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Inleiding

Doel schoolplan
Dit schoolplan is het beleidsdocument voor de schoolplanperiode 2019-2023.
Het is opgesteld binnen de kaders van het strategisch beleidsplan van ons bestuur, welke is
samengevat in hoofdstuk 1. Hoofdstuk 2 gaat over het onderwijs op onze school en hoe we dat
verder willen ontwikkelen in de periode van 2019-2023. In hoofdstuk 3 beschrijven we de wijze
waarop wij invulling geven aan voorschriften die de Inspectie heeft gesteld. Hoofdstuk 4 beschrijft
ons personeelsbeleid. Onze kwaliteitszorg wordt beschreven in hoofdstuk 5.
Het schoolplan wil elke belanghebbende duidelijkheid geven over wat we willen bereiken met het
onderwijs op deze school en hoe we dat dagelijks vorm zullen geven.

Totstandkoming
We hebben als team de missie en visie herijkt, ons doel voor 2023 geformuleerd en de strategieën
geselecteerd waarmee we onze visie in de jaren 2019 tot 2023 willen realiseren.
Daarnaast zijn gegevens verzameld, die duidelijk maakten, welke positie de school aan het eind
van de vorige schoolplanperiode innam op de verschillende beleidsterreinen. Daarbij is gebruik
gemaakt van de volgende gegevens:
● De evaluatie van het schoolplan 2015-2019 van de school.
● Inspectieverslag juli 2018 & eindgesprek inspectie juni 2018.
● Tevredenheidsmetingen van ouders, leerlingen en medewerkers.
● Kwaliteitszorginstrument januari 2019.
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De analyse van deze gegevens, samen met onze missie en visie heeft geresulteerd in een aantal
strategieën, die voor ons team leidend en richtinggevend zijn voor de beoogde concrete doelen.
Het schoolteam stelt zich onder leiding van de directie verantwoordelijk voor de uitvoering van dit
schoolplan in de komende vier jaar.
Het bevoegd gezag stelt zich door middel van de akkoordverklaring verantwoordelijk voor het
ondersteunen en bewaken van hetgeen in het schoolplan is beschreven. Het bevoegd gezag stelt
zich garant voor het gericht inzetten van middelen voor het ondersteunen van dit schoolplan.
De directie stelt het schoolbestuur jaarlijks op de hoogte van de bereikte doelen door het
aanleveren van het document waarin zowel het jaarverslag, de jaarplanning en de zelfevaluatie
geïntegreerd zijn.

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:
● integraal personeelsbeleidsplan
● schoolgids 2019-2020
● schoolondersteuningsplan De Horizon 2018
● ondersteuningsplan samenwerkingsverband
● veiligheidsplan 2019
● Kwaliteitsdocument nieuwkomersonderwijs De Horizon 2018-2020
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1. Uitgangspunten
bestuur

1. Uitgangspunten bestuur
1.1. Inleiding
Ter voorbereiding op de schoolplanperiode 2019-2023 heeft het bestuur volgens een vooraf
vastgesteld traject de strategieën op bestuursniveau bepaald voor de komende
schoolplanperiode. Deze zijn kaderstellend voor het op te stellen schoolplan van onze school.
Alvorens het strategisch beleid definitief vast te stellen is hierover overlegd met het
directieberaad en hebben teams de gelegenheid gehad adviezen uit te brengen.
De GMR heeft instemming verleend aan dit strategisch beleidsplan voor de periode 2019-2023.

1.2. Koersplan 2019 - 2023
De Dr. Schaepmanstichting wil zich steeds positief blijven ontwikkelen. Qua strategische
doelstellingen voor de periode 2019-2023 bouwen we voort op de essentie uit de vorige
beleidsperiode. We willen de ingezette ontwikkelingen verstevigen en borgen, aanpakken wat er
beter moet en beter kan en de uitdagingen die deze tijd van ons vraagt aangaan.
We verstevigen de basis van ons onderwijs en zorgen voor duurzame schoolontwikkeling door
nadrukkelijk in te zetten op instructie, differentiatie in aanbod en pedagogisch-didactisch
handelen, op basis van wetenschappelijke inzichten. We gaan onderzoeken hoe ons onderwijs
‘toekomstproof’ kan blijven en wat daarvoor nodig is. We zetten de ontwikkeling van de vorming
van integrale kindcentra (IKC) voort; voorzieningen die aan onze kinderen van 0-14 jaar in een
doorgaande pedagogische en cognitieve ontwikkelingslijn onderwijs, opvang, begeleiding en
ondersteuning bieden en zoeken daarbij nauwe samenwerking met jeugdzorg. We willen de
ononderbroken ontwikkelingslijn verlengen door in te zetten op een betere aansluiting in de
overgang van primair naar voortgezet onderwijs.
Wij blijven ons professionaliseren. Waarderend leiderschap van directies en College van Bestuur
en waarderende gespreksvoering zijn daarbij noodzakelijk. Zo werken wij toe naar een cultuur van
vertrouwen en veiligheid. Samenwerking, kennis en reflectie zijn daarbij kernwoorden en
talentmanagement en vitaliteitsmanagement de concrete vertaalslag. Motiveren doen we vanuit
het vertrouwen in onszelf, de ander en in elkaars kunnen. In onze communicatie zijn we
ondersteunend. We luisteren met aandacht. We leggen de lat hoog, want we gaan uit van
vooruitgang, al zal ieder van een ander startpunt vertrekken. We geven kansen, we dagen uit en
we werken met ambitieuze, maar haalbare doelen. (zie koersplan 2019-2023)
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2. De opdracht van onze school

2. De opdracht van onze school
2.1. Inleiding
Dit hoofdstuk is dragend voor ons werk in de komende schoolplanperiode. We verantwoorden
hier vanuit welke opvattingen het onderwijs verzorgd wordt. Deze opvattingen zijn gebaseerd op
de visie van het schoolteam en de conclusies die we als schoolteam getrokken hebben uit de
verzamelde gegevens, de informatie over nieuwe en te verwachten ontwikkelingen. Dit alles
binnen de kaders van het door het bestuur vastgesteld strategisch beleid. (zie hoofdstuk 1). Dit
overzicht is gebruikt om de best mogelijke strategische keuzes te maken voor de toekomst.

2.2. Onze missie
Basisschool De Horizon is een school voor nieuwkomers die sinds december 2015 is ontstaan in
opdracht van de gemeente Hengelo en in samenwerking met de verschillende schoolbesturen
binnen Hengelo. Wij bieden onderwijs aan kinderen die afkomstig zijn vanuit de hele wereld en
niet langer dan 2 jaar in Nederland zijn. Tevens bieden we onderwijs aan aan 4 en 5 jarige
kinderen die de Nederlandse taal niet beheersen, de doelgroepkinderen.
Wij willen dat kinderen en ouders zich veilig voelen en dat de school een oefenplaats is. Een
school waarbinnen iedereen zich gezien en gehoord voelt, een school waar we hart hebben
voor elkaar. We leren kinderen dat ze deel uitmaken van een gemeenschap binnen een
democratische samenleving.
Doordat de leerlingen niet of nauwelijks Nederlands spreken bieden wij een intensief
woordenschat- taal- en leesprogramma aan. Naast deze programma’s bieden we een goed en
divers onderwijsaanbod aan, zoals rekenen, sociaal emotionele competenties,
burgerschapsvorming, creatieve vakken etc., zodat de leerlingen op het voor hen hoogst
haalbare niveau uitstromen naar het reguliere onderwijs.

2.3. Onze visie
In onze visie geven we aan hoe we ons onderwijs willen vormgeven. De beschreven
uitgangspunten beschouwen we als kwaliteitscriteria waaraan we ons onderwijs in de komende
periode willen toetsen.
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Visie op ontwikkeling en leren
Vanuit een veilige setting willen we dat kinderen zich vrij kunnen ontwikkelen en kunnen
leren. We proberen het hoogst haalbare uit kinderen te halen zodat zij in het reguliere
onderwijs met een goede basis kunnen instromen, dat recht doet aan het daadwerkelijke
niveau van de kinderen.
Kinderen leren en ontwikkelen zich het best in een uitdagende leeromgeving waarbinnen
alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen. Zo werken we schoolbreed thematisch aan ons
woordenschatonderwijs en leren niet alleen op school maar ook daarbuiten.
Visie op onderwijs
We streven ernaar aan te sluiten bij het leerniveau en het tempo van elke individu door
middel van differentiatie. We geloven in eigenaarschap van kinderen dat hen helpt hun
doelen te bepalen en te bereiken. We leren kinderen te plannen, samen te werken en te
komen tot oplossingen. We leren kinderen ook zelf op zoek te gaan naar antwoorden,
waarbij ict een belangrijk middel is.
Visie op meertaligheid
Op onze school zitten kinderen uit verschillende landen van over de hele wereld. Kinderen
brengen hun eigen cultuur, geloof en gewoontes mee. Ook de taal is een stukje eigen
identiteit. Het behouden van eigen identiteit, mogen zijn wie je bent en dat daarbij hun eigen
taal van belang is voor het ontwikkelen van een tweede, soms derde taal, het Nederlands.
Daarom vinden wij het belangrijk dat kinderen elkaar mogen helpen in hun eigen taal, dat
we nieuwsgierig zijn naar hun taal en dat we interesse hebben voor elkaars taal.
Visie op opbrengsten van het onderwijs
Zoals hierboven beschreven staat de ontwikkeling van elke individuele leerling centraal. We
streven naar hoge opbrengsten, zowel op kennis en vaardigheden, als op het gebied van
sociale competenties en zelfstandigheid.
De leerkrachten kennen de streefdoelen en de leerlijnen. We blijven deze zoveel mogelijk
volgen, waar nodig kunnen we de leerlijnen aanpassen aan de individuele behoeften van de
leerlingen. We betrekken de leerlingen actief bij hun eigen leerproces, door kringgesprekken
en/of individueel de doelen te bespreken.
We volgen de kinderen door observaties binnen de groep en gebruiken methode
afhankelijke toetsen. Naast de methode afhankelijke toetsen hanteren we de TAK, DMT en
AVI toetsen van Cito.
Visie op schoolklimaat
Welkom, fijn dat je er bent! We willen dat iedereen zich prettig en veilig voelt binnen onze
school. We werken samen met de kinderen aan sociale competenties en democratisch
burgerschap waarbij wij de filosofie van De Vreedzame School als uitgangspunt hebben. We
beschouwen de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen, ouders en het
team zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen
beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk
voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.
Visie op maatschappelijke positionering
We gaan uit van een interculturele samenleving. Een samenleving waarin de verschillende
culturen, nationaliteiten, etnische en religieuze groepen een open en onpartijdige relatie
onderhouden. We leren kinderen te anticiperen in een democratische samenleving. Dit doen
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we door de school als een oefenplaats te zien. Dat kinderen op een democratische manier
samen beslissingen nemen en constructief conflicten oplossen. De kinderen leren
verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap. We leren kinderen
open te staan voor verschillen tussen mensen.

Onze strategische keuzes (speerpunten) voor de periode 2019 – 2023 zijn:
1. Professionele Cultuur
Toelichting:
De Dr. Schaepmanstichting staat voor een cultuur waarin vanuit vertrouwen en veiligheid de
gezamenlijke visie gerealiseerd wordt door middel van samenwerking, kennis en zelfreflectie. Ons
totale functioneren leidt naar het realiseren van de gezamenlijke koers van de Dr.
Schaepmanstichting en naar een toename van het welbevinden van alle medewerkers. Het leidt
tot een duurzame verbetering van de kwaliteit van de onderlinge relaties en daarmee tot een
duurzame verandering in de stichting. Een toename van welbevinden, werkplezier, passie en
motivatie is een belangrijk effect van dit gedrag.
We zetten in op Talentontwikkeling dmv waarderende gespreksvoering en de zogenoemde
personeelsplanning. Daarnaast werken we aan een goed vitaliteitsmanagement door het
opstellen van een werkverdelingsplan, levensfasebewust & gezond personeelsbeleid
2. Brede ontwikkeling
Toelichting:
Het belang van het kind is ons vertrekpunt bij alle keuzes die we maken. Wij maken ons er sterk
voor dat iedere leerling het onderwijs en de ondersteuning krijgt die het nodig heeft om de eigen
talenten te ontdekken en te ontwikkelen. We hebben de opdracht om zorg te dragen voor de
brede ontwikkeling van kinderen. Dat betekent voor ons heel concreet dat we ervoor zorgen
dat alle leerlingen zich op sociaal-emotioneel, cognitief, cultureel en lichamelijk gebied optimaal
kunnen ontplooien.
Het uitvoeren van deze opdracht stelt eisen aan ons onderwijs en aan onze organisatie. Het
pedagogisch en didactisch handelen van onze medewerkers moet erop gericht zijn dat kinderen
een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken. Voor die ontwikkeling is een veilige
omgeving een belangrijke voorwaarde. Professionalisering van onze medewerkers op het gebied
van pedagogisch en didactisch handelen blijft dan ook een continue aandachtspunt.
Om deze opdracht uit te kunnen voeren is het voor ons logisch en noodzakelijk om doelgericht
samen te werken met ouders en andere educatieve en culturele partners en waar nodig ook met
externe zorgpartners en zien we ouders als partners van het geheel.
We zetten in op voortdurende reflectie en evaluatie van ieders handelen, het onderwijs blijven
afstemmen op de behoeften van het hedendaagse democratische burgerschap, werken aan een
veilig pedagogisch klimaat en sterk didactisch handelen.
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2.4. Ons schoolplan op één A4
Voor de uitwerking van onze speerpunten hanteren wij het volgende format. In bijlage 1 is de
ingevulde versie te vinden.
Onderwerpen Aanleiding;
:
Waarom gaan we
het ontwikkelen /
verbeteren?

Te bereiken
doel:
Waar willen we op
uitkomen?

Welke
activiteiten
om ons doel
te bereiken?

Wie is
verantwoordelijk
voor de
uitvoering?

Wanneer
gereed?
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3. Onderwijskundig beleid

3. Onderwijskundig beleid
3.1. Inleiding
In de beschrijving van dit hoofdstuk wordt duidelijk gemaakt, hoe invulling gegeven wordt aan de
wettelijke opdracht van het onderwijs rekening houdend met de missie van de school en hetgeen
in de komende schoolplanperiode gerealiseerd wordt gezien de visie. Beide zijn beschreven in het
vorige hoofdstuk.
Een goede pedagogische benadering zorgt voor een veilige basis om leren en ontwikkelen
mogelijk te maken. Omgangsvormen, respect voor anderen, burgerschap, samenwerking enz. zijn
wezenlijke aspecten van ons onderwijs.

3.2. Onze ambities in relatie tot de wettelijke opdracht van het onderwijs
In de wet op het primair onderwijs staat beschreven aan welke eisen het onderwijs moet voldoen.
Ook de wet Passend Onderwijs stelt eisen aan de inrichting van ons onderwijs.
In de hierna volgende paragrafen wordt aangegeven op welke wijze wij invulling geven aan deze
wettelijke eisen.

3.2.1. Doorlopende leerlijn (OP1)
Artikel 8 lid 1 van de wpo geeft aan: Het onderwijs wordt zodanig ingericht, dat de leerlingen een
ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd op de voortgang
in de ontwikkeling van de leerlingen.
Op onze school geven we hieraan als volgt vorm:
Onze leerlingen volgen 1 tot 2 jaar onderwijs op De Horizon. Elk kind heeft een eigen
onderwijskundig rapport waarin de leerdoelen per ontwikkelingsgebied beschreven,
geëvalueerd en bijgesteld worden. Er is een nauwe samenwerking met de peuterspeelscholen
van Spring! waardoor we leerlingen met extra Nt2 behoeften goed kunnen blijven volgen en
het juiste onderwijs kunnen bieden. Daarnaast streven we ernaar om ons onderwijs goed aan
te laten sluiten bij het regulier (speciaal) basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet
onderwijs en het ISK.
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3.2.2. Burgerschapsonderwijs (OR2)
Dit geven wij op de volgende wijze vorm:
Om te komen tot goed burgerschap onderwijs dient onze school als een oefenplaats, waar we
de kinderen volgens de filosofie van De Vreedzame School de gelegenheid bieden gewenste en
verworven democratische competenties (kennis, vaardigheden en houding) te oefenen in echte
en betekenisvolle situaties. Binnen onze heldere pedagogische visie kunnen we de benodigde
interventies inzetten. Het vereiste om te komen tot goed burgerschapsonderwijs is het
neerzetten van een sterk morele, samenhangende pedagogische omgeving waarbinnen de
leerlingen, ouders en het team de school als gemeenschap zien. Binnen deze gemeenschap
kunnen kinderen ervaring opdoen met bijvoorbeeld omgaan met verschillende culturen en
geloven, conflicthantering, medeverantwoordelijkheid en actief te participeren en een stem te
hebben binnen de school.

3.2.3. Ontwikkeling in beeld (OP2)
De manier waarop wij de ontwikkeling volgen:
Zodra de leerlingen bij ons binnen komen, stemmen wij ons onderwijs af op het
instroomniveau van de leerling. Dit doen we door eventuele rapportage van de vorige school,
door observaties en door de informatieverzameling tijdens het intakegesprek.
Bij de start van het onderwijs stellen wij een passend perspectief op voor het beoogde
uitstroomniveau dat rekening houdt met het instroomniveau van de leerlingen. Het beoogde
uitstroomniveau is leidend voor de inrichting en de planning van het onderwijs en wordt ook
gebruikt om de vorderingen van de leerlingen te volgen in relatie tot het opgestelde
perspectief. De doelen, beoogde resultaten, onderwijs bevorderende en belemmerende
factoren beschrijven wij per kind in een onderwijskundig rapport.
Hiervoor gebruikt de Horizon de landelijk genormeerde toetsen: AVI, DMT en TAK. Daarnaast
hanteren we de methode gebonden toetsen, waarnaar we evalueren en eventuele doelen etc.
aanpassen en/of aanscherpen.
We werken handelingsgericht dmv een cyclische aanpak. Door de signalering en analyses
stemmen wij ons onderwijs af op de onderwijsbehoeften van zowel de groep als van de
individuele leerling.
Wanneer onze basisondersteuning niet toereikend is, doen we beroep op extra ondersteuning
door het Expertiseteam van de Dr. Schaepmanstichting, SWV 23-02 (PMT) en Jeugd&gezin
gemeente Hengelo.
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3.2.4. Onderwijstijd
Op onze school hanteren we de volgende onderwijstijden:
Hiervoor verwijzen we naar onze schoolpagina op de website Scholen op de kaart:
De Horizon, school voor nieuwkomers

3.2.5. Anderstaligen (OP1)
De manier waarop wij omgaan met leerlingen die een andere voertaal hebben dan het
Nederlands:
Op De Horizon mogen kinderen in hun eigen thuistaal communiceren. Op deze manier
stimuleren we het samenwerken en spel bij kinderen. De thuistaal is sterk verbonden aan de
identiteit van het kind. Een goed ontwikkelde thuistaal dient tevens als ondersteuning van het
leren van een nieuwe taal. Kinderen leren sneller wanneer het de thuistaal rijk is.
Naast dat de leerlingen vrij zijn de thuistaal te gebruiken op school, stimuleren we dit ook
binnen ons onderwijs door het aanbieden van boeken in de thuistaal en interesse te tonen in
de taal door hierop in te gaan en te verbinden aan het geleerde op dat moment.

3.2.6. Sponsoring
Onze school onderschrijft het convenant en beschouwt het als bijlage bij dit schoolplan.
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. Sponsoring 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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Bovengenoemde punten vinden hun basis in het convenant sponsoring dat de staatssecretaris
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en alle landelijke onderwijsorganisaties van
besturen, personeel, leerlingen en ouders en een aantal andere organisaties hebben
ondertekend.

3.3. Kerndoelen en referentieniveaus (OP1)
Artikel 9 lid 5 wpo geeft aan: Ten aanzien van de onderwijsactiviteiten, genoemd in het eerste tot
en met vierde lid, worden bij algemene maatregel van bestuur kerndoelen vastgesteld.
En in artikel 9 lid 6: Voor de school geldt de eis dat zij tenminste de kerndoelen bij haar
onderwijsactiviteiten als aan het eind van het basisonderwijs te bereiken doelstellingen hanteert.
Aanvullend op de kerndoelen geven de referentieniveaus Rekenen en Taal een specifieke
beschrijving van de onderwijsinhoud. Zij bieden daarmee heldere en concrete doelen die leraren
kunnen hanteren en op basis waarvan zij de voortgang van hun leerlingen kunnen evalueren.
Hierna volgt een beschrijving van de leerstofgebieden waarvoor kerndoelen geformuleerd zijn en
hoe deze op onze school aan de orde komen.
Nederlandse taal
Hieronder wordt begrepen:
● Mondelinge taalvaardigheid en taalverzorging
● Leesvaardigheid
● Schrijfvaardigheid
● Begrippenlijst en woordenschat
Mondelinge taalvaardigheid en taalverzorging
met de drie subdomeinen gespreksvaardigheid, luistervaardigheid en spreekvaardigheid
Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen:
De 4 takt methodiek van van den Nulft en Verhallen;
Werkmap Fonemisch bewustzijn
Werkwijze Zien is Snappen
Klanklessen d.m.v. gebaren
Taal Actief
De werkwijzen, die wij hiervoor hanteren zijn:
De kinderen werken op eigen niveau of in niveaugroepen aan de streefdoelen passend bij de
leeftijd en uitstroom verwachting. Afhankelijk per leerling en wanneer ze beginnen met het
werken in Taal Actief. Er wordt een onderscheid gemaakt in opdrachten. De kinderen werken op
het basisniveau, voor kinderen die meer oefening nodig hebben bestaat er het drempelniveau.
Bij spelling worden opdracht 1 en 2 gemaakt in het werkboek.
Na de instructie en schriftelijke verwerking, kan er aanleiding zijn tot een extra instructie. Is er
geen verlengde instructie nodig dan werken de kinderen met de software van Taal Actief.
Klanken worden middels luisteren en nazeggen getoetst, zowel tijdens de lessen als op lange
termijn. Het klankonderwijs neemt een belangrijke plaats in tijdens ons wekelijks aanbod.
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Naast het aanleren van de taalvaardigheden werken we aan de veiligheid en plezierbeleving van
de mondelinge taalvaardigheid waardoor kinderen zich vrij voelen de Nederlandse taal te
oefenen en te spreken.
In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren:
● Inzichtelijke leerlijnen van taal verder uitbreiden van de bovenbouw naar de
onderbouw.
● Klanklessen verankeren in onze dagelijkse praktijk.

Leesvaardigheid
met de twee subdomeinen: lezen van zakelijke teksten en lezen van fictionele, narratieve en
literaire teksten
Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen:
Als de kinderen hier beginnen starten we met VLL en activiteiten omtrent fonemisch en
fonologisch bewustzijn.
Leesrijtjes van Vloeiend&Vlot.
Vervolgens werken we met de teksten uit Taal Actief en starten we met begrijpend lezen. Voor
begrijpend lezen zetten we teksten van Nieuwsbegrip in die passend zijn bij het woordenschat
thema waar we schoolbreed mee werken.
Computerprogramma Zoem.
Het computerprogramma Bouw zetten we in bij leerlingen die extra ondersteuning en oefening
nodig hebben.
Ralfilezen.
Bieb op school.
Extra aanbod:
PraatjesMaken: Dit is een initiatief van Bibliotheek Hengelo, TinyEye en De Horizon. In de
vakanties krijgen kinderen extra logopedie en worden ze voorgelezen.
VoorleesExpress: Dit is een initiatief van de bibliotheek waarbij vrijwilligers met kinderen en
ouders lezen, thuis en in de bibliotheek. Het voorlezen gebeurt wekelijks verdeeld over 20
weken.
De werkwijzen die wij hiervoor hanteren zijn:
Veel aandacht voor technisch lezen d.m.v. voor -koor - door lezen.
Veel aandacht voor klankontwikkeling, ondersteuning met klankgebaren.
Inzet van leesmaatjes en het ralfilezen.

● De leerkracht leest elke dag met de kinderen, daarnaast lezen 3x per week lln van een
●
●
●
●
●

buurtschool met de kinderen.
Klassikaal letters oefenen.
Wanneer een lln na de zomervakantie start in groep 3, dan volgt deze de methode in
het tempo van een reguliere Nederlandse basisschool. Andere instroom en jaargroepen
versnellen.
We zetten de leerkrachtassistent van Veilig Leren Lezen in op het digibord.
Veilig en Vlot is essentieel, dit wordt ook tussendoor geoefend.
Er is veel aandacht voor de klanken, de klanklessen behoeven daarom ook veel
aandacht.
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● Als een kind de kernen heeft doorlopen en een AVI niveau beheerst, gaat het dagelijks
Ralfilezen met leerlingen van de naast ons gelegen school.

In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren:
● Over vier jaar willen we een gedegen plan hebben waarin vermeld staat hoe ons
didactisch handelen is en hoe we onze instructievaardigheden versterken door gebruik
te maken van beeldmaterialen van collega’s
● De leerkrachten in de midden- en bovenbouw zetten Ralfi op een goede en uniforme
manier in. Tutors krijgen van de leerkrachten vooraf instructie van het voor-koor-door
lezen.
● Over vier jaar hebben we een keuze gemaakt wat betreft de methode technisch lezen
en we hebben de methode geïmplementeerd.
● Optimaliseren van het gebruik van de bibliotheek op school, deze krijgt een permanente
plek in ons dagprogramma. Boeken worden aangevuld en verder afgestemd op de
doelgroep.
● Kennis en vaardigheden versterken op het gebied van fonologisch en fonemisch
bewustzijn. Zorgdragen voor een ononderbroken ontwikkeling en leerlijn op het gebied
van voorbereidend - aanvankelijke - technisch lezen.
Schrijfvaardigheid
Schrijven wordt ruim opgevat, het gaat om het produceren van creatieve en zakelijke teksten
Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen:
We gebruiken de werkwijze van Zien is Snappen voor de ontwikkeling van de zinsbouw, nodig bij
het schrijven van korte zinnen en verdere ontwikkeling hierin.
Taal Actief .
Naast het produceren van creatieve en zakelijke teksten is het van belang aandacht te besteden
aan het methodische westelijke schrift. Dit doen we aan de hand van de methode
Pennenstreken.
De werkwijzen die wij hiervoor hanteren zijn:
Kinderen werken op eigen niveau. De zinsbouw wordt aangeleerd door zinsdelen verschillende
kleuren te geven. Daarnaast worden de lidwoorden etc. ondersteund door gebaren.
Kinderen leren zinnen reproduceren door voorbeeld en herhaling
Digibord en Gynzy lessen.
In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren:
● Borgen van de leerlijn van zinsopbouw tot het produceren van eigen teksten
● We willen de komende vier jaar de manier van aanleren van het westerse schrift borgen
en duidelijke afspraken over maken.
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Begrippenlijst en Woordenschat
In de begrippenlijst staan termen en concepten die leerlingen en docenten nodig hebben om over
taalvaardigheid van gedachten te wisselen. Bij taalverzorging gaat het om zaken die in dienst
staan van een verzorgde, schriftelijke taalproductie.
Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen:
Viertakt methodiek van Verhallen
Taal Actief
Zien is Snappen
Klanklessen
De werkwijzen die wij hiervoor hanteren zijn:
Ons onderwijs is voor een groot deel gericht op woordenschatonderwijs. Per week worden er
25 nieuwe woorden aangeleerd uit de bak-wak lijst naast de ongeveer 75 dagelijkse woorden
per week. Dit wordt aangeboden d.m.v. thematisch onderwijs.
Daarnaast gebruiken we de werkwijze zoals beschreven in het boek Zien is Snappen.
Hiermee leren kinderen de opbouw van de zinsstructuur.
Door middel van de klanklessen leren de kinderen de klanken en daarbij behorende gebaren
aan.
In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren:
● Doorontwikkelen van het integreren van het woordenschatonderwijs en de
zinsontleding en daarbij behorende didactische vaardigheden en instructie versterken.
● Vergroten en versterken van kennis en vaardigheden op het gebied van voorbewerken,
semantiseren, consolideren en controleren.
● Implementatie & integreren van functiewoorden bij de thema’s.
● We willen naast het aanbieden van de thema’s ruimte creëren voor extra herhaling en
inoefening.

Rekenen/wiskunde
Het gaat hierbij om de volgende domeinen:
● Getallen
● Verhoudingen
● Meten en Meetkunde
● Verbanden
Getallen, verhoudingen, meten & meetkunde en verbanden
Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen:
Map Beginnende Gecijferdheid
De methode Reken Zeker
Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben gebruiken we Maatwerk
Getallenlijn
MAB- materiaal en diverse ondersteunende concrete materialen
Computerprogramma RekenZeker en Gynzy De Werelden
De werkwijzen die wij hiervoor hanteren zijn:
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● We werken volgens de leerlijnen van de basisschoolleerjaren.
● De leerlingen werken zelfstandig, individueel en/of in niveaugroepen.
● Leerlingen krijgen op maat instructie, rekening houdend met dat wat ze al
beheersen, rekening houdend met de taalontwikkeling en met het streefdoel dat
behaald dient te worden.
● Leerlingen hebben soms al achtergrondkennis en zijn vaak al geholpen met een
snelle vorm van uitleg door andere leerlingen in de thuistaal of in het Nederlands
In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren:
● We willen de opbouw van concreet naar abstract rekenen versterken door meer
ondersteunende materialen in te zetten.
● Over vier jaar willen we de 4-takt ondersteuning ook toepassen bij de rekentaal en
visueel maken (graphic organizers) d.m.v. paraplu’s, kasten, woordwebben en
bijvoorbeeld trappen, zodat kinderen een goede start kunnen maken in het reguliere
basis- en voortgezet onderwijs.
● Onderzoeken naar de juiste methode (Maatwerk) of manier van werken bij kinderen die
nog niet in staat zijn te starten in RekenZeker.
● Over vier jaar zijn alle rekenlessen en rekenbegrippen in de onderbouw gekoppeld aan
de woordenschatthema’s, alle doelen komen hierbij aan bod. Hierbij wordt ook de
koppeling gemaakt met de map Gecijferd Bewustzijn.
● Alle midden- en bovenbouw leerkrachten hebben kennis en bezitten
instructievaardigheden van het werken met ‘de werelden’ van Gynzy Kids.
● Over vier jaar hebben alle materialen een vaste centrale plek.
● Versterken van ons didactisch handelen en instructievaardigheden van het
rekenonderwijs aan nieuwkomers.
● Aandacht en schoolbreed wegzetten van het automatiseren bij rekenen.

Oriëntatie op jezelf en de wereld
Hieronder wordt begrepen:
● Mens en samenleving
● Kunstzinnige oriëntatie
● Bewegingsonderwijs
Mens en samenleving
Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen:
Filosofie en bijbehorende methode De Vreedzame School.
De werkwijzen die wij hiervoor hanteren zijn:
De methode behorende bij de filosofie van De Vreedzame School.
Conflichthantering en mediatie, gelijke reactieprocedure, oplossingsgerichte pestaanpak.
We werken cyclisch aan verschillende thema’s waarbij de sociale competenties en democratisch
burgerschap worden geoefend en ingezet. We werken a.d.h.v. 6 blokken aan de thema’s:
● We horen er allemaal bij (omgang met elkaar)
● We lossen conflicten zelf op (conflicthantering)
● We hebben oor voor elkaar (communicatieve vaardigheden)
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●
●
●

We hebben hart voor elkaar (gevoelens)
We dragen een steentje bij (democratisch burgerschap en zorg voor de ander)
We zijn allemaal anders (identiteit en burgerschap)

In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren:
● Versterken van de conflicthantering en participatie van leerlingen
● Inzet van vergaderingen en commissies; democratisch burgerschap
● Verankeren van de oplossingsgerichte pestaanpak en oplossingsgericht bevragen in het
sociale veiligheidsplan
● Bijdragen aan lessen van De Vreedzame School specifiek voor nieuwkomers

Kunstzinnige oriëntatie
Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen:
Kunst & Cultuuraanbod vanuit gemeente Hengelo.
Leerkrachten zoeken uit verschillende methodes activiteiten en werk dat aansluit bij het
thematisch onderwijs.
De werkwijzen die wij hiervoor hanteren zijn:
Kunstzinnige oriëntatie is erop gericht dat leerlingen;
Kennis, vaardigheden en inzicht verwerven waarmee ze hun gedachten, gevoelens,
waarnemingen en ervaringen kunnen vormgeven in beeldende werkstukken, muziek en drama.
Hierbij sluiten we aan bij de te leren leerstof binnen de verschillende vakgebieden tijdens de
verschillende thema’s.
In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren:
● Onderzoek naar het aansluiten van het aanbod op onze thema’s en daarbij een opbouw
van beeldaspecten en technieken.
● Totale aanbod gericht op goede afstemming tussen hoofd - hart - handen waarbij de
creatieve en kunstzinnige vakken goed worden ingezet.
● Kunst & Cultuur aanbod jaarlijks afstemmen op de behoeften op schoolniveau.
● Borgen van de gemaakte afspraken, lessen en ons handelen.

Bewegingsonderwijs
Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen:
Toestellen en spelmateriaal uit de speelzaal van de Horizon en sporthal Slangenbeek.
De werkwijzen die wij hiervoor hanteren zijn:
Leerkrachten stemmen het bewegingsonderwijs af op het niveau van de groep, eventueel
bieden we de sport in verschillende niveaus aan. Het doel is sport & beweging, waarbij de
nevendoelen gericht zijn op coöperatief samenwerken en het versterken van de relatie.
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We werken nauw samen met Hengelo Sport.
In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren:
● Inzichtelijk maken van ons aanbod, gekoppeld aan ons thematisch onderwijs, taal en
bewegen, coöperatief samenwerken.

3.4. Kinderen met extra ondersteuningsbehoeften.
Artikel 8 wpo geeft aan: Ten aanzien van leerlingen die extra ondersteuning behoeven, is het
onderwijs gericht op individuele begeleiding die is afgestemd op de behoeften van de leerling.
En verder: De scholen voorzien in een voortgangsregistratie omtrent de ontwikkeling van
leerlingen die extra ondersteuning behoeven.
In ons Schoolondersteuningsprofiel 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 (Plein Midden Twente (PMT)) 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
bevoegd gezag en/of PMT 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:
Wanneer een kind op onze school start mag het 4 weken wennen, in deze periode gaan we na
op welk reken-, taal-, lees-, sociaal emotioneel niveau het kind functioneert. Dit wordt
vastgelegd in een OKR.
In het OKR staan daarnaast de doelen voor de komende periode. Na 4 weken, 5 maanden en 9
a 10 maanden worden de vorderingen besproken en nieuwe doelen vastgesteld. Wanneer de
ontwikkeling stagneert of anders verloopt dan verwacht gaat de IB-er met de leerkracht een
oplossing zoeken. Is dit niet voldoende dan wordt de hulp in geroepen van de orthopedagoog
van het Expertiseteam, het samenwerkingsverband en/of Jeugd & Gezin van gemeente
Hengelo.

3.6. Veiligheid (SK1)
Hoe we op onze school veiligheid in ons beleid hebben verwerkt, dit beleid monitoren en antipestbeleid coördineren:
Zowel op team-, kind- en ouderniveau monitoren wij de veiligheid. Het preventief werken aan
veiligheid en het handelen bij ongewenst gedrag staat beschreven in het sociale
veiligheidsplan.
De monitoring van het team vindt jaarlijks in januari plaats d.m.v. het kwaliteitszorginstrument
behorende bij de Vreedzame School. De kinderen monitoren we door een zelf ontwikkelde
veiligheidsthermometer waarna we samen in gesprek gaan om waar nodig te verbeteren.

21

De ouders nodigen we 1 x per jaar uit om met ons mee te praten over de school en de
veiligheid. Hier wordt een verslag over geschreven met goede punten en verbeterpunten.

Ambities op het gebied van veiligheid:
●
●

Monitoring van de veiligheid bij ouders en kinderen nog meer afstemmen op onze
doelgroep. Onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor anderstaligen.
Sociaal veiligheidsplan aanpassen en versterken waar nodig.

3.7. Pedagogisch klimaat (SK2) en didactisch handelen (OP3)
Ons pedagogisch-didactisch schoolbeleid is beschreven in:
De schoolgids 2019-2020
Wij hebben de ambitie om:
SK2 pedagogisch klimaat:
● Begeleiding van de leerkrachten structureel, inplannen van klassenbezoeken en
gesprekken.
● Versterken van de reflectie en pedagogisch tact op ons dagelijks handelen, omgaan
met trauma en hechting.
● Inzet van oplossingsgerichte pestaanpak, mediatie en/of sociale verstelsel.
● Implementatie nieuwe versie DVS en/of invoering DVS voor nieuwkomers.
OP3 didactisch handelen:
● Bewaken en versterken van ons didactisch handelen en de daarbij behorende
vaardigheden en dit schriftelijk en innerlijk borgen. Systematisch blijven werken aan
didactisch handelen.
● Na vier jaar bezitten de leerkrachten vaardigheden behorende bij verschillende
instructiemodellen waardoor ze het onderwijs afstemmen op de onderwijsbehoefte
van de leerling en het aanbod. Te denken valt aan EDI - IGDI of DPL (doordacht passend
lesmodel).
● Verdieping van coöperatief leren en de daarbij behorende werkvormen.
SK2 en OP3:
● Nog meer toewerken naar teamleren, waarbij de coördinatoren meer zicht krijgen op
het handelen door groepsbezoeken af te leggen en door het gesprek met elkaar aan te
gaan a.d.h.v. goede en sterke voorbeelden.
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4. Personeelsbeleid

4. Personeelsbeleid
4.1. Inleiding
‘Een leven lang leren’ geldt zeker voor de beroepsgroep van leraren. De ontwikkelingen en
mogelijkheden volgen elkaar wat dat betreft in snel tempo op. Het is dus erg belangrijk de juiste
keuzes te maken. Uitgangspunt bij die keuzes is het gezamenlijk vastgestelde beleid, zoals
verwoord in dit schoolplan. 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.

4.2. Personeelsbeleid in samenhang met onderwijskundig beleid en ambities
In deze paragraaf noemen we de belangrijkste aandachtspunten van personeelsbeleid voor de
komende vier jaar. Deze beleidsonderdelen hangen nauw samen met de voornemens op
onderwijskundig gebied.
In relatie met het onderwijskundig beleid zijn op het gebied van personeelsbeleid de volgende
beleidsvoornemens van belang:
Waarderende gespreksvoering
De planmatige aanpak van talentmanagement zorgt ervoor dat een medewerker kan
(door)groeien en de aanwezige talenten verder kan ontwikkelen. Dit heeft een positieve
uitwerking op het functioneren binnen de organisatie, maar ook op de intrinsieke motivatie
van de medewerker. Alle ontwikkelingsgesprekken binnen de diverse geledingen worden
gevoerd volgens ons beleid van waarderende gespreksvoering. Dit beleid heeft als doel het
aan- en bijsturen, motiveren en ontwikkelen van onze medewerkers, zodat zij een optimale
bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van onze leerlingen.
Personeelsplanning
Door bovengenoemde gesprekken weten we waar welke talenten werken en hoe we deze
kunnen verdelen al naar gelang de ontwikkeling van de verschillende scholen. Daarnaast kunnen
we door deze gesprekken onze medewerkers beter begeleiden in hun loopbaan, met als doel de
juiste mensen op de juiste plek.
Werkverdelingsplan
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Op alle scholen is het Werkverdelingsplan (CAO PO 2018-2019) geïmplementeerd waarbij in
samenspraak met het team ieder jaar de taken verdeeld worden.
Levensfasebewust Personeelsbeleid
In een Levensfasebewust Personeelsbeleid zullen we middels preventieve en curatieve
maatregelen de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers verbeteren. Ook wordt de
kennis en capaciteit van de werknemer optimaal benut en blijft deze behouden voor de
organisatie.
Gezondheidsbeleid
Door acties, mogelijkheden en afspraken in ons Gezondheidsbeleid, zorgen we voor een
positieve invloed op de leefstijl en de fysieke en sociale werkomgeving van onze medewerkers.
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5. Kwaliteitszorg

5.Kwaliteitszorg
5.1. Inleiding
Kwaliteitszorg is de basis van waaruit we het onderwijs op onze school vormgeven.
In dit hoofdstuk beschrijven we op welke wijze wij onze kwaliteit bewaken, borgen en verbeteren.
Eerst geven we aan welke aspecten deel uitmaken van onze zorg voor kwaliteit. Vervolgens wordt
uiteengezet op welke wijze we ervoor zorgen dat al deze aspecten in onderlinge samenhang een
compleet en evenwichtig kwaliteitssysteem vormen. 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.
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5.2. Hoe wij onderwijskwaliteit definiëren
5.2.1. Identiteit
De rol die die identiteit speelt in ons onderwijs en wat dat betekent voor onze ambities:
Onze identiteit gaat hand in hand met de filosofie van De Vreedzame School die wij nastreven.
Je bent welkom, je wordt gezien en gehoord. We hebben hart voor elkaar. Dit stralen we uit en
daar handelen we naar. Onze school is een oefenplaats, een democratische gemeenschap
waarin iedereen mag zijn wie hij of zij is.
Naast de lessen over sociale competenties en democratisch burgerschap vieren we feesten van
verschillende nationaliteiten en/of culturen. Te denken valt aan Kerst, Chinees nieuwjaar,
Pasen en het Suikerfeest. Kinderen vertellen over hun identiteit en op school geven we ruimte
dit met de andere kinderen te delen.

5.2.2. Persoonsvorming & Socialisatie
De waarden, normen en gebruiken die we onze leerlingen willen meegeven zodat zij volwaardig
kunnen meedoen in de samenleving:
Onze leerlingen willen we planmatig vaardigheden aanleren, kennis geven en attitude
bijbrengen die nodig zijn voor het leven in en onderhouden van de Nederlandse democratische
samenleving. We willen ze leren mede verantwoordelijk te zijn voor elkaar en de omgeving.
Doordat onze leerlingen op de drempel staan van een voor hen nieuwe samenleving en hun
eigen taal en cultuur meenemen en een stukje hebben verlaten, is het belangrijk ze veiligheid
te bieden en in te gaan op de drie basisbehoeften: persoonsvorming, sociale vorming en de
kwalificatie (wat heeft de leerling nodig om succes te hebben in het Nederlandse onderwijs en
de maatschappij). Ons onderwijs passen we aan op deze behoeften d.m.v. thematisch
onderwijs, identiteit en werken aan de sociale competenties en burgerschap volgens de
filosofie van De Vreedzame School.

5.2.3. Opleiding
Waartoe we onze leerlingen opleiden:
Op onze school voor nieuwkomers leiden we kinderen op om op te groeien in het Nederlandse
onderwijs en samenleving. Dit doen we door onder andere het aanleren van de Nederlandse
taal. Het onderwijs is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale
integratie. We leren de leerlingen tevens kennismaken met verschillende achtergronden en
culturen van leeftijdgenoten.
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5.2.5. Kwalificatie
Met welke kennis en vaardigheden wij onze leerlingen willen toerusten zodat ze volwaardig
kunnen meedoen in de samenleving:

Ons onderwijs is erop gericht en wordt zodanig ingericht dat onze leerlingen een
ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. In de breedste zin van het woord.
● We leren kinderen de Nederlandse taal aan met als in de basis de eigen taal van de
leerling.
● We leren de kinderen omgaan met verschillen in identiteit, cultuur en geloof.
● We leren kinderen samen te werken en te spelen.
● We leren kinderen sociale competentie aan en hoe om te gaan met conflicten.
● We leren de kinderen medeverantwoordelijk te zijn voor de omgeving en de rol in de
samenleving waarbij de school als oefenplaats dient.

5.3. Hoe wij onderwijskwaliteit definiëren
Hulpmiddelen
De hulpmiddelen/ werkwijzen die wij gebruiken of willen gaan gebruiken om onderwijskwaliteit in
beeld te krijgen en waarom:
Ons handelen, de ontwikkeling van de leerlingen, de veiligheid en de samenwerking met het
regulier onderwijs en instanties brengen we op verschillende momenten in het jaar in kaart. In
paragraaf 5.4 geven we aan op welke manier we dat doen.
De monitoring en hulpmiddelen die we nu gebruiken zijn:
● Kwaliteitszorginstrument van De Vreedzame School
● Veiligheidsthermometer afgestemd op nieuwkomers
● Kijkwijzers, competenties- en waarderingslijsten vanuit MOOI
● Kwaliteitsdocument (evaluaties en jaarplan)
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5.4. Hoe werken wij aan onderwijskwaliteit en verantwoorden we dit

Op de Horizon werken we voortdurend aan het versterken
van onze onderwijskwaliteit. Dit doen we door te werken
volgens de PDSA-cyclus. Dit gebeurt in alle lagen van de
organisatie en op van tevoren afgesproken data.

Cyclus Plan – Do – Study - Act

Wat we vragen van onze medewerkers in hun didactisch en pedagogisch handelen en hun
bijdrage aan school/onderwijsontwikkeling:
Onze teamleden versterken elkaar door met elkaar in gesprek te gaan, bij elkaar te informeren,
mee te kijken in de groepen en door elkaars kwaliteiten in te zetten. Het didactisch en
pedagogisch handelen wordt geëvalueerd en gemodeld. Door te werken met coördinatoren
houden we elkaar op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Dit gebeurt op gezette tijden,
tijdens overleg- en studiemomenten, intervisie en groepsbezoeken. De directie en ib-er houden
zicht op het handelen en begeleiden en motiveren het samen leren en jezelf verder
ontwikkelen.

Hoe we de maatschappelijke omgeving bij ons onderwijs betrekken:
We betrekken de omgeving bij ons onderwijs door met elkaar in gesprek te zijn. We nodigen
instanties uit tijdens verschillende activiteiten en evalueren de samenwerking. Ons doel is
verbinden om de ontwikkeling van het kind zo goed mogelijk te laten verlopen.

We evalueren steeds en stellen onze doelen bij over hoe we werken aan onderwijskwaliteit door:
We evalueren op verschillende manieren, met verschillende partners en op verschillende
lagen. Het schooljaar is onderverdeeld in vier periodes waarin telkens een zelfde cyclus
terugkomt.
● Zicht op ontwikkeling door HGW.
● Evaluatie met team d.m.v. pdsa-cyclus tijdens studiedagen en onderwijskundig overleg.
We stellen ons handelen bij en werken aan nieuwe doelen tijdens een periode.
● 1 keer per jaar veiligheidscommissie Dir - leerlingen bovenbouw.
● Vier keer per jaar een IB-stamgroep overleg met leerkracht - ib en directie.
● Vier evaluatie- en voortgangsmomenten met Dir-IB-Wijkracht en Jeugd & Gezin.
● 1 keer per jaar evaluatie met medewerkers van COA.
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●
●
●
●
●
●
●

Drie a vier keer per jaar intervisie met het team.
Vijf keer per jaar Dir - bestuur.
Twee keer per jaar overleg met Dir - IB- managers Onderwijs, orthopedagoog en
bestuur.
1 a 2 keer per jaar een voortgangsgesprek tussen directie en bestuur.
8 keer per jaar strategisch beraad met bestuur, managers Onderwijs en HRM en
directies scholen Dr. Schaepmanstichting.
Evaluatie 1x per 3 jaar regulier onderwijs op verschillende lagen: directies, intern
begeleiders en leerkrachten.
De voortgang wordt door de directie met het bestuur, manager onderwijs & kwaliteit
en HR manager.

Weergave Kwaliteitszorg en -cultuur.

Hoe we samenwerken met ouders en ketenpartners:
Op onze school voor nieuwkomers willen we hand in hand gaan met de ouders/verzorgers. We
vinden het belangrijk om zowel de kinderen als de ouders voor te bereiden op het reguliere
onderwijs en in bredere zin de democratische maatschappij in Nederland. We willen
samenwerken met ouders om het welzijn en leren van de kinderen te vergroten. In het
ouderbeleidsplan staat de uitgebreide informatie.
Vormen van ouderpartnerschap:
We kennen verschillende vormen van ouderpartnerschap bij ons op school.
● informeel- en formeel partnerschap;
● didactisch partnerschap; (meerdere keren per jaar draaien ouders mee tijdens
● pedagogisch partnerschap;
● maatschappelijk partnerschap.
We evalueren 1x per jaar met de ouders ons onderwijs en de veiligheid op school.
Er is een verscheidenheid aan ketenpartners waar we mee samenwerken. Ons doel is de lijnen
zo kort mogelijk te houden waardoor we accuraat kunnen handelen in een korte tijd. We
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werken cyclisch aan de evaluatie, doelen en spreken verwachtingen uit. Naast de
overlegmomenten nodigen we partners uit op school bij activiteiten om ons onderwijs te
ervaren, geven we rondleidingen en wordt er meegekeken in de groepen.

Samenwerking met externen
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Bijlage 1
Schoolplan in het kort
(uit: Voortgangsgesprek maart 2019)
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Schoolplan in één overzicht:
Onderwerpen

OP1: Aanbod

Aanleiding;
Waarom gaan we
het ontwikkelen /
verbeteren?

De afgelopen jaren
hebben we het
aanbod ontwikkeld,
nu gaan we de stap
zetten naar een
goede schriftelijke
en innerlijke
borging

Te bereiken doel:
Waar willen we op
uitkomen?

●
●

●
●
●

OP2: Zicht op
ontwikkeling

Door HGW willen
we altijd scherp
blijven en zicht
houden op de
ontwikkeling

●

Het didactisch
OP3: Didactisch handelen is goed,
handelen
hoe kunnen we dit
verder versterken
op de diversiteit van
onderwijsbehoeften
. Hierbij ook
denkend aan de
afstemming en
juiste instructie

●

OP6:
Samenwerking

●

Onderzoeken wijzen
uit dat het aangaan
van een
partnerschap,
samenwerking en
ontschotten een
grote bijdrage
levert aan de
doorgaande

●

Welke activiteiten om
ons doel te bereiken?

Wie is
verantwoordelijk
voor de
uitvoering?

Wanneer
gereed?

Aanschaf
nieuwe
methode lezen
Borging
leerlijnen
verschillende
vakgebieden
Urenverantwoording
Afstemming
Creatieve
vakken
Onderzoek
woordenschat
onderwijs en
aanbod
Versterken van
bewustwordin
g en kwaliteit
van ons
professionele
handelen

●

onderzoek naar Coördinatoren per 2020-2022
en
vakgebied of
implementatie onderdeel

●

Studiedagen

2019-2020

●

Studiedag

2de helft
2019
2020-2023

●

Onderzoek en
verdieping

2019-2021

●

2x
studiemoment
door Iris
Dijkman

Intern begeleider
en directie

2019-2020

Per vakgebied
wordt het
didactisch
handelen en
instructievaard
igheden
versterkt en
geborgd

●

Coördinatoren,
intern begeleider
en directie

2019-2021
per periode
(vier per
schooljaar)

Versterken van
didactisch en
informeel
ouderpartners
chap.
Opzet
pedagogisch
partnerschap

●

Overleg
Coördinatoren,
directie en IB
OK-overleg
Studiedagen
dmv verdeling
vakgebieden
per periode
Facilitering van
coordinatoren
voor coaching
on the job
Overleg met
partners en
instanties

Directie,
Coördinator
Ouderpartnerschap

2019-2020

●
●
●
●

2019-2021
●

Door-
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ontwikkelingslijn
van nieuwkomers

OR1:
Resultaten

De Horizon bestaat
nu 3,5 jaar. Kunnen
we inzicht krijgen in
ons eigen handelen
door data te
verzamelen?

OR2: Sociaal &
maatschappelij
ke
competenties

Voor nieuwkomers
is dit belangrijk en
draagt dit bij aan
een goede
integratie in de
maatschappij

●

Neerzetten
Taallijn voor
Hengelo

Vergroten van een
zichtbaar netwerk van
instanties en hulp voor
nieuwkomers, zoals
Wijkracht, school
zorgondersteuner etc.

●

●

SK1 & SK2:
Veiligheid en
pedagogisch
klimaat

Gesprekken
met instanties
etc.

●

●

●

●

Activiteiten ter
bevordering van
maatschappelijk
ouderpartnersc
hap
Leerplichtambt
enaren
verhelderen de
verzuimkaart
Nauwe
samenwerking
met de CEDgroep
De Horizon als
pilot om
activiteiten en
lessen uit te
proberen
Mediatie en
reactieprocedure
Inzet sociaal
vertelsel

2019-2023

Intern begeleider
en directie

2022-2023

Intern begeleider
en directie

2019-2021

Instanties en team
●

Samenwerking met
leerplicht versterken en
inzicht geven in de
preventieve
samenwerking
Veiligheid is
● Meewerken
verplicht om te
aan de
monitoren. Voor
ontwikkeling
nieuwkomers is er
van lessen DVS
een taalbarrière
voor
wbt de
nieuwkomers
instrumenten
● Invoering
Door een constante
lessen/activitei
wisseling van
ten DVS voor
leerlingenaantallen
nieuwkomers
en populatie is het
● Pedagogich
blijven werken aan
leerkrachthand
een goed ped.
elen
klimaat essentieel
verankeren en
versterken

ontwikkelen
Werkgroep
Taallijn Hengelo Taallijn Hengelo
Projectplan
Pilot scholen
Taallijn

2020-2021

Leerplicht
Hengelo

2019

Directie, CEDgroep

2018-2021

Team
2020-2023

Team

2019-2020

34

Bijlage 2
Overzicht van de Inspectie
Lid

Standaarden

1

Geen corresponderende
standaarden
OP 1 Aanbod
OP 2 Zicht op ontwikkeling en
begeleiding
(ook
schoolondersteuningsprofiel)
OR 1 Resultaten
OR 2 Sociale en
maatschappelijke
competenties

2A

2B

2C

OP 3 Didactisch handelen
Elementen uit 2a voor zover het
gaat om
zaken die de wettelijke
voorschriften
ontstijgen
SK 2 Pedagogisch klimaat

2D

SK 1 Veiligheid

3A

KA2 Kwaliteitscultuur

3B

Geen corresponderende
standaarden

Wettelijk minimum

Is beschreven:
- hoe de school een doorlopende leerlijn
mogelijk maakt?
- hoe het burgerschapsonderwijs is
ingericht?
- wat de school aanbiedt qua extra
ondersteuning (in
relatie tot het ondersteuningsprofiel)?
- hoe de school de leerlingen volgt?
- welke onderwijstijd de school hanteert?
- hoe de school omgaat met
taalachterstanden?
- welke vakken de school aanbiedt?
- hoe de school omgaat met kerndoelen en
referentieniveaus?
- bij andere voertaal dan Nederlands: hoe
de school
daarmee omgaat?
-

Is het schoolbeleid over het pedagogischdidactisch
klimaat en het schoolklimaat beschreven?
Zijn het veiligheidsbeleid, de monitoring
van de veiligheid
en de coördinatie van het anti-pestbeleid
beschreven?
Is beschreven hoe de school zorgt voor
bevoegd en
bekwaam personeel?
-

Eigen aspecten van
kwaliteit

Welke eigen ambities heeft
de school voor
het onderwijsprogramma?

Welke eigen ambities heeft
de school voor
het pedagogisch-didactisch
klimaat en het
schoolklimaat?
Welke eigen ambities heeft
de school op
het gebied van de
veiligheid?

Hoe zet men het
personeelsbeleid in om
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3C

SK 2 Pedagogisch klimaat
OP 3 Didactisch handelen

Is beschreven wat de school op
pedagogisch-didactisch
vlak van de leraren verwacht?

3D

Geen corresponderende
standaarden

3E

KA3 (Alleen (v)so en vo!)

4A

OP 2 Zicht op ontwikkeling en
begeleiding
OR 1 Resultaten
OR 2 Sociale en
maatschappelijke
competenties
OR 3 Vervolgsucces
KA 1 Kwaliteitszorg
KA 2 Kwaliteitscultuur
KA 3 Verantwoording en
dialoog
KA 1 Kwaliteitszorg
KA 2 Kwaliteitscultuur
KA 3 Verantwoording en
dialoog

Is het beleid over evenredige
vertegenwoordiging van
vrouwen in de schoolleiding beschreven?
Is beschreven hoe de leerlingen invloed
hebben op het
personeelsbeleid?
Is beschreven hoe de school monitort of het
onderwijs zo
is ingericht dat de leerlingen zich
ononderbroken kunnen
ontwikkelen en het onderwijs op hun
behoeften is
afgestemd?

4B

de onderwijskundige
ambities te
ontwikkelen en te
verwezenlijken?
Welke ambities heeft de
school met het
pedagogisch-didactisch
handelen van de
leraren?

Welke eigen ambities heeft
de school voor
leerlingenparticipatie?

Is beschreven hoe de school
verbetermaatregelen
vaststelt als daar aanleiding toe is?
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