goed onderwijs, op alle
scholen gerealiseerd is.
De overgang naar een volgende fase (groen of oranje) vindt plaats of door middel van
een zelfevaluatie, een interne audit en/of een externe audit. Deze instrumenten worden
in een cyclus van vier jaar ingezet om de kwaliteit van onze scholen te ontwikkelen en
te borgen.
Innoord heeft een systematiek waarin deze onderdelen in een cyclus van 4 jaar
plaatsvinden.
Cyclus

werkwijze

instrument

jaar 1

zelfevaluatie

schoolontwikkelmodel

jaar 2

zelfevaluatie + interne
audit

schoolontwikkelmodel

jaar 3

zelfevaluatie

schoolontwikkelmodel

jaar 4

zelfevaluatie + externe
audit

schoolontwikkelmodel

Schoolbezoeken:
Twee maal per jaar worden er door de bestuurder schoolbezoeken afgelegd.
Deze bezoeken maken onderdeel uit van ons systeem voor kwaliteitszorg. De bezoeken
hebben een heldere opzet en er is een vooraf vastgestelde agenda.
Tijdens dit schoolbezoek is de zelfevaluatie,interne audit of externe audit onderdeel van
het bezoek.

Hoe ziet het personeelsbeleid er op bestuursniveau uit?
In het integraal personeelshandboek van Innoord staan de procedures, regels en
activiteiten van het personeelsbeleid die gelden voor elke werknemer van Innoord. Het
personeelshandboek sluit aan bij de koers van Innoord.
“...We moeten de toekomst voorbereiden op onze leerlingen...”
“…Wij willen investeren in de voorsprong van elke leerling…”
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Ons kompas bevat vijf waarden die richting geven aan ons handelen en de keuzes die
we maken.
1.
Passie: Gaan voor je werk. Passie voor goed onderwijs aan alle leerlingen.
2.
Hoge verwachtingen: Wij hebben de overtuiging dat onze verwachtingen van
invloed zijn op de kwaliteit van het onderwijs en de wijze waarop leerlingen en
professionals zich ontwikkelingen. Het vraagt van ons dat we kind en professional echt
goed ‘zien’ en dat we ze willen begrijpen.
3.
Happy mistakes: Mensen durven alleen fouten te maken als ze ervaren dat die
ruimte en veiligheid er is. Zo willen wij met elkaar omgaan.
4.
Autonomie: We kiezen voor een constructieve vorm van autonomie. Dat
betekent glashelder zijn over vrijheidsgraden en vanuit eigenheid en solidariteit
samenwerken aan onderwijsinhoud.
5.
Flexibiliteit: Binnen onze organisatie wordt op een flexibele manier
omgesprongen met de expertise die we zelf in huis hebben.
Dit kompas geeft richting in het handelen van al onze medewerkers.
Uit het totale scala HR-instrumenten onderscheiden we de volgende vier clusters:
Werving en selectie;
●
Beoordeling;
●
Beloning;
●
Ontwikkeling en training.
●
De beoordeling heeft betrekking op de instrumenten die gericht zijn op het beoordelen
van het functioneren van de medewerker. Aan de hand van de beoordeling wordt
onderzocht of iemand in aanmerking komt voor een beloning en/of welke
trainingsactiviteiten kunnen of moeten bijdragen aan diens verdere ontwikkeling.
Binnen Innoord hanteren we het competentieprofiel voor leerkrachten die door de
Stichting Beroepskwaliteit Leraren (SBL) is vastgesteld. Dit competentieprofiel bestaat
uit zeven competenties die de wezenlijke aspecten van de bekwaamheid van een leraar
in het primair onderwijs in kaart brengen.
Hieronder de zeven competenties met een korte toelichting.
1. Interpersoonlijk competent: leidinggeven en zorgen voor een goede
sfeer van omgaan met en samenwerking tussen leerlingen.
2. Pedagogisch competent: zorgen voor een veilige leeromgeving en bevorderen van
persoonlijke, sociale en morele ontwikkeling of: bevorderen van de
ontwikkeling tot een zelfstandige en verantwoordelijke persoon.
3. Vakinhoudelijk en didactisch competent: zorgen voor een krachtige leeromgeving
en bevorderen van het leren.
4. Organisatorisch competent: zorgen voor een overzichtelijke, ordelijke en
taakgerichte sfeer en structuur in de leeromgeving.
5. Competent in het samenwerken in een team: zorgen dat het werk afgestemd is op
van collega’s; bijdragen aan het goed functioneren van de schoolorganisatie.
6. Competent in samenwerken met de omgeving: in het belang van de leerlingen een
relatie onderhouden met ouders, buurt, bedrijven en instellingen.
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7. Competent in reflectie en ontwikkeling: zorgen voor de eigen professionele
ontwikkeling en de professionele kwaliteit van de beroepsuitoefening.
De gesprekkencyclus is het instrument voor de schoolleider en de medewerkers van
Innoord om met elkaar in gesprek te zijn en te blijven over het functioneren van de
medewerker.
De gesprekkencyclus wordt continu opnieuw doorlopen. In een driejarige cyclus vindt
ieder jaar één formeel gesprek plaats met verslaglegging. De verslaglegging gebeurt in
de HR-software “De Digitale Gesprekkencyclus (DDGC)”. De drie opeenvolgende
gesprekken zijn:
1.
Het startgesprek;
2.
Het voortgangsgesprek;
3.
Het beoordelingsgesprek.
Binnen DDGC wordt voor ieder teamlid van de school een persoonlijk dossier
aangemaakt. In dit persoonlijke dossier worden, naast de gesprekscyclus,
persoonsgegevens en belangrijke documenten opgeslagen. In het persoonlijk dossier
wordt ook het bekwaamheidsdossier aangemaakt en bijgehouden.

Beleid voor wat betreft de evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de
schoolleiding (artikel 30 WPO)?
In de wervings- en selectieprocedure voor schoolleiders, zoals die bij Innoord is
beschreven, is niet alleen de rol maar ook de samenstelling van de
BenoemingsAdviesCommissie (BAC) beschreven. In de samenstelling van de BAC wordt
gezorgd voor een evenwichtige vertegenwoordiging van alle betrokken geledingen.
Denk aan personeelsleden, ouders, vertegenwoordiging MR en Bestuur. Hier wordt ook
gelet op de diversiteit in de BAC.
Daarnaast faciliteert Innoord elk jaar de opleiding tot schoolleider voor een aantal
potentials. Dit is onze eigen kweekvijver. Omdat deze potentials uit het huidige
personeelsbestand komen zie je een zelfde M/V verdeling.
▪
▪
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Inductieplan startende leerkrachten
Inductieplan startende IB-ers

Wij zijn oceaanvaarders. Ontdekkingsreizigers.
Dobberend in allerlei verschillende bootjes, varen onze kinderen richting het onbekende.
Die bootjes samen vormen een prachtig gekleurde vloot, waar iedereen kapitein is van
zijn of haar eigen schip, maar tegelijk altijd een scheepsmaatje is op dat van een ander.
Soms is de zee heftig en worden we overvallen door tegenslag, door hoge golven. Maar
we laten ons niet uit het veld slaan. We draaien simpelweg om of wijzigen koers, want
we zijn snel, flexibel en wendbaar. Andere keren schijnt de zon, en varen we met de
wind in onze rug, met volle kracht, vertrouwen en moed vooruit, de horizon tegemoet.
Dat hoort bij reizen. Die afwisseling houdt het spannend en biedt uitdaging. Leren doen
we echter altijd, onder welke omstandigheid dan ook, samen, met elkaar en van elkaar.
Onze stuurmannen en -vrouwen varen ook mee en vergezellen ons op avontuur. Het
doel wordt vastgesteld en de koers wordt bepaald. Zij helpen om de vloot te
manoeuvreren en ons zeewaardig te maken. Ze leren ons hoe een kompas werkt, hoe
we de sterren moeten lezen en hoe we scheepsknopen moeten leggen. Pas dan...
kunnen we gaan varen.
Ons vlaggenschip? ligt in Amsterdam Noord. Een prachtige rode boot met grote ronde
ramen. Hier start het avontuur. Hier begint de reis. Telkens weer. Hier varen ouders,
kinderen en stuurlui samen, met elkaar. En van elke reis leren we. We leren met
iedereen te praten, zelfs als we de ander niet kunnen verstaan. We doen ideeën op over
hoe we een volgende keer nóg beter, sneller, leuker kunnen reizen. En wij zijn nooit
bang om – indien nodig – onze koers bij te stellen.
Visie (zo kijken wij tegen de wereld aan)
Iedereen wil ontdekken
Wij zijn ervan overtuigd dat een ontdekkersmentaliteit voor iedereen belangrijk is. Voor
kinderen en voor volwassenen. Het willen ontdekken en ondervinden maakt ons
bewuster van ons zelf en de wereld om ons heen.
Missie (dit is wat wij voor elkaar proberen te krijgen)
Ga op ontdekking
Wij inspireren leerlingen, collega's en ouders om nieuwsgierig te zijn naar het
onbekende. Om zowel alleen als samen op avontuur te gaan en te leren. Onze
leerlingen krijgen een stevige basis waarin de daltonprincipes* leidend zijn. Door
zelfstandig keuzes te maken, samen te werken, te reflecteren, verantwoordelijkheid te
dragen en doelmatig te werk te gaan, ontwikkelen onze kinderen zich tot
toekomstbestendige wereldburgers.
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Boodschap:
Kom op ontdekkingsreis!
Kernwaarden
Wij zijn een onderscheidende school. Bij ons werken oprechte mensen met een liefde
voor kinderen en een passie voor onderwijs. Mensen die ook zelf nieuwe dingen willen
leren en ontdekken. En dat zie je terug in onze gemeenschappelijke kernwaarden:
Ontdekken
Wij zijn ontdekkers. Wij zijn moedig en onbevreesd, niet bang voor het onbekende,
verandering omarmen wij. Door te ontdekken komen we dichter bij onze krachten, bij
onze talenten. Door te ontdekken leren we het meest over onszelf en over anderen.
Ontwikkelen
Ontwikkeling? Daar zijn we gek op. Kinderen – figuurlijk – laten groeien zit in ons DNA.
Het is ons werk en plezier. Het is voor ons vanzelfsprekend om de leerlingen de juiste
tools aan te reiken zodat ze zich kunnen ontplooien en hun skills kunnen ontwikkelen.
Reizen
Het doel van de reis is bepaald; leerkrachten coachen de leerlingen in hun reis om hun
persoonlijk doel te behalen.
Bouwen
Wij zijn makers. Wij houden ervan om bestaande dingen te verbeteren en nieuwe
dingen te bouwen. Samen bouwen we aan onze vloot, aan beter onderwijs. We leren de
kinderen hoe ze hun eigen toekomst kunnen bouwen.
Inleven
Wij geloven dat er een grote mate van empathie nodig is om kinderen én onszelf te
laten groeien. We moeten kunnen luisteren naar de ander en ons kunnen inleven in de
ander, zonder onszelf te verliezen. Pas als we de interesse en het vermogen hebben om
de mensen om ons heen echt te verstaan en te begrijpen, dan kunnen we veel van
elkaar leren.
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Het primair onderwijs heeft de opdracht om zorg te dragen voor de brede ontwikkeling
van leerlingen. Dat wil zeggen: zorgen dat alle leerlingen zich op cognitief,
sociaal-emotioneel, cultureel en lichamelijk gebied optimaal kunnen ontplooien zodat
ze goed voorbereid zijn op hun verdere (school)loopbaan. Het uitvoeren van deze
opdracht stelt eisen aan de structuur van een school, aan docenten en schoolleiders en
aan ouders.
In ons Kwaliteitsbeleid beschrijven we hoe we omgaan met onze wettelijke opdrachten
en hoe we de kwaliteit van ons onderwijs bewaken, maar ook welke eisen wij stellen
aan de ontwikkeling van het gehele schoolteam.
Voor de onderdelen kwaliteitszorg en financieel beheer verwijzen wij u naar hoofdstuk
2.
4.1 Onderwijskwaliteit: terugblik en huidige stand van zaken
Bij de start van schooljaar 2018-2019 is een nieuwe directie aangetreden. Tijdens de
afgelopen schoolplanperiode is er sprake geweest van twee directiewisselingen
waardoor de school een bepaalde periode aangewezen is geweest op een tijdelijke
directeur. Ook hebben we vijf leerkrachten zien vertrekken en zijn er vijf nieuwe
leerkrachten in dienst gekomen. Daarnaast is er sprake geweest van vijf langdurig
zieken. Dit alles heeft effect gehad op de ontwikkeling en voortgang van de in 2015
opgestelde doelen.
Schoolplan 2015-2019
Voor de huidige stand van zaken verwijzen wij naar het Jaarverslag en
Opbrengstdocument van 2018-2019.
De volgende punten uit het schoolplan 2015-2019 worden meegenomen naar het
schoolplan 2019-2023 en zijn terug te vinden in de meerjarenplanning:
1) ICT/ Techniek/Science (als thematisch onderwijs)
2) Dalton
3) Cultuureducatie
4) IKC
5) Excellentie/begaafdheid
6) Handelings- en opbrengstgericht Werken (HGOW)
7) Sociale veiligheid
8) Versterken ondersteuningsstructuur/leerlingondersteuning
Leerling populatie
De huidige leerlingpopulatie bestaat grotendeels uit leerlingen met een Marokkaanse of
Turkse achtergrond (het gaat daarbij om leerlingen van de 3e of 4e generatie). Enkele
leerlingen hebben een andere culturele achtergrond.
Uit data blijkt dat er relatief veel ouders hoogopgeleid zijn wat echter niet terug te zien
is in de omgangsvormen van ouders richting de school, noch in de ondersteuning die
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ouders hun leerlingen kunnen bieden. Dit vraagt dus een specifieke aanpak van de
school omtrent educatief partnerschap.
Onderwijsbehoeften van de leerlingpopulatie (*) en ambities (→)
* Onze leerlingen geven over het algemeen weinig blijk van een rijke algemene
ontwikkeling. Dit zou samen kunnen hangen met de lage sociaal-economische status
waar een groot percentage van onze leerlingen mee te maken heeft.
→ Onze leerlingen hebben behoefte aan een thematisch aanbod waarin een onderwerp
vanuit verschillende perspectieven (vakgebieden) benaderd kan worden. Zo wordt hen
een kapstok geboden waaraan ze alle opgedane kennis, ervaring en ontdekkingen op
kunnen hangen. Ze krijgen bovendien de mogelijkheid om verbanden tussen de
verschillende vakgebieden te leggen.
Leerlingen kunnen vanuit betekenisvolle situaties een onderwerp uitdiepen. Het is van
belang dat de leeromgeving niet alleen gestructureerd en uitnodigend is, maar ook te
allen tijde aansluit op de aangeboden thema’s.
* In de school moet duidelijk worden welk belang lezen en rekenen hebben. Bij minder
dan 10% van de leerlingen is Nederlands de eerste taal.
→ Deze leerlingen hebben behoefte aan extra instructietijd m.b.t. lezen en taal, meer
didactiek die past bij de woordenschatontwikkeling, en een taalrijke en stimulerende
leeromgeving, waarin veel aandacht is voor de mondelinge taalvaardigheid.
* Relatief veel leerlingen bezoeken een logopedist.
→ Wij zouden graag een logopedist(e) hebben die werkzaam is in de school, zodat
leerlingen zo min mogelijk onderwijstijd verliezen aan een logopedisten bezoek, en er
een korte lijn tussen logopedie, ouders en school ontstaat.
* Leerlingen zijn weinig zelfredzaam
→ Leerlingen hebben vanaf een jonge leeftijd behoefte aan stimulering op het gebied
van zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Het is daarom nodig om een stevige
doorgaande, pedagogische lijn op te zetten zodat er zo min mogelijk ontwikkel energie
verloren gaat binnen het IKC.
* Ontwikkelen sociale vaardigheden
→ Voor onze leerlingen is het van belang dat zij gestimuleerd worden om
leeftijdsadequaat gedrag te laten zien. Gedrag moet gezien worden als een vak. De
leerkrachten kennen de theorie van positieve gedrag stimulans en kunnen op
verschillende manieren gedrag beïnvloeden en aanleren.

Wensen van onze leerlingen en ouders
De leerlingraad heeft aan mogen geven welke onderwerpen van belang zijn voor goed
onderwijs:
● wij willen vaker iets met onze telefoon doen tijdens de lessen
● het Open Podium moet terugkomen en we willen meer culturele activiteiten
ondernemen
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●
●
●
●
●

kunnen we vaker buiten gymmen?
les krijgen op het bovendek lijkt ons ook erg leuk
we vinden het belangrijk om al eerder engelse les te krijgen (of misschien als je
al goed Engels spreekt, Spaanse les)
we willen graag echt computerles krijgen, leren typen enzo.
het zou leuk zijn als we groenten zouden verbouwen en daarmee zouden leren
koken.

De oudergeleding van de MR is middels verschillende werkvormen gevraagd naar hun
wensen t.a.v. het onderwijs op Dalton IKC Zeven Zeeën. De volgende onderwerpen
kwamen naar voren:
● ontwikkeling van het schoolplein, waarbij er ruimte wordt gecreëerd voor
ontmoeting op het schoolplein. Leerlingen kunnen (deels) verantwoording
dragen voor het onderhoud van het plein. Het plein kan betrokken worden bij
het onderwijs (biologie, een moestuin, natuur&techniek).
● oudere en jongere kinderen laten samenwerken
● presenteren en communiceren. Graag het Open Podium in ere herstellen,
eventueel middels nieuwe kanalen. Hierbij valt te denken aan een stukje erover
schrijven in de nieuwsbrief, het onderhouden van een social media account
vanuit, etc
● taal- en rekenonderwijs verbinden aan thema’s en op verschillende manieren
aanbieden (niet alle kinderen kunnen goed leren uit boeken)
● Engelse les vanaf groep 1
● onderwijs over een gezonde leefstijl. Denk aan de overgang naar het VO en wat
daarbij komt kijken, sexuele voorlichting, gezonde traktaties e.d. Ouders zouden
over dezelfde onderwerpen voorgelicht willen worden, zodat zij hun kinderen
goed kunnen ondersteunen.

Ambities vanuit de leerkrachten:
Tijdens een studiedag hebben leerkrachten middels een coöperatieve werkvorm
invulling mogen geven aan een aantal ambities. Hieronder wordt beschreven aan welke
ambities zij willen werken en welke onderdelen de stippen op de horizon vormen.
Pedagogisch handelen
Op het gebied van pedagogisch handelen zal er gewerkt worden aan het samen met de
leerkachten opstellen van schoolregels. Met leerlingen zullen klassenregels opgesteld
worden. Aan het stimuleren van aandacht hebben voor elkaar, het stimuleren van
zelfvertrouwen, en het creëren van een veilige, ontspannen sfeer in de school en
binnen de groepen.
Leerlingen zullen zelfstandigheid, samenwerken, het nemen van verantwoordelijkheid
en het tonen van respect voor elkaar aangeleerd krijgen.
→ Stip op de horizon: leerkrachten hanteren de schoolregels en zorgen voor een
uitdagende leeromgeving.
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Didactisch handelen
Leertijd
Het leerkrachtenteam heeft uitgesproken te willen werken aan een vast format voor de
dagplanning. In de dagplanning wordt het lesrooster zichtbaar, zodat er voldoende tijd
wordt besteed aan de vakgebieden zoals gesteld in de leertijdentabel. Leerkrachten
vinden het belangrijk om volgens vaste routines te weken en zodoende bij te dragen
aan minder uitval van geplande activiteiten.
→ Stip op de horizon: leerkrachten kunnen snel ingrijpen als leerlingen niet goed mee
doen of teveel onderwijstijd missen.
Taalleesonderwijs
Leerkrachten vinden het belangrijk om leerlingen feedback te geven op hun taal- en
leesprestaties. Daarbij vinden zij het van belang om convergent te differentiëren binnen
een rijke leeromgeving.
→ Stip op de horizon: het integreren van de taalinstructie in thematisch onderwijs.
Rekenonderwijs
Door heldere strategieën aan te bieden willen leerkrachten ervoor zorgen dat onze
leerlingen een gericht aanbod krijgen, waarbij alle aspecten van het onderwijs aan de
orde komen.
→ Stip op de horizon: leerlingen krijgen binnen een rekenrijke omgeving extra instructie
of een uitdagend lesmateriaal aangeboden.
Afstemming
Leerkrachten spreken de wens uit om de onderwijsbehoeftes van hun leerlingen te
kennen en zowel convergent en divergent te kunnen differentiëren.
→ Stip op de horizon: leraren kunnen ook middels hun taal differentiëren.
Leerlingondersteuning
Zorg en begeleiding
Leerkrachten vinden het van belang om de regie te hebben waar het de zorg voor onze
leerlingen betreft. Zij zijn immers degenen die de benodigde onderwijsbehoeften vroeg
kunnen signaleren. Ouders worden in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken bij de
zorg om de ontwikkeling van hun kind.
→ Stip op de horizon: leraren hebben voldoende kennis om leerlingen met een extra
ondersteuningsbehoefte te begeleiden.
Evaluatie
Resultaten
Leraren geven aan het belangrijk te vinden om de toetsresultaten correct te kunnen
analyseren.
→ Stip op de horizon: zij weten hoe zij met hun lesgedrag de resultaten van hun
leerlingen kunnen beïnvloeden.
Kwaliteitszorg
Alle punten zoals geprioriteerd door het leerkrachtenteam zijn opgenomen in het
kwaliteitsbeleid van de school.
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→ Stip op de horizon: het bespreken van onze resultaten met een ouderpanel en met
de leerlingenraad. Zo bieden wij deze stakeholders de kans om mee te praten over de
kwaliteit van onderwijs en suggesties te doen ter verbetering.
4.2 Onderwijstijd
- We gaan uit van de volgende lestijden:
- ma, di, do, vrij: 8.30uur tot 14.30uur, leerlingen hebben dagelijks een uur
pauze.
- woe: 8.30uur tot 12.30uur, leerlingen spelen 15 minuten buiten.
Per week komen we tot de volgende invulling van de leertijden per vakgebied.
4.3 De inhoud van ons onderwijs
Leermiddelen/ methodes
Bewegingsonderwijs
Groepen 1-2 hebben 4x per
week 45 minuten les in
speellokaal eigen leerkracht
en 1x in de week van
vakleerkracht gym
groepen 3-8 hebben twee
keer per week 45 minuten
gym van vakleerkracht
Bevordering van gezond
gedrag
Zwemlessen
Nederlandse taal

Rekenen en wiskunde

Engelse taal
Thematisch aanbod
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groepen 1-2 thematisch
onderwijs
groepen 3-8 methodisch
onderwijs Taalactief

Bijzondere afspraken

Jump-In school
Gezonde traktaties
Opgenomen in naschools
aanbod
Verlengde schooldag om
extra onderwijstijd m.b.t.
de taalontwikkeling te
realiseren

Begrijpend lezen - Grip op
lezen
Technisch lezen - Veilig
Leren Lezen & Estafette

Er wordt een nieuwe
taalmethode aangeschaft

groepen 1-2 thematisch
onderwijs
Groepen 3-8 WIG
Groove me
Aardrijkskunde
Geschiedenis } Wijzer
Natuur
Biologie
Techniek

Aandacht voor rekentaal
tijdens de instructie.
Groepen 1 t/m 8
Thematisch aanbod i.c.m.
andere wereldoriëntatie
vakken
met gebruik van de
leertuin

ICT
Bevo
Muziek
Betekenisvol leren
Maatschappelijke
verhoudingen

●
●
●
●
●

●

Bevordering sociale
redzaamheid
Schoolveiligheid/
welbevinden van de
leerlingen
Begaafdheid

groepen 6 en 7 bezoeken
de schooltuinen

Staatsinrichting
Geestelijke
stromingen
Bevordering actief
burgerschap
Sociale integratie
Overdragen kennis
over/kennismaking
met de diversiteit
van de samenleving
Gedrag in het
verkeer

Doelab
● Thematisch aanbod
● Door de feesten op
de school anders in
te richten en
diversiteit/vrijheid
te vieren komen er
jaarlijks diverse
stromingen en
culturele
festiviteiten aan de
orde.
● Groepen 7 en 8
doen een
theoretisch en
praktisch examen

Kwink, Dalton
Hart & Ziel

groepen 3 t/m 8

DWS
arrangement in de school

Door deze leerstof aan te bieden middels het gebruik van genoemde leermiddelen, de wijze
waarop deze leermiddelen worden ingezet en de leertijd die wordt gereserveerd voor deze
inhouden voldoet Dalton IKC Zeven Zeeën aan de kerndoelen en de wettelijke eisen zoals
verwoord in artikel 9 van de Wet Primair Onderwijs.

4.4
Kaders, wat onze leerlingen nodig hebben
De school houdt zich aan de landelijke en Amsterdamse toetsstandaard die worden
aangevuld met methodetoetsen en observaties van de leerkrachten.
Een overzicht van toetsen en observaties die in dit kader door de school worden
ingezet, is te vinden in de toetskalender
2019-2020
4.5
De leerlingzorg
Onze leerlingzorg wordt beschreven in het kwaliteitsbeleid, wat gelijkloopt aan de
schoolplanperiode. Jaarlijks wordt er gekeken of de ondersteuningsroute nog aansluit
bij de leerlingpopulatie.
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Stedelijk toelatingsbeleid
Passend onderwijs & Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
Protocol Schorsen en verwijderen
Protocol veiligheid
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De directie heeft in samenwerking met de intern begeleider, de Daltoncoördinator en
twee leerkrachten invulling gegeven aan het Schoolontwikkelmodel. Hierin is te lezen
welke interventies wij in het komende schooljaar willen inzetten t.a.v. de kwaliteit van
ons onderwijs.

Aanbod

50% behaald

Ten aanzien van creativiteit willen we nuanceren dat er momenteel wel degelijk aan
het ontwikkelen van creativiteit gewerkt wordt. Het ontbreekt de school echter aan
een beleidsplan waarin een doorgaande lijn beschreven wordt.
Interventies:
- het opstellen van een beleidsplan cultuur en creativiteit
- het aanschaffen van een actuele, passende methode voor taal in de groepen 4 t/m
8 en een nieuwe methode voor lezen in groep 3.
Pedagogisch
handelen

0% behaald

-

-

Interventies:
- op de eerste studiedag na de vakantie een theoretisch aanbod over positieve
gedrags stimulans en de "Gouden weken" en uitleg over Class Dojo. Iedere leerkracht
zal met deze app werken. Leerkrachten worden hierin ondersteund door de intern
begeleider.
- op dezelfde dag worden er schoolregels opgesteld, gedurende het gehele
schooljaar zal er iedere twee weken een regel centraal staan.
- in Kwink wordt aandacht besteed aan groepsvorming. Hier moet bij het bord
aandacht voor zijn.
- door het jaar heen wordt er iedere dag aandacht besteed aan het pedagogisch
handelen van allen die in de school met leerlingen werken.
Didactisch
handelen

25% behaald

Interventies:
- een keer in de twee weken wordt er een doel centraal gesteld
- alle leerkrachten nemen deel in de cursus Met Sprongen Vooruit
Leeromgeving

10% behaald

Stip op de horizon is een leeromgeving die uitdaagt tot actief, zelfstandig en
samenwerkend leren.
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Leerlingondersteu
ning

0% behaald

Interventies:
- intern begeleider draagt er zorg voor dat de ondersteuningsroute
geïmplementeerd en geborgd wordt.
- directie en ib zorgen ervoor dat het gehele kwaliteitsbeleid van kracht wordt.
Evaluatie

75% behaald

deels behaald

deels in
ontwikkeling

Wij dragen er door een gedegen kwaliteitsbeleid en kwaliteitszorg
verantwoordelijkheid voor om de volgende doelen te behalen.
De school behaalt met haar leerlingen cognitieve eindresultaten die:
1) op basis van de leerlingenpopulatie verwacht mogen worden.
2) tenminste voldoen aan de gestelde norm waarop de inspectie de
leerresultaten beoordeelt.
3) De school laat leerlingen met een eigen leerlijn zich naar hun mogelijkheden
ontwikkelen.
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Onze ambities en de speerpunten van ons meerjarenbeleid zijn op hoofdlijnen:
● De basis op orde, dat wil zeggen dat we in het schoolontwikkelmodel in ieder
geval alles op blauw hebben staan en gericht al een uitstapje kunnen doen naar
de ambities die in het groen vermeld staan.
● Dalton onderwijs krijgt een duidelijke, gezamenlijke invulling binnen het gehele
IKC.

Meerjarenplan
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Gerelateerde documenten school (MR)
Sponsorbeleid
Over sponsoring zijn op Dalton IKC Zeven Zeeën afspraken gemaakt met het team
en de MR conform de richtlijnen van het ministerie.
Sponsoring mag niet:
● de inhoud van het onderwijs beïnvloeden;
● de school in een afhankelijke positie brengen;
● de continuïteit van het onderwijs in gevaar brengen;
● strijdig zijn met de pedagogische en didactische uitgangspunten van de school;
● geestelijke of lichamelijke schade berokkenen aan de leerlingen;
● de objectiviteit, de geloofwaardigheid en de betrouwbaarheid van de school in
gevaar brengen.
De eindverantwoordelijkheid hiervoor ligt bij het bevoegd gezag van de school.
Klachten over de inhoud van concrete reclame-uitingen kunnen worden ingediend bij
de Reclame Code Commissie te Amsterdam.
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Gerelateerde documenten school
ROUTE MEDEZEGGENSCHAP (MR)
●
●
●

Hoe wij omgaan met uitkomsten en analyse van afgenomen
tevredenheidsonderzoeken is te lezen in het kwaliteitsbeleid.
RI&E/Arbomeester wordt jaarlijks vastgesteld
Het scholingsplan wordt jaarlijks, als onderdeel van het jaarplan opgesteld.

GERELATEERDE DOCUMENTEN BESTUUR:
ROUTE MEDEZEGGENSCHAP (GMR)
▪
▪
▪
▪
▪
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Strategisch beleidsplan. (zie hfdstk 2)
Competentiecyclus. (zie hfdstk 2)
Scholingsplan (bestuur). (zie hfdstk 2)
Veiligheidsplan (zie hfdstk 4)
Procedure schorsen en verwijderen. (zie hfdstk 4)

